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Előszó  
 

 

 „Amikor arról beszélnek: Békesség és biztonság...” 

1 Thesszalonika 5,3 

 

„A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt  

most már fölkelek – mondja az Úr – biztonságba helyezem azt,  

aki arra vágyik.”  

Zsoltárok 12,6 

 

Alapvető igényünk, hogy az életünk minden napján biztonság-

ban érezhessük magunkat, bármerre is járunk a világban. Biztonság-

keresésünk ösztönös, születésünktől kezdve egész életünket végig 

kíséri. Azt a nyugalmat és védelmet keressük, amelyben félelem és 

szorongás nélkül élhetünk, szabadon kifejezhetjük magunkat, örömöt 

és elfogadást nyerhetünk. Ez a „biztonság”, a szótár1 szerint: „Veszé-

lyektől vagy bántódástól mentes (zavartalan) állapot.”  

Mindnyájan káosztól mentes, kiszámítható és rendezett világra 

vágyunk. Olyanra, ahol a törvénnyel megerősített alapok és keretek 

közismertek, a rendszer biztonságos, körülöttünk átláthatóak a gaz-

dasági folyamatok, a megszokott napi ritmusunk zavartalan. Harmo-

nikus és főleg jóléti társadalmat szeretnénk.  

A Biblia azonban ezek meglétét erre a korszakra nem ígérte. Sőt, 

a próféták olyan eseményeket láthattak meg előre, amit igazából sem 

ők, sem az utánuk következő istenkeresők sem tudtak könnyen meg-

emészteni.  

 
1 Magyar értelmező kéziszótár (Akadémia Kiadó, Bp., 1972., p. 139.) 
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Biztonságos világra való igényünk ellenkezőjét mutatja a mai 

tapasztalatunk is, mert ránk telepedett egyfajta „apokaliptikus lenyo-

más”, valami baljós életérzés, belső szorongás formájában, valami 

megfoghatatlan rossztól, ami elindult és közeledik megállíthatatlanul.   

Nem volt jó a világ korábban sem, de mintha a harmadik évez-

red, csak most kopogtatott volna be a nemzetekhez. Elnökök állnak a 

tv-kamerák elé megnyugtatva minket, hogy azért nincs totális pánik.  

A rossz hírek pedig sorra elérnek bennünket, bárhol is vagyunk – ezt 

Jézus előre megmondta: „Hallanotok kell majd…”(Máté 24,6).  

Halljuk is, hogy ismert vagy közkedvelt személyek életét várat-

lan események törik meg és a várt jó helyett sorra rossz dolgok tör-

ténnek. Ha nem a médiából, akkor „üziben” írnak ránk barátaink, hogy 

„hallottad?”, vagy a szomszédtól halljuk, hogy ismerőseink megbete-

gedtek vagy meghaltak. Elfogadhatatlan számunkra az, ami közeledik, 

belegondolva, hogy mi is veszélyben foroghatunk.  

Ahogy körülvesz minket az egyre növekvő általános bizonyta-

lanságérzet, kapaszkodókat keresünk. Különösen igaz ez a nyugati 

civilizációban. A vélt vagy valós veszélyforrások kezelésére milliárdo-

kat költenek. Erős a félelem a terrorizmustól, a bűnözéstől, a globális 

éghajlatváltozástól, katasztrófáktól, a migránsoktól, munkanélküliség-

től, túlnépesedéstől, járványoktól, betegségtől. Napi szinten aggódnak 

az emberek, hogy személyes tulajdonukat, otthonukat kár éri vagy 

családjukat bántalmazás. Sok félelmünk a minket körülvevő környe-

zetünk instabilitásában gyökerezik. Egyre inkább úgy érezzük, hogy 

soha nem volt ilyen képlékeny és törékeny a világ. Modern világunk 

ára, hogy egyre kiszolgáltatottabbak és önállótlanabbak lettünk.  

Az igazság az, hogy az életünket érintő folyamatok gyorsulása 

miatt már nem látjuk át megjósolhatóan a közeli jövőt. Túl kicsinek 

érezzük magunkat, szinte elveszettnek.  
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Nem is értjük, mi zajlik bennünk, de valahogyan felértékelődtek 

az erőt demonstráló csoportok, akik dacolva a félelemmel a labilis és 

egyre romló világunkban fizikai védelmet és biztonságot kínálnak  

a tagjaiknak. Talán nem véletlen pl. szekták („hamis krisztusok”) és a 

katonai jellegű szervezetek felbukkanása, közkedveltsége világszerte. 

Mert, ha bajok ütnek ki, mily egyszerű, akkor csak felkiáltunk: jöjjön 

már valaki, legyen biztos útmutató; irányítsa az életünket és vegye le  

a döntés felelősségét a vállunkról! Így nem meglepő, hogy egyre több 

helyen válik hangossá és népszerűvé az „erős állam” igénye. A kor-

mány álljon az élre, adjon központi választ; védelmet, gazdasági segít-

séget, orvosolva a bennünket ért kárt és veszteséget!  

