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Miért ismerjük el a Bárány dicsőségét, uralmát, hatalmát és miért hívjuk Jézust Isten 
bárányának? Azért mert megoldotta a bűn problémáját. Mindannyiunknak problémája 
van a bűnnel. A hatalmat, az uralmat és a tisztességet azért adjuk a Báránynak, mert 
megoldotta a bűn problémáját. Ezt soha ne felejtsük el. Remélem, hogy akik nem 
keresztyénként vagytok itt, mindannyian elismeritek, hogy bűnösök vagytok. A bűn a 
probléma, és azért adunk dicsőséget, tisztességet, borulunk le előtte és imádjuk Jézust, 
mert megoldotta ezt a problémát. Ő a megoldás a bűn problémájára. Ezért, amikor 
különböző dolgokkal találkozol gyülekezetben, lehet, hogy nem értesz mindent, de 
minden problémának a gyökere a bennünk lévő bűn és Jézus megold minden múltbeli 
problémát, papok nélkül. Ő itt van, hogy megtörje azt az erőt, amivel a bűn rendelkezik 
felettünk. Láthattok keresztyéneket és nem keresztyéneket is körülöttetek. Jézus azért 
jött, hogy megoldja az ő problémáikat is. Ő megoldást akar adni a jelenlegi és a jövőbeni 
bűnökre is. Azért gyűltünk ma össze, hogy tisztességet adjunk ennek a megöletett 
Báránynak. Az üzenetem most elsősorban azoknak a keresztyéneknek szól, akik itt 
vannak a teremben. A mondanivalóm címe: "Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, 
őrizkedjetek a hamis tanítóktól a gyülekezetben". Érzem annak a terhét, hogy beszéljek 
erről, aminek az oka az, hogy a megrázkódtatások idejét éljük. Hallunk háborúkról és 
háborúk híreiről, hallunk a közel-keleti megrázkódtatásokról, hallunk szökőárakról, 
földrengésekről, a legkülönbözőbb természeti katasztrófákról, amelyek félelemmel 
töltik el az embereket. Amikor ilyenfajta félelmeitek vannak, akkor burjánzik a 
megtