
IGAZSÁGBAN JÁRÁS VAGY TÉVELYGÉS 
 
 

A „tévelygésre”  az eredeti görögben a „plané” szó szerepel, ami bolyongást, 
eltévedést, bizonytalanságot, csalást, félrevezetést jelent. 

 
 
Jézus maga az igazság és a testté lett Ige. Azt mondta a farizeusoknak, akik kívülrıl 
ismerték ugyan az Írásokat, de Jézust, aki maga volt az IGAZSÁG, mégsem ismerték 
fel: 
 
„…Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek 
hatalmát.” Máté 22:29   
 
Elég kemény megállapítás volt ez Jézus részérıl az írásokat kívülrıl ismerı 
farizeusokkal szemben. A tévelygés tehát  
 

- egyrészt azt jelenti, hogy jóllehet ismerhetjük kívülrıl az egész Bibliát, de 
az igazságot – Jézus Krisztust – akirıl az egész Biblia szól, mégsem 
ismertük meg személyesen. 

 
- Másrészt, ha nem ismerjük Istennek azt a hatalmát, amivel Jézus is szolgált, 

amit a farizeusok sem ismertek, akkor mi is tévelygünk: 
 
„Mert úgy tanítja ıket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” 
Máté 7:29   
 
Ez azt is jelenti, hogy ha tévelygünk, akkor nem az igazság útján járunk, nem Jézusban 
vagyunk. 
 
János apostol a maga egyszerőségével és gyakorlatiasságával a következıképpen 
beszél errıl: 
 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, …. Azok a világból valók; azért a világ szerint 
beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentıl vagyunk: aki ismeri az Istent, 
hallgat reánk, aki nincsen az Istentıl, nem hallgat reánk. Errıl ismerjük meg az 
igazságnak szellemét és a tévelygésnek szellemét.”   1 János 4:4-6   
 
Ebbıl az is látszik, hogy itt nem egyszerően csak igék ismeretérıl - információkról - 
van szó, hanem szellemi dolgokról, két – egymástól jól megkülönböztethetı - 
szellemrıl; az igazság szellemérıl és a tévelygés szellemérıl.  
 
Az Istentıl távol lévı világi emberek teljes sötétségben és tévelygésben élnek, de 
vannak hívık és nem is kevesen, akik valamelyest elszakadtak ugyan a világtól, de 
valójában mégis világias, testies módon élnek és ezért ık is tévelygésben vannak. Ilyen 
emberekrıl beszél Péter apostol, amikor a következıket mondja: 



 
„Ezek víztelen kútfık, széltıl hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van 
fenntartva örökre. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, 
bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévelygésben élıktıl, 
Szabadságot ígérvén azoknak, holott ık magok a romlottság szolgái; mert akit valaki 
legyızött, az annak szolgájává lett.”    2 Péter 2:17-19   
 
„(Pál apostolról mondja) Szinte minden levelében is, amikor ezekrıl beszél azokban; 
amelyekben vannak némely nehezen érthetı dolgok, amiket a tudatlanok és 
állhatatlanok elcsőrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére. Ti 
azért szeretteim elıre tudván ezt, ırizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitıl 
elragadtatva, a saját erısségetekbıl ki ne essetek; hanem növekedjetek a 
kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. 
Néki legyen dicsıség, mind most, mind örökkön-örökké.” Ámen.  2 Péter 3:16-18.   
 
Itt azt látjuk, hogy vannak nem becsületes hívı emberek, akik bető szerint ismerik 
ugyan az igét, de ahogyan a farizeusok így ık sem értették meg igazán. Isten 
igazságát, Jézus Krisztust nem ismerték meg a maga valóságában, még akkor sem, ha 
sok mindent az İ nevében tesznek. Sokszor saját érdekükben, szándékosan 
félreértelmeznek dolgokat (csőrik, csavarják az igét) és ez által saját vesztüket 
munkálják, de ez által másokat is félrevezetnek. Védekezésként az apostol azt ajánlja a 
hívıknek, hogy  
 

- tartsák távol magukat (ırizkedjenek) az ilyenektıl, 
- és arra bátorítja az igaz hívıket, hogy 
  

o ne essenek ki a saját erısségeikbıl, 
o növekedjenek a kegyelemben és 
o a megtartó Úr Jézus ismeretében.  

 
A tévelygést illetıen azokat a hívıket fenyegeti legnagyobb veszély, akik még 
„gyermekek” a hitben és ezért könnyen el lehet hitetni ıket - el lehet téríteni ıket az 
igazságtól - minden jól hangzó tanítással, amit a „viszketı fülük” szívesen hallgat. 
 
Jézus maga is sokat volt kénytelen vitatkozni az ıt állandóan kísértı és támadó 
farizeusokkal és tanítványait különösen óvta a tévelygı farizeusok tanításától. Jézus a 
mennybemenetele után azért adott maga helyett öt szolgálati ajándékot az egyháznak, 
hogy a hívıket érettségre juttassák és megóvják az álnok (nem becsületes) emberek 
rájuk leselkedı ravaszságától, a különbözı – ide, oda dobáló - tanítások általi 
megtévesztéseiktıl. 
 
„És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesítése 
céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan 
az Isten Fiában való hitnek és az İ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a 
Krisztus teljességével ékeskedı kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk 



gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az 
embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;”        
Efézus 4.11-13   
 
Látjuk, hogy az ördög is munkálkodik. Gondoskodik róla, hogy folyamatosan 
legyenek álnok, csalárd, hamis szolgálók (apostolok, próféták, tanítók, pásztorok…), 
akik a farizeusokhoz hasonlóan „vak vezérek”, „meszelt sírok”, akik el akarják hitetni 
(eltévelyíteni), ha lehet az igaz hívıket, választottakat is.  
 
Hogyan lehetséges ez egyáltalán? 
 
Nagyon egyszerően!  
 
Amikor megtérünk, akkor hátat fordítunk a világnak és a halálba adjuk a testünket a 
kívánságaival együtt. Ez egy döntés, amivel kezdetét veszi egy folyamat az 
életünkben, ami a szellem és a test folyamatos, egymás elleni harca. A kezdeti 
„csecsemıkorban” - a testies dolgokon keresztül - még könnyebben kísérthetık 
vagyunk, de az óemberünk késıbb is hajlamos marad a test kívánságainak engedni és a 
hívık könnyen visszacsúszhatnak egy testiességbe, ha az érzéseiknek és a 
kívánságaiknak engednek.  
 
Ez a visszacsúszás játszódott le a Galácziában élı hívıknél is: 
 
„Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek 
be?”    Gal. 3:3   
 
Idıre van szükség és egy érettségre elvivı felkészítı szolgálatra, hogy ne lehessen 
könnyen megtéveszteni, eltévelyíteni bennünket. 
 
Tisztán kell látnunk, hogy a Sátán, aki egy gonosz szellemi lény, a világ fejedelme 
(ura), aki a test vágyain, az érzéseken keresztül hat az emberekre. Ezért próbálja a 
testiesség állapotában tartani a hívıket, sıt a már szellemben járó hívıket is 
visszahúzni a testiesség állapotába - kellemes érzéseket és vágyat keltve bennük - 
megszerettetve velük a jó érzések állandó keresését. Tudjuk azonban, hogy érzéki test 
nem örökli Isten országát! Ezt a Sátán is nagyon jól tudja és pontosan ezen keresztül 
igyekszik megragadni, testiességben tartani a hívıket, és ez által elhitetni ıket még 
akkor is, amikor azt gondolják, hogy nagyon szellemiek. Errıl az állapotról ír Pál 
apostol a korinthusi hívıknek: 
 
 „… mindenben meggazdagodtatok ı benne, minden beszédben és minden 
ismeretben, Amint megerısíttetett ti bennetek a Krisztus felıl való bizonyságtétel. 
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szőkölködtök, várván a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak megjelenését,”     1 Kor 1:5-7   
 
„Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenbıl való Szellemet; hogy 
megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly 



beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem 
tanít; szellemihez szellemit szabván. Érzéki (testies) ember pedig nem foghatja 
meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, 
mivelhogy szellemiképpen ítéltetnek meg.”   1Kor. 2:12-14   
 
„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, 
mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény 
eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sıt még most sem bírjátok meg: Mert 
még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van 
köztetek, vajon nem testiek vagytok-e és nem (testi) ember szerint jártok-e?”   
1Kor. 3:1-3   
 
Mi hívık sokszor nagyon naiv és hiszékeny emberek vagyunk és el sem tudjuk 
képzelni, hogy ilyenek elıfordulhatnak közöttünk, ezért fel sem merül bennünk a 
kérdés, hogy meg kellene vizsgálni és meg kellene ítélni minden szolgálót, még akkor 
is (fıleg akkor), ha bıvölködnek a kegyelmi ajándékokban (prófétálás, gyógyítás..) és 
apostolnak, prófétáknak mondják magukat és nagy hírnévnek örvendenek.  
 