Hova vezet ez? Lapozzunk csak a Jelenések könyvéhez!  

Tudnunk kell, hogy az emberi élettér lavinaszerű megváltozását 

előre jelzi a Biblia. Bár társadalmunk, gazdaságunk, világunk egésze az 

összeomlás felé halad, mégis az Úr prófétái nagy reménységgel voltak 

az elkövetkező korszak felől, mert biztosak voltak abban, hogy Isten jó 

és gondoskodott a jövőnkről.  

Az igazság az, hogy Ő felülmúlhatatlan biztonságról gondosko-

dott. Valós a veszély? Igen. Kell-e félnünk, aggódnunk? Nem.  

Ha valóban megismertük az Urat, mint Megváltónkat, akkor 

nem! Hisz Isten irányítása alatt tartja az emberi történelem menetét.  

Az előttünk lévő feladat ez: ismerjük meg Istent, Őt magát, sze-

mélyét és gondoskodását! Tudjuk meg, hogyan tudjuk igénybe venni, 

milyen módon jutunk hozzá!  

Derek Prince, Isten szolgája, nemcsak felbecsülhetetlen tapasz-

talattal bíró bibliatanító volt, aki a világ földrészein számtalan alka-

lommal tanított az utolsó idők témájában, hanem sok esetben átélte  

és elszenvedte, ahogy közvetlen közelében változik a világ.  
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Először Észak-Afrikában, a második világháborúban a brit had-

seregben szolgált, s ez idő alatt tért meg. Majd Jeruzsálemben fiatal 

házasként, családjával együtt élte át Izrael állammá alakulását és vé-

szelte át az azt követő arab-izraeli háborút. Később az USA-ba költö-

zésekor a Kennedy-gyilkosságra adott válasza „A történelem 

formálása ima és böjt által” c. írása nagy nyilvánosságot kapott. Mind-

ezek aktuálissá és izgalmassá tették számára, hogy alaposan beleássa 

magát a Szentírás próféciáiba.  

Közel 60 évnyi szolgálat alatt sohasem lankadt lelkesedése, hogy 

megértse az Úr tervét. Nyilvános szolgálatai eljutottak a Földbolygó öt 

földrészére, százezreknek átadva, hogy a következő generációk is 

megértve és befogadva Isten akaratát, szándékaival összhangban 

imádkozzanak és szolgáljanak, miközben megtartják a hitet és a jó 

reménységet – e napok nehéz harcai közepette is. 

Most is hasznunkra van kutatása, mert sorra fedi fel előttünk és 

mutatja be Isten tervét, és teszi elérhetővé számunkra azt a Forrást, 

ami valós megoldás és Menedék a nehéz időkben.     

Azt az igazi Alapot, Erősséget kell megtalálnunk, amire építve, 

felállva, szembehelyezkedhetünk mindazzal, amit az élet hoz; legyen 

bármilyen vihar, zúgó áradat vagy épp szellemi kihívások.  

Derek Prince írja: „Jézus nagyon realista volt. Nem azt mondta, 

hogy „ha jönnek a próbák…”, hanem gyakorlatilag azt, hogy „amikor 

jönnek a próbák…”, mert a próbák jönni fognak. 

Bízunk benne, hogy még időben felkészülsz és nagy bátorítást 

nyersz Isten Igéjéből, a belőle fakadó reménységből, valamint abból  

a stabil tudásból, pozitív jövőszemléletből, amit Derek Prince ezen az 

írásán keresztül nyújt számodra. 

Derek Prince Ministries – Magyarország 
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Bevezetés 
 

 

Biztonság – egy alapvető emberi szükséglet 

 
Hol találok biztonságot? A nemzetiségüktől, a kultúrájuktól vagy 

 a társadalmi-gazdasági hátterüktől függetlenül az emberek mindenhol 

felteszik maguknak ezt a kérdést. Más-más nyelven fogalmazzák meg, 

de a kérdés minden ember számára ugyanaz: hol találhatnak biztonsá-

got. Mindnyájan biztonságot akarunk. Ez egy általános törekvés. Való-

jában az emberi tevékenységek jelentős része erre irányul.  

 
Biztonsági cégek 

 
Többek között úgy becsülhető fel, hogy milyen jelentőséget tu-

lajdonítanak az emberek a céljaiknak, hogy felmérik, mennyit hajlan-

dóak költeni rájuk. A mai kultúrában számos testület, iparág és 

szervezet kötelezi el magát valamilyen módon amellett, hogy bizton-

ságot nyújtson – a hozzá tartozó sok milliárd dollárnyi éves kiadással. 

