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ELŐSZÓ 
 
 
Hogyan látjuk ezeket az utolsó napokat, amiben élünk? Mi tör-

ténhet velünk a következő évtizedekben? Felkészülhetünk-e erre a 
kihívásokra?  

Az utolsó idők témája kapcsán időről időre sok üzenet és könyv 
lát napvilágot.  Keresztény szerzők tucatjai reagálnak valamilyen poli-
tikai, gazdasági, társadalmi változásra, vagy épp egy-egy bekövetkező 
katasztrófára, melyek híre bejárja a Földbolygót. Megtelik a közösségi 
média félelmekkel, videók százai jelennek meg a youtube-on; a hírek 
utolérnek. Ráközelítünk a forrongó Közel-keletre, Izraelre, a temp-
lomhegyre, a vallási zavargásokra, a terrorizmusra és a nemzetek 
konfliktusaira, a társadalomban vagy épp a természetben megjelenő 
globális és vissza nem fordítható változásokra. Látjuk a nem épp ró-
zsás végeredményt; íme, itt tartunk. Kétség kívül figyelmeztetőek, 
ébresztőek számunkra. Soha még nem volt ekkora szükségben az 
emberi faj – gondolnánk, de még nem tudjuk mi előtt állunk.  

Derek Prince üzenete hasonlóan mikroszkóp alá helyezi törté-
nelmünk múltját és jelenét, de sokakkal ellentétben nem a jelenko-
runkból indulva keresi a válaszokat, hanem Isten Igéjének változtat-
hatatlan kijelentéseiből. Sőt többet ad, bátorítást és reménységet 
azokból a jövőorientált próféciákból, amit Isten már felfedett és jelen-
leg is felfedni igyekszik a Benne hívők számára.  

A kedves Olvasó egy erősen inspiráló könyvet tart a kezében. Jó 
döntés, mert Derek Prince nem okoz csalódást. A tőle megszokott 
alapossággal vezet bennünket, hogy megértsük a bibliai próféciák 
miben létét, működését, gerincét.   
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Bemutatja világunk valós állapotát, ahogyan Isten Igéje látja azt.  
Megértjük Izrael, az Egyház és a nemzetek jövőjét, miközben különö-
sen sokat foglalkozik a két szövetséges néppel, a zsidóság jövőjével és 
velünk, Jézus Gyülekezetével. Szükséges is e világos látás és lelkesítés, 
mert napról napra közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez, és az Ő 
áldott királyságához. Azonban a Király és e nagyszerű királyság meg-
jelenése előtt elkerülhetetlenül közeledik a globális fájdalom, ami eléri 
a Földet és beborítja szenvedéssel, melynek okozói nemcsak a külső 
életkörülményeink megváltozásában keresendőek, hanem az emberi 
természet sátánikussá válásában is. Az utolsó napok pedig itt vannak, 
és baj, ha a keresztények nem tudnak róla, de még nagyobb baj, ha 
nem készülnek fel időben a végidők eseményeire.  

Miért párosul mindez sokakban félelemmel, miért nem is sze-
retnek erről hallani? Valószínűleg nincs válaszuk. Nem sikerült egy 
stabil, bibliai álláspontot kialakítaniuk. Te ne tartozz ezek közé!  

Hűségesen kitartani azokban a veszedelmes időkben, amikor az 
istenfélelem már csak egy látszat, amikor hamis emberek mozgalmai 
megtéveszthetnek és a feszültség napról napra növekszik, az erőszak 
pedig erősödik a hitvalló keresztények felé – nem lehet csupán emberi 
erőből. Mennyire szükségünk van a Szent Szellemre és arra a bölcses-
ségre, hogy jól tudjunk választani a világosság és a sötétség megnyil-
vánulásai között! Derek Prince az Írásokból megtanít bennünket arra, 
hogy az Úr terveit megértsük, elfogadjuk, és Isten szándékaival össz-
hangban imádkozzunk és döntsünk, miközben megtartjuk a derűlátá-
sunkat e napok nehéz harcai közepette is.  

Az Ő ígéretei nem változtak meg, szava megbízhatóbb és aktuá-
lisabb most, mint valaha. Emeld fel a fejed, közel az üdvösség! 

 
Derek Prince Ministries könyvkiadó testülete  
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1. fejezet 
_______________ 

1. A BIBLIA FELTÁRJA A JÖVŐT 
 
 
A történelem valami rendkívülit árul el az emberiségről: óriási 

éhség van bennünk, hogy megismerjük, mit tartogat számunkra a 
jövő. Régi szokás szerint e tudást, az értelmünket és a képességeinket 
mellőző szellemi módokon kerestük: asztrológia, orákulumoktól szár-
mazó kinyilatkoztatások, jövendőmondás és a miszticizmus különféle 
formáinak segítségével. Ezek a próbálkozások azonban homályosnak 
és félrevezetőnek bizonyultak.  