Jézus azért dicsérte meg a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetet, mert ık 
bizony megpróbálták azokat, akik apostoloknak mondták magukat és hazugoknak 
találták ıket: 
 
„Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tőrésedet, és hogy a gonoszokat nem 
szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott 
nem azok, és hazugoknak találtad ıket;”     Jelenések 2:2   
 
Látjuk tehát, hogy amikor tévelygésrıl beszél az ige, akkor nem egy gyülekezeten 
kívüli világi dologról van szó, hanem a gyülekezet belsı életét meghatározó nagyon is 
valóságos dolgokról. Nem kívülrıl jövı, hazugságokat hirdetı és „ördög szarvakat 
viselı” kegyetlen, durva embereket kell tehát felismerniük a hívıknek. Az nagyon 
könnyő lenne és az ilyenek senkit sem tévesztenének meg. Az ördög ennél sokkal 
ravaszabb! A gonosz valóságosnak és nagyon is hihetınek álcázza az ı szolgáit – 
ahogyan az ige is beszél róla – „báránybırbe bújtatja a hamis farkasokat”, akik az igét 
szólják Jézus nevében, sıt szellemi dolgokat is cselekednek. Ezek az emberek külsıleg 
sokszor aranyos, kedves, mosolygós, alázatosnak tőnı („báránybırt” viselı) emberek, 
akik a hívık között vannak és szolgálnak. Így már veszélyes a dolog? Igen! Be kell 
látnunk, hogy nagyon is veszélyes, olyannyira, hogy az ige szerint képesek 
megtéveszteni, ha lehet még a „választottakat” – újjászületett hívıket - is!  
 
Valódi érettségre és szellemi megkülönböztetı képességre (szellemek 
megkülönböztetésének ajándékára) van szükség ahhoz, hogy meg lehessen 
különböztetni a hamisat az igazitól. Itt nem csak az ige igazságát kell tudni 
megkülönböztetni a hamisságtól, hanem az igazi (krisztusi) és a hamis (világias: 
antikrisztusi) szellemet is. Isten, aki az igazság szelleme nem vállal közösséget a 
hamissággal és a hamis szellemmel, ezért ezeket szét akarja választani, mert ezek nem 
lehetnek egységben, mert a hamisság nem fér össze Isten természetével. Sokszor egy 



szolgálat alapján közvetlenül nem is lehet felismerni ezeket, hanem csak a szellemek 
megkülönböztetése és a gyümölcsök (életük, jellemük, szolgálatuk eredménye) 
alapján. 
 
„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a 
veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és 
keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. 
İrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek 
hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket. … 
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden 
fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tőzre vettetik. … Nem minden, 
aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: 
Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben őztünk-e 
ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor 
vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tılem, ti 
gonosztevık.”    Máté 7.13-23.   
 
Ha ezeket az igeszakaszokat olvasom mindig a „karizmatikus mozgalom” jut az 
eszembe, amiben magam is sok évet eltöltöttem. Elszorul és megremeg a szívem, mert 
úgy látom, hogy ezeket az igéket tekintve nagyon nagy veszélynek vannak kitéve. 
Éppen ezért nagyon nagy óvatosságra és a megvizsgálás következetes gyakorlására 
lenne szükségük, amit viszont teljesen elhanyagolnak, mert túlzottan jóhiszemőek; 
mindent elhisznek, ha híres szolgálókról van szó. Ezért sok képmutató, hamis munkás 
sajnos zavartalanul munkálkodhat közöttük, sokakat megtévesztve.  
 
Mirıl ismerhetık fel, mik a gyümölcsei az igaz szolgálatoknak? 
 

- ıszinte, becsületes, példamutató élet mind az egyéni, mind a családi, mind a 
gyülekezeti életben egyaránt. Az élete „átlátható”: 

 
o betekintést ad magánéletébe,  
o nem titkol, nem leplez dolgokat, 
o ıszintén beismeri hibáit, tévedéseit, 
o kész megváltozni, megtérni azokból, 
o igényli a mások általi megvizsgálást, helyreigazítást, 
o ezek által hiteles embernek tekinthetı. 
o Nem csak beszél az igérıl, hanem cselekszi is azt az élete minden 

területén! 
 
- Szolgálatának jó gyümölcsei vannak: 
 

- a jó „fának” a „gyümölcsei” is jók. Magához hasonló jellemő 
embereket nevel fel, ill. tőr meg maga mellett, 
- nem tőri meg maga mellett a jellemtelen (becstelen, képmutató, a 
bőnnel megalkuvó) embert,  



- nemcsak szereti az igazságot, hanem „győlöli a hazugságot” is. Igényli 
a nyilvánosságot, ezért világosságra megy, mert azt akarja, hogy a 
cselekedetei is nyilvánvalóak legyenek. Ezt várja azoktól is, akik 
körülötte vannak. 
 
- önmagát megalázva a Krisztusban való egységet munkálja és Krisztust 
emeli fel és mindazokat, akik a Krisztusban járnak, 
 
- az a vágya, hogy mindenben az Úr dicsıüljön meg, és az Úr legyen a 
középpontban. 

 
Mirıl ismerhetık fel és mik a gyümölcsei a hamis szolgálatoknak? 
 