Vegyünk számba néhány ilyen jellegű céget és szervezetet. Elő-

ször is itt vannak a biztosítók. Óriási munkát végeznek, de a hatáskö-

rük korlátozott. Bebiztosíthatjuk magunkat egy baleset ellen, de az 

semmiképpen sem garantálható, hogy a baleset nem fog bekövetkez-

ni. Bebiztosíthatjuk az otthonunkat vagy az üzletünket tűz és rablás 

ellen, de egyáltalán nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy nem 

üt ki tűz, vagy nem történik rablás.  
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A biztosítók tehát tudnak garantálni némi védelmet a kedvezőt-

len körülményekkel szemben, de más helyzetek az irányításukon 

kívül maradnak. 

Vannak közbiztonsági és magán biztonsági cégek. Az előbbiek 

közé tartoznak a nemzeti, az állami és a helyi bűnüldözés képviselői. 

Mind tudjuk, hogy egy teljesen új iparág épült ki a reptéri biztonság 

védelme érdekében. Számtalan magáncég is van, és ezek száma évről 

évre gyarapodik. Ám a remek munka ellenére, melyet jelentős részük 

végez, sajnálatos tény, hogy az erőszakos bűnesetek és a terrorcse-

lekmények egyre növekszenek. Ez nem ezeknek a szerveknek a kriti-

kája, hanem inkább a megerősítése annak, hogy korlátozott, amit a 

biztonsági cégek elérhetnek. 

 
Biztonsági erők 

 
A mai világban a biztonság egy másik típusát egy nemzet fegy-

veres erői képviselik: a hadsereg, a tengerészet és a légierő. Minden 

ország azt állítja, hogy a fegyveres erőket a saját biztonsága érdekében 

tartja fenn. Sok esetben ez valószínűleg igaz. Ugyanakkor ezek az erők 

nem szolgáltatnak teljes biztonságot.  

Nézzük például az Egyesült Államok és a Szovjetunió katonai 

erőit a hidegháború évei alatt. Minél erősebb volt a Szovjetunió biz-

tonsági ereje, annál bizonytalanabbak voltak az amerikaiak, és fordít-

va. Ez egy egyszerű egyenlet: ami az egyik népnek biztonságot jelent, 

az a másiknak automatikusan a bizonytalanság forrása. 
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Társadalombiztosítás 

 
Van az úgynevezett „társadalombiztosítás”. Ez alatt különféle 

kormányzati programok értendők, melyek összességében szinte va-

lamennyi nyugati nemzet életének jelentős elemévé váltak.  

A bölcsőtől a sírig tartó biztonság egy olyan rendszer, melyben  

a kormányzat gondoskodik az anyagi forrásról az ember életében 

adódó minden főbb szükségre. Ha megbetegszik, fedezik az orvosi 

ellátás és a kórházi ápolás költségeit. Ha túl öreg és gyenge ahhoz, 

hogy dolgozzon, akkor pedig jövedelmet kap a szükségei betöltésére. 

Sajnos az ingatag gazdasági körülmények elértéktelenítik a társada-

lombiztosítás fogalmát. 

Érdekes módon több ország nagyon magas szintű hatékonysá-

got ért el a társadalombiztosítási rendszerében. Erre két példa Svéd-

ország és Dánia, melyeknek csodálatos programjaik vannak. Sajnos 

ezek az ellátások rendkívül magas adókkal párosulnak.  

Azt is érdekes megjegyezni, hogy e biztosítási szolgáltatások ko-

rábbi éveiben Svédországot és Dániát statisztikailag a világ legmaga-

sabb öngyilkossági rátájú nemzetei közé sorolták.  

Mire utal ez a tény? Arra, hogy még a társadalombiztosítás sem 

ad teljes biztonságot. Itt voltak azok az emberek, akiknek elméletileg 

az összes nyilvánvaló fizikai és anyagi szükségéről alaposan gondos-

kodtak. Valahogy azonban mégsem tudtak megbirkózni az élettel; 

megoldásként inkább az öngyilkosságot választották. Ez szintén an-

nak a bizonyítéka, hogy nincs társadalmi programokra alapuló maxi-

mális biztonság.  
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Lehetséges-e a teljes biztonság? 

 
Igen figyelemreméltó a fent említett szervezetek jó része, amely 

biztonságot próbál nyújtani. Csak elismerni és támogatni lehet őket. 

Ennek ellenére egyikük sem ért el – és nem is érhet el – sem teljes, 

sem állandó biztonságot. Nem csupán sok olyan terület van, ahol kép-

telenek erre, hanem még ahol tudnak is egy kevéske biztonságot ga-

rantálni, annak a hatókörét korlátozzák az idő és a körülmények. 