Újabban kifinomultabb és tudományosabb módszerekhez for-
dultunk sóvárgásunk csillapítására. A különböző tudományterületek 
– a fizika, a szociológia, a közgazdaságtan, a népességstatisztika, az 
élelmiszeripar és az időjárás-előrejelzés – szakértői számtalan tanul-
mányt végeztek, hogy fényt derítsenek az eljövendő időkre. Ennek 
ellenére e munkák eredménye, bár gondolatébresztő és hasznos,  
egyszerűen azt a tényt igazolja, hogy az emberi elme vagy rendszer 
nem láthatja előre a jövőbeli eseményeket befolyásoló sokféle eshető-
séget. Emiatt aztán e tanulmányok egyike sem fogadható el teljesen 
megbízhatónak. 

Maradt azonban egy harmadik forrás, ahonnan kinyilatkozta-
tást kaphatunk a jövőről. Ez tévedhetetlen és megbízható. A Biblia ez  
a forrás, lapjain az általunk keresett prófétai meglátásokkal.  
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Egyedül Isten Igéje tudja kielégíteni azt a vágyunkat, hogy bele-
lássunk a jövőbe. Mindenekelőtt meg kell értenünk, hogy a Szentírás 
világosságot ad azoknak, akik tanulmányozzák és engedelmeskednek 
neki. Számtalan igerész megfogalmazza ezt, többek között a zsoltáros 
ismerős szavai az Úrhoz: „Igéd mécses a lábam előtt és ösvényem 
világossága” (Zsoltárok 119,105). Az előrehaladó mozgáshoz rend-
szerint lábra van szükségünk, amivel járunk és útra, amin megyünk.  
Ahhoz azonban, hogy biztonsággal haladjunk előre, kell valami, ami-
nek segítségével látjuk, hogy merre tartunk. Isten Igéje mécses a lá-
bunknak és világosság az ösvényünkön. Más szóval a Biblia azt is 
megmutatja, mi a következő lépés. Talán nem mindig mutat nekünk 
egy hosszabb utat előre, de soha nem hagy minket sötétségben járni. 
Milyen óriási áldás ez! Ha tanulmányozzuk a Szentírást és engedel-
meskedünk neki, soha nem fogunk sötétségben élni.  

Úgy gondolnánk, hogy a hívők, akik a Bibliát Isten akaratának 
ihletett kinyilatkoztatásaként tekintik, azzal az egyetemes vággyal 
kutatják azt, hogy megtudják, mit tartogat a jövő. Ezért buzgón tanul-
mányozzák az Igét, hogy megértsék az Úr visszajövetelét közvetlenül 
megelőző időszakot – azt az időszakot, melyre a Biblia könyveinek 
legalább a fele „utolsó napokként” utal. A különböző nemzetiségű, 
felekezetű és hátterű keresztényekkel való kapcsolataimban azonban 
pontosan az ellenkezőjét láttam igaznak. Állandóan a bibliai prófécia 
fontosságának teljes alábecsülésével találkozom – pont a hívők között! 
Tisztában vagyok vele, hogy jó néhány keresztényt elriasztottak az 
úgynevezett „próféták, akik az Úr nevében” jövendöltek még Jézus 
visszatérésének pontos idejéről is. Mivel ez időről időre megismétlő-
dik az Egyház történetében, az emberek elvesztették az érdeklődésü-
ket és azt mondják: „Ha ilyen a prófécia, akkor nem kérek belőle.” 
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Ez persze katasztrofális következtetés, hiszen pont a kereszté-
nyeknek kell megérteniük a Biblia próféciáit.  

Miért állítom ezt teljes meggyőződéssel? Azért, mert a Biblia 
egynegyede előrejelző prófécia. Nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy figyelmen kívül hagyjuk a Szentírás egynegyed részét és elvár-
juk, hogy mindent megkapjunk, amit Isten nekünk készített. Nézzük, 
mit mond maga Isten az Ő prófétai beszédét illetően! 

 

Isten kijelenti a jövőt 
 

Isten valójában az egész Bibliában azt állítja, hogy annak lapjain 
feltárja a jövőt. Figyeljük meg az alábbi igeszakaszt Ézsaiás könyvéből! 

 
„Így szól az Úr, Izrael Királya és Megváltója,  
a Mindenható Úr: Én vagyok az első és az utolsó,  
rajtam kívül nincs Isten! Ki olyan, mint Én? Hirdesse ki!  
Jelentse ki és tárja elém, hogy mi történt,  
mióta ősi népemet teremtettem és mondja meg előre  
a jövendőt, ami következik.” 

Ézsaiás 44,6-7 NIV 

 
Az Úr kihívást helyez elénk: „Én Isten vagyok. Tudom, hogy mi 

történt a múltban és azt is, mi lesz a jövőben. Ha ezt bárki elutasítja, 
álljon elő ugyanazzal a széleskörű tényismerettel, mint amit Én nyúj-
tok.” A következő versben így szól népéhez: 
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„Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem hirdettem  
és nem jelentettem meg előre már rég?”  