- az igazsággal megalkuvó, képmutató egyéni életmód (becstelenségek, 
korruptság, paráznaság…), amik csak a szolgáló életének mélyebb 
megismerése, „átvilágítása” (megpróbálása) által leplezhetı le.  

 
o nem szívesen ad betekintést a magánéletébe, vagy csak a hozzá 

hasonlóknak - elleplezi azt,  
o nem ıszinte, a „hitre nézve nem becsületes” ember,  
o elhallgat, kimagyaráz dolgokat, 
o ritkán ismeri be hibáit és tévedéseit, és nem is akar megváltozni, 
o megtiltja, elutasítja a mások általi megvizsgálást – csak úgymond 

Istennek tartozik számadással, 
o ezek által nem tekinthetı hiteles embernek, mert beszél ugyan az 

igérıl, de valójában nem a szerint él az élete minden területén! Az 
élete ezért önmaga becsapása.  

o Mindezeket leplezendı a saját jellemtelenségérıl az ajándékok 
mőködésére igyekszik ráirányítani a figyelmet és az ajándékok 
mőködése által „hitelesíteni” életét és szolgálatát, de a Mt. 7 alapján 
látjuk, hogy ez hazugság! 

 
- Szolgálatának rossz gyümölcsei vannak: 
 

- a rossz „fának” a „gyümölcse” is rossz, mert magához hasonló jellemő 
(azaz jellemtelen, nem becsületes) embereket nevel fel, ill. tőr csak meg 
maga mellett, 
 
- „szálka a szemében” az igaz (jellemes, becsületes, példamutató életet 
élı, ıszinte, nem képmutató) ember. Az ugyanis az ı jellemtelenségére 
világít rá. (A sötétség nem bírja elviselni a világosságot, ezért nem akar a 
világosságra menni, hogy a cselekedetei le ne leplezıdjenek.). Emiatt a 
hamis szolgáló mindig üldözi az igazat, de ezt nem nyíltan teszi, hanem 
jellemtelenségébıl adódóan alattomos, képmutató, indirekt („kiszorító”) 
módon vagy felháborító bátorsággal egyszerően hamisnak állítva be az 
igazit, 



- óemberét nem adja halálra, ezért - sokszor saját vágyait követve - 
önmagát emeli fel, teszi naggyá, saját hírnevét igyekszik növelni, és ez 
által sokszor a testies szakadásokat munkálja, 
 
- nem akarja érettségre vinni a hívıket, hogy azok leleplezzék ıt, hanem 
kisdedkorban igyekszik tartani ıket és uralkodni felettük,  
 
- vágya nem az Úr megdicsıítése, habár errıl beszél, valójában azonban 
saját maga dicsıségét keresi, és szívesen sütkérezik abban. 

 
A Sátán – a testi kísértéseken keresztül, a test kívánságainak engedve - próbálja maga 
mellé állítani a megtéveszthetı hívıket, megszerezni ez által akár egész gyülekezetek 
felett is a hatalmat, teljes tévelygésben járatva ıket olyannyira, hogy az „igazakat 
kirekesztik a gyülekezetbıl” és közben azt hiszik, hogy „Istentiszteletet cselekszenek.”  
 
„Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekbıl 
kirekesztenek titeket; sıt jön idı, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy 
isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg 
az Atyát, sem engem.”    János 16:1-3.   
 
A világias dolgok mögött azonban egy valóságos szellemi erı, hatalom áll – e világ 
szelleme, a Sátán -, aki a megtévesztés, hitetés szelleme által elhiteti a testiességbe 
visszacsúszott nagy tömeget képviselı hívıket, hogy ık járnak az igazságban és 
mások, a kevesek járnak tévúton.  
 
Az igébıl megtudhatjuk azt is, hogy miután az igazság szelleme nem vállalhat 
szellemi közösséget a hazugság szellemével, ezért Isten, aki szellem, Maga gyakorol 
ítéletet az igazságnak ellenállók felett olyan módon, hogy a tévelygés szellemét 
bocsátja rájuk, hogy akkor hadd higgyenek a hazugságnak.  
 
„Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel 
és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; 
mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ı üdvösségükre. És azért 
bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; hogy 
kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az 
igazságtalanságban.”    2 Thessz. 2.9-12   
 
Ez Isten ítélete és szellemi szétválasztó munkája az igazak és hamisak között. Ez 
egy erıteljes, sajátos szellemi megtapasztalás, mintha Isten egy szellemi válaszfalat 
húzna két embercsoport közé, akik korábban egyek voltak. A szétválasztást követıen 
Isten már nem akar közösséget közöttük, és ami külön meglepı, hogy azok, akik 
korábban meg tudtak élni egy szellemi közösséget egymással a szétválasztást követıen 
rájönnek, hogy ez már nem megy. Sıt, ’egyik napról a másikra’ kiderül az is, hogy 
már nem is értik egymást. Ez egy döbbenetes szellemi megtapasztalás! 
 