Mivel az emberi élet egyik alapvető hajtóereje a biztonság kere-

sése, fontosnak tűnik figyelembe venni e kérdést: Hol találok igazi 

biztonságot? Ezzel kapcsolatban egyetlen megdöbbentő következte-

tésre jutottam: minden erőfeszítés, igyekezet és anyagi befektetés 

ellenére sincs az embernek végső soron hatalma az igazi biztonság 

megvalósítására. Emellett úgy hiszem, hogy a valódi biztonság eléré-

sének egyetlen reménye az, ha kezdettől fogva elismerjük és szembe-

nézünk azzal a ténnyel, hogy bármilyen ember alkotta testület teljesen 

hatástalan a biztonság megteremtésében. 

Ha pedig ez a helyzet, akkor nem építhetjük az életünket és  

a reménységünket semmilyen emberi rendszerre vagy szervezetre, 

mely csupán a valódi biztonság illúzióját nyújtja.  

Létezik azonban egy Forrás, mely teljes és maradandó bizton-

ságot adhat. Ez a Forrás a témája ennek a könyvnek. 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. RÉSZ 

 

1. RÉSZ AZ IGAZI FORRÁS MEGTALÁLÁSA 
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1. fejezet 

_______________ 

1. AZ IGAZI FORRÁS 
 
 

Ha elfogadjuk e könyv bevezetésének következtetését, misze-

rint egyetlen ember alkotta szervezet sem adhat mást, csupán a valódi 

biztonság illúzióját, akkor hova fordulhatunk? Szerencsére van egy 

másik – a természetét és az általa nyújtott biztonság fajtáját tekintve 

teljesen más – Forrás. Ez az alternatíva képes mind teljes, mind állan-

dó biztonságot szolgáltatni.  

De, mi ez a Forrás? Vagy inkább „ki”? Ő Isten, akiben megtalál-

ható minden bölcsesség és gondoskodás.  

Hogy felderíthessük Isten bölcsességének természetét, vegyünk 

szemügyre egy igerészt a Példabeszédek könyvének első fejezetéből, 

ahol a bölcsesség személyként jelenik meg.  

Alaposan figyeljük meg az elénk tárt lehetőségeket: az emberi 

vívmányok és eredmények ingatagságát szemben az Isten által felkí-

nált teljes biztonsággal. Azt is vegyük észre, hogy itt nem emberi böl-

csesség szól, hanem Isten bölcsessége a Szentíráson keresztül. 

 

„A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát.  

Lármás utcasarkokon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja 

beszédeit. Meddig szeretitek, ti együgyűek az együgyűséget? 

Meddig gyönyörködnek a csúfolók a csúfolódásban,  

és meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet?  
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Ha megtértetek volna feddésemre, kiárasztottam volna rátok 

szellememet és tudtotokra adtam volna gondolataimat.  

Mivel vonakodtatok, amikor hívtalak titeket,  

és senki sem figyelt, amikor kiterjesztettem kezemet,  

mivel semmibe vettétek minden tanácsomat és feddésemmel 

nem törődtetek, ezért én is nevetek nyomorúságotokon;  

kicsúfollak, amikor rátok szakad a balsors – amikor utolér  

a balsors, mint a vihar és erőt vesz rajtatok a nyomorúság,  

mint a forgószél; amikor eljön rátok az ínség és a szorongatta-

tás. Akkor majd segítségül hívnak engem, de nem válaszolok; 

keresnek engem, de nem találnak meg.  

Mivel gyűlölték az ismeretet és nem az Úr félelmét választották, 

mivel nem engedtek tanácsomnak és megvetették feddésemet, 

útjuk gyümölcséből esznek és saját tanácsukkal laknak jól.  

Mert az együgyűeket önfejűségük öli meg és az ostobákat  

önteltségük veszti el; de aki hallgat rám, biztonságban  

és nyugalomban él, és nem kell félnie a bajtól.” 

Példabeszédek 1,20-33 NIV 

 

Gondolkodjunk el együtt az utolsó mondaton: „…de aki hallgat 

rám, biztonságban és nyugalomban él, és nem kell félnie a bajtól.”  

Ez a teljes biztonság, melyet Isten bölcsessége kínál, miközben  

Ő a Biblia lapjairól szól hozzánk. 

Meg kell jegyeznünk, hogy noha a „Bölcsesség” mindenkinek 

felajánlja ezt, csak kevesen fogadják el. Ez az igeszakasz kifejezetten 

arra utal, hogy sokan vonakodnak megfogadni Isten bölcsességének 

tanítását és odafigyelni feddésére. Ennek következtében egy olyan 

nyomorúság felé haladnak, melyet elkerülhettek volna. 
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Mindegyikünknek választ kell adnia a kérdésre: Kész vagyok 

hallgatni és figyelni a „Bölcsesség” szavára? Átadom magam Isten 

bölcsességének, az egyetlen forrásnak, mely teljes és maradandó biz-

tonságot nyújt számomra?  

 
 
 
 
 