Ézsaiás 44,8 NIV 
 
Akik azt állítják, hogy más információforráson keresztül ismerik 

a jövőt, azokról minden kétséget kizáróan kiderül, hogy csalók. Az 
asztrológusoknak, a jövendőmondóknak és a jósoknak – akik töme-
gével voltak a bibliai időkben, akárcsak napjainkban – az Úr ezt üzeni:  

 
„Így szól az Úr, Megváltód, aki az anyaméhben formált:  
Én vagyok az Úr, aki mindent megalkottam.  
Egyedül feszítettem ki az egeket és egymagam terítettem ki  
a földet. Én vagyok, aki megrontom a hamis próféták jeleit,  
és bolonddá teszem a varázslókat [jövendőmondókat],  
megszégyenítem a bölcsek tudományát,  
és bolondsággá teszem.  
Én vagyok, aki beteljesíti szolgái beszédét,  
és véghezviszi követei jövendöléseit.” 

Ézsaiás 44,24-26 NIV 

 
Amikor szolgái prófétálnak, Isten alátámasztja a mondanivaló-

jukat és gondoskodik arról, hogy megtörténjen.  
Amikor azonban a hamis próféták jövendölnek, Isten összeza-

varja a szavaikat és bolonddá teszi őket. Csak az Ő Igéje áll meg; egye-
dül az Ő szándéka valósul meg.  

Ezekben a versekben a Mindenható Isten szól, aki teremtette az 
eget, a földet, az emberiséget és mindent. Ő a teljes ellenőrzése alatt 
tartja mindazt, amit létrehozott.  
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„Emlékezzetek meg a régebbiekről, a hajdani dolgokról!  
Én vagyok az Isten, nincs más;  
Isten vagyok és nincs hozzám hasonló!  
Kezdettől fogva megjelentettem a véget,  
és régtől fogva az eljövendőket.  
Ezt mondom: Szándékom megáll,  
és megteszek mindent, ami nekem tetszik.”  

Ézsaiás 46,9-10 NIV 

 
Ha hisszük, hogy egyedül Isten jelentheti ki a jövőt, abból az kö-

vetkezik, hogy méltányolnunk kell az Ő szuverenitását, fenségét és 
igazságosságát. Isten soha nem hibázik. Minden jó és helyes, amit tesz. 
Lehet, hogy átéltünk olyan helyzeteket, amikor felvetődött bennünk, 
hogy nem volt igazságos, de az lehetetlen. Isten mindig igazságos és 
mindig igaza van.  

A következő igerészt szeretem megvallásként kihirdetni. Dániel 
könyvének két fejezetéből való és Isten királyi méltóságát fejezi ki.  

 
„Áldott legyen Isten neve örökkön-örökké,  
mert övé a bölcsesség és az erő!  
Ő változtatja meg az időket  
és az alkalmakat. Letaszítja és fölemeli a királyokat.  
Bölcsességet ad a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. 
Ő tárja föl a mély és elrejtett dolgokat,  
tudja, mi van a sötétségben és világosság lakik vele!... 
… hatalma örökkévaló hatalom és országa megmarad  
nemzedékről nemzedékre.  
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A föld összes lakója olyan, mint a semmi;  
akarata szerint cselekszik az ég seregével  
és a föld lakóival. Nincs, aki lefoghatná kezét,  
és azt mondhatná neki: Mit cselekedtél?” 

Dániel 2,20-22; 4,31-32 NKJV 

 
E két utolsó vers Nabukodonozor szavait fogalmazza meg. Ő 

elég nehéz időkön ment keresztül, míg eljutott erre a felismerésre. Hét 
évet töltött a vadonban, mint egy állat. A szőre megnőtt, akár a mada-
rak tolla, a körmei pedig, mint az állatok karma; és fűvel táplálkozott. 
A hét esztendő végén azonban Isten helyreállított mindent, amit el-
vesztett. 

Addigra Nabukodonozor más emberré lett; átformálta Isten fe-
gyelmező, nevelő iskolája. „Hatalmad örökkévaló hatalom – hangzik 
bizonyságtétele. – A föld összes lakója olyan, mint a semmi. Akaratod 
szerint cselekszel az ég seregével és a föld lakóival. Nincs, aki lefoghat-
ná a kezedet.”  Noha az akkori világ leghatalmasabb uralkodójaként 
ült a trónon, Nabukodonozor ráébredt, hogy van valaki, aki hatalma-
sabb nála. Ez a valaki Izrael Istene volt. Isten korlátlan uralmának ez 
az elismerése a bibliai prófécia megközelítésének nélkülözhetetlen 
alapja. 

 

Annak a bizonyítéka, hogy Isten próféciái igazak 
 

Ha még vannak kételyeink azzal kapcsolatban, hogy Isten ké-
pes-e, vagy akarja-e nekünk előre jelezni a jövőt a Bibliából, akkor 
csak figyeljük meg a kijelentéseit.  
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