Ez tehát nemcsak egy fizikai szétválasztása egy embercsoportnak, hanem szellemi 
szétválasztás és szellemi ítélet is egyben, aminek kihatása van a szellemi „hallásra” 
és „látásra” is. Ezekrıl beszél Ézsaiás próféta és Jézus is a következı 
igeszakaszokban: 
 
„És beteljesedik rajtok Ézsaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és 
ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve, 
és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne 
lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne 
térjenek, és meg ne gyógyítsam ıket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a 
ti füleitek, hogy hallanak.”     Máté 13.14-16 
 
„És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és 
akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, 
és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-e? Monda nékik Jézus: Ha vakok 
volnátok, nem volna bőnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti 
bőnötök megmarad.”   János 9.39-41 
 
Ebbıl a szellemi tévelygésbıl, fogságból nagyon nehéz kiszabadulni, annál is inkább, 
mert egy erıteljes hamis szellem hamis hitet ültet az testies hívıkbe és elhiteti velük, 
hogy jó úton járnak.  
 
Hiszem azonban, hogy még ezek után is van megmenekülés az „ördög tırébıl” azok 
számára, akiket jóhiszemőségük miatt téveszthettek meg. Az igazság szellemére és 
erejére van azonban szükség, hogy bevilágítson a sötét helyekre és világosságra hozza 
a sötétség dolgait és így megvilágosítva és felbátorítva a megtévesztett hívıket, 
kiszabadulhassanak a Sátán - sokszor kényelmes, jó érzéseket keltı, biztonságos 
környezetet biztosító „aranyozott börtönébıl” – fogságából.  
 
Nézzük meg a következıkben egy konkrét igei példán keresztül, hogyan is lehetséges 
mindez a gyakorlatban. Egy ószövetségi történetet veszünk példaként, de hiszem, hogy 
az nagyon prófétikus és sok üzenetet tartalmaz a mai gyülekezetek számára is. 
 
A történet Izraelrıl szól, ami a mai egyház elıképe. Isten megítélte Salamon király 
eltévelyedését (paráznaságát) és úgy döntött, hogy halála után elszakítja fiától az 
országot és csak egyetlen nemzetséget tart meg Magának: Júdeát, Jeruzsálemmel és a 
Templommal együtt. Az ország nagyobb részének (kilenc és két fél törzsnek) 
megengedte Isten, hogy Szamáriával (betelepült pogány néppel) az élen elszakadjon és 
belesüllyedjen az Isten számára fertelmes bálványimádásba, a hamis Istenek (Baál, 
Asera) tiszteletébe. Isten számára utálatos pogány oltárokat emeltek maguknak, 
amiken pogány isteneknek áldoztak Szamáriában, elkülönülve teljesen a Jeruzsálemi 
Templomtól.  
 
Adódik azonban egy alkalom, amikor a szétválasztás után Izrael bálványimádó királya, 
Akháb (akinek Jezabel volt a felesége) egységre és közös harcra hívja Júda királyát, 
Josafátot egy külsı ellenség, a szíriabeliek ellen. 



 
A próféták (sok hamis és egyetlen igaz: Mikeás) a csata kimenetelérıl prófétálnak, és a 
sok hamis próféta Mikeás ellenében egybehangzóan Akháb akaratát, gyızelmet 
prófétálnak és csatába vonulnak. Egyedül Mikeás az (akit éppen a börtönbıl hoznak 
elı, és akit nem szeretnek meghallgatni, mert mindig rosszat prófétál), aki kimondja az 
igazságot és - betekintést adva a szellemvilágba - megmagyarázza annak szellemi 
hátterét is. A csata – Mikeás jövendölésének megfelelıen - csúfos vereséggel 
végzıdik, ahol Akháb maga is meghal; hiába öltözött álruhába, mégsem tudta 
kikerülni Isten ítéletét, mert egy vaktában kilıtt nyílvesszı megölte ıt.  
 
Figyeljünk most ennél a történetnél különös módon a szellemi üzenetre, a hamis 
próféták és hamis szellemek mőködésének módjára és a szentségtelen szövetség (igaz 
és hamis elegyének) eleve vereségre ítélt sorsára. Ezek sok hasznos tanulsággal 
szolgálhatnak számunkra a gyülekezet mai állapotában. 
 
„Jósafátnak nagy gazdagsága és dicsısége volt. İ sógorságot szerzett Akhábbal.  
Néhány esztendı múlva aláment Akhábhoz Szamariába,  
 

- és levágatott Akháb az ı és a vele való nép számára sok juhot és ökröt, és 
rávette ıt, hogy felmenjen vele Rámóth Gileádba. Mert ezt mondta 
Akháb, az Izráel királya Jósafátnak, a Júda királyának:  

- Feljössz-e velem Rámóth Gileádba? Felel néki, és monda: Úgy én, mint te; 
úgy az én népem, mint a te néped együtt lesz a harcban.  

- Azután monda Jósafát az Izráel királyának: Kérdezısködjél még ma az Úr 
beszéde után. És összegyőjti az Izráel királya a prófétákat, mintegy 
négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjünk-e Rámóth Gileád ellen hadba, 
vagy elhagyjam? Felelnek: Menj el, és az Isten a király kezébe adja.  

- És monda Jósafát: Nincsen-e itt több prófétája az Úrnak, hogy attól is 
tudakozódhatnánk? És monda az Izráel királya Jósafátnak:  

- Van még egy férfiú, aki által az Urat megkérdezhetjük, de én győlölöm 
ıt, mert soha nem jövendöl nékem jót, hanem mindig csak rosszat; ez 
Mikeás, a Jimla fia.  

 
És monda Jósafát: Ne beszéljen így a király! Szólítja azért az Izráel királya egyet az ı 
szolgái közül, és monda: Hívd ide hamar Mikeást, a Jimla fiát. És az Izráel királya és 
Jósafát, a Júda királya ott ülnek, ki-ki az ı királyiszékében, királyi ruhákba öltözötten; 
ott ülnek Szamaria kapuja elıtt, a térségen;  
 

- és a próféták mind prófétálnak ı elıttük. Csináltatott pedig magának 
Sédékiás, a Kénaána fia vasszarvakat, és monda: Ezt mondja az Úr: Ezekkel 
ökleled a Szíriabelieket, mígnem megemészted ıket! A többi próféták is mind 
ekképpen jövendöltek, mondván: Menj fel Rámóth Gileád ellen, szerencsés 
leszel; mert azt az Úr a király kezébe adja.  
- A követ pedig, aki elment volt, hogy elhívná Mikeást, szól néki, mondván: 
Ímé a próféták egyenlı akarattal jót jövendölnek a királynak; szólj, kérlek, 
te is úgy, mint azok közül egy, és jövendölj jót. Akkor monda Mikeás: Él az 



Úr, hogy [csak] azt fogom mondani, amit az én Istenem nékem mondd! Mikor 
azért a király elé jutott, akkor monda a király néki: Mikeás! elmenjünk-e 
Rámóth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És monda: Menjetek el, és jó 
szerencsétek lesz, kezetekbe adattatnak azok. És monda a király néki: 
Hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj 
nékem az Úr nevében? Akkor monda:  
- Látom az egész Izráelt elszéledve a hegyeken, mint a juhokat, melyeknek 
pásztoruk nincsen. És azt mondja az Úr: Nincsen ezeknek uruk. Térjen 
meg ki-ki az ı házához békességben.  
- És monda az Izráel királya Jósafátnak: Nemde nem megmondtam-e, hogy 
nem fog nékem jót jövendölni, hanem rosszat? 
 

Ismét monda: Halljátok meg azért az Úr szavát. Látom az Urat ülni az ı 
királyiszékében, és az egész mennyei sereget jobb és balkeze felıl mellette állani. És 
monda az Úr:  
 

- Kicsoda csalja meg Akhábot, az Izráel királyát, hogy felmenjen és 
elvesszen Rámóth Gileádban? És ki egyet, ki mást szól. Akkor eljön egy 
lélek, aki megállván az Úr elıtt, monda: Én akarom megcsalni ıt. Az Úr 
pedig monda néki: Mi módon? És felel: Kimegyek és leszek hazug lélek 
az ı összes prófétái szájában. Monda azért: Csald meg és gyızd meg, menj 
ki és cselekedjél úgy. Íme azért  

- most az Úr adta a hazugságnak lelkét ezen te prófétáid szájába, és az Úr 
szólott veszedelmes dolgot ellened.  

 
Akkor oda lépett Sédékiás, a Kénaána fia, s arcul csapja Mikeást, és monda: Melyik 
úton távozott el az Úrnak lelke tılem, hogy csak néked szólana? Felel Mikeás: Íme 
meglátod magad azon a napon, amikor egyik kamarából a másik kamarába mégy, hogy 
elrejtızhessél.  
 

- Akkor monda az Izráel királya: Fogjátok meg Mikeást, és vigyétek 
Amonhoz, a város fejedelméhez, és Joáshoz, a király fiához. És mondjátok: 
Ezt mondja a király: Vessétek ıt a tömlöcbe, s tápláljátok ıt a nyomorúság 
kenyerével és a nyomorúság vizével, míg békességgel megjövök. 
- És monda Mikeás: Ha békével térsz vissza, akkor nem az Úr szólott én 
általam. Ismét monda: Halljátok meg minden népek! 

 
És felvonult az Izráel királya és Jósafát a Júda királya Rámóth Gileád ellen.  
 

- És monda az Izráel királya Jósafátnak: Ruhámat megváltoztatom, és úgy 
megyek a viadalra; te pedig öltözzél fel ruhádba. És megváltoztatja az 
Izráel királya az ı ruháját, és mennek viadalra. Szíria királya pedig 
meghagyta az ı szekerei fejedelmeinek, mondván: Ne harcoljatok se 
kicsiny, se nagy ellen, hanem csak az Izráel királya ellen. És amikor 
meglátták a szekerek fejedelmei Jósafátot, mondának: Ez az Izráel királya! 
És körülfogták ıt, hogy legyızzék. Akkor felkiált Jósafát, és az Úr 



megsegítette ıt, és az Isten azokat elfordítja tıle; Mert mikor látták a 
szekerek fejedelmei, hogy nem az Izráel királya, ott hagyták.  

- Egy férfi pedig kifeszíti kézívét csak úgy találomra, és eltalálja az Izráel 
királyát a páncél és a kapocs között. És ı monda az ı kocsisának: Fordulj 
meg, és vigyél ki engem a táborból, mert megsebesültem.  

 
És az ütközet mind erısebb lett azon a napon, és az Izráel királya az ı szekerében 
állott a Szíriabeliek ellen estéig, és naplementekor meghal.”   2 Krónika 18.1-34   
 
Látjuk az eléggé megdöbbentı és tanulságos történetbıl, hogy az összhangban van a 
korábban említett igékkel, hogy a Baál (hamis) próféták - Isten által rájuk bocsájtott 
tévelygés szelleme által – Akháb király akaratát prófétálták, hogy higgyen a 
hamisságnak és ily módon elnyerje Akháb Isten ítélete szerinti méltó büntetését.  
 
Egy Istentıl kibocsátott hamis szellem prófétált sok, hamis próféta szájából!!! 
 
Mikeás, aki a kevés igaz próféta példája, mindig igazat prófétált korábban is, de azt 
sosem akarták meghallgatni, mert mindig „rosszat” (nem az emberek vágyait), hanem 
mindig Isten akaratát prófétálta. 
 
Pontosan így van ez napjainkban is! Valóságos szellemi dolgok nyilvánulnak meg, ami 
megtévesztésig Istentıl valónak látszik, de valójában mégis hamis. Még akkor is, ha 
megtévesztı módon Jézus nevére hivatkozva történnek dolgok, ami sok választottat 
(igaz hívıt) is megtéveszt.  
 
A hamis szolgálók felismerése kapcsán gondoljunk a hamis (papír)pénzre! Nem is 
gondolnánk, hogy milyen sok hamis papírpénz van forgalomban anélkül, hogy 
kiderülne, mint ahogyan sok hamis szolgáló is szolgál leleplezés nélkül. Nincs 
azonban egyetlen olyan ırült sem, aki pld. 7000 FT-ost állítana elı, ami nem létezik, 
mert ez hazugság lenne, és rögtön leleplezıdne a csalás. Egyrészt csak olyan pénzt 
érdemes hamisítani, amibıl igazi is van (pld. 10 000 Ft-ost), másrészt jó minıségő 
hamisítványra (az igazira megtévesztésig hasonlítóra) van szükség, mert csak így lehet 
az embereket becsapni, megtéveszteni vele. Sokszor a forgalomban lévı hamis pénz is 
sokakat megtéveszt, észre sem veszik, közkézen forog, sokszor „a hivatalos helyeken 
is átmegy”, és csak a szakemberek és az UV fény tudja felismerni, leleplezni. 
Megtévesztésig hasonlít az eredetire, de mégis hamis, mert sok hasonlóság van 
benne, de van mégis valami eltérés valamelyik fontos jellemzıjében, ami miatt 
hamis és mégsem azonos az igazival. Sokszor már az alapanyag (papírminıség) 
hamis, vagy eredeti ugyan, de nem jó a rajta lévı vízjel, vagy baj van a színárnyalattal, 
ábrákkal stb. Ami azonban ezeknél még fontosabb, hogy hamis a forrás! Betörhetnek 
emberek a nyomdába és nyomtathatnak illegálisan tökéletes papírpénzt, de az mégis 
törvénytelen és bőnnek számít. Így van ez a hamis szolgálókkal is! İket nem Isten 
küldte, mert Isten nem is ismeri ıket, ezért a személyük önmagában hamis. Az ilyen 
szolgálók jellemtelenek, nincs valóságos újjászületés vagy összetöretés az életükben, 
és hiányzik az alázat. Természetesen az ilyen szolgálóknak a gyümölcse is rossz lesz.  
 



Fontos megjegyeznünk, mint ahogyan az a hamis pénz esetében is igaz, hogy 
annak ellenére, hogy a hamis 98%-ban hasonlíthat az eredetire, de az mégis 
teljesen (100%-ban!) értéktelen és káros! Így van ez a hamis szolgálatokkal is!  
Jó lenne ezt megjegyezni és e szerint viszonyulni hozzájuk! 
 
Jézus is távol tartotta magát a farizeusoktól, és a tanítványait is óvta tılük. Pál apostol 
azt javasolja Timóteusnak, hogy az ilyen embereket és az ilyenfajta életmódot kerülje 
és a korinthusiaknak is az javasolta, hogy az ilyen embereket kerüljék: 
 
„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek 
eltévelyedtek a hittıl, és magokat általszegezték sok fájdalommal. De te, óh Istennek 
embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a 
szeretetet, a békességes tőrést, a szelídséget.” 1 Tim. 6.10-11. 
 
 „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és 
hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége 
Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívınek hitetlenhez? vagy mi egyezése Isten 
templomának bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma vagytok, amint az 
Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és 
ık én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt 
mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és 
leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a 
mindenható Úr.”    2 Kor. 6:14-18   
 
Hogyan lehet elkerülni, elszakadni az igaz hívıknek a tévelygésben élıktıl?  
 
Házankénti összegyülekezés egy jó megoldás erre, mert a házak esetében könnyen 
megoldható az elszakadás. Egyszerően ez azt jelenti, hogy nem ápolják a szellemi 
közösséget azokkal, akik tévelygésben élnek. 
 
A csak vasárnap együttesen összegyülekezı közösségeknél az Isten által össze nem 
egyeztethetı dolgok nem férhetnek meg békességben egymás mellett. Nem lehet 
megalkudni és tudomásul venni dolgokat, és ez által közösséget vállalni mások 
bőnével. Ha a közösség megalkuszik a bőnnel, megtőri azt, mert nem lép fel 
határozottan ellene a Máté 18-ban leírtak szerint, akkor nincs más lehetıség, 
mint kijönni (kifutni) a közösségbıl, hogy ne váljunk magunk is bőnrészessé: 
 
„És hallék más szózatot a mennybıl, amely ezt mondja:  
 
Fussatok ki belıle én népem, hogy ne legyetek részesek az ı bőneiben, és ne 
kapjatok az ı csapásaiból:”    Jelenések 18:4 
 



Kedves hívık, kedves szolgálók! 
 
Jó lenne elgondolkoznunk azon, hogy talán nem véletlen, hogy Jézus mellett Pál, Péter 
és János apostol is egybehangzóan vigyázásra, éberségre, óvatosságra, minden 
megvizsgálására és csak a jónak a megtartására szólítanak fel bennünket a leveleikben, 
mert mint írják, az utolsó idıkben a hívıkre leselkedı legnagyobb veszély a hitetés, 
a megtévesztés. Leveleikben bıségesen ellátnak bennünket hasznos ismerettel, 
tanáccsal arra vonatkozóan, hogyan lehet felismerni és megkülönböztetni egymástól az 
igazit és a hamisat: Krisztust, apostolt, prófétát, tanítót és szellemet. 
 
Vége kell, hogy szakadjon végre a naiv, hiszékeny, gyermekiesen, együgyő - a „hamis 
szeretet mázával bekent” – „elegy keresztyénségnek” és kell, hogy elváljon az igazi a 
hamistól. Jézus azért is jött, hogy az igazat a hamistól szétválasztva megtisztítsa az İ 
szérőjét: 
 
„Akinek szóró lapát van az ı kezében, és megtisztítja az ı szérőjét; és az ı gabonáját 
csőrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tőzzel.”   Máté 3:12 
 
„Mert itt az ideje, hogy elkezdıdjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig elıször mi 
rajtunk kezdıdik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten 
evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és 
bőnös?”   1Pét 4.17-18  
 
„És győlöletesek lesztek, mindenki elıtt az én nevemért (mondja Jézus); de aki 
mindvégig megáll (kitart, állhatatos marad), az megtartatik (üdvözül).”  Máté 10:22 
 
Kívánom minden kedves hívınek, hogy jusson el az igazság, Jézus Krisztus valóságos 
megismerésére, hogy  
 

- kitartson a megrázásként jövı próbákban,  
- igaznak bizonyuljon az Istentıl való szétválasztásokban (ami nem Isten 

ellenes szakadás, hanem Isten szétválasztó, megtisztító munkája), amikor 
SZÉTVÁLASZTJA AZ IGAZIT A HAMISTÓL, 

- és ne bizonyuljon hamisnak („könnyőnek”), mint a polyva, amit tőzre 
vetnek, 

- hanem olyan legyen, akit begyőjt magának az Úr egy örök életre.  
 
Ámen! 
 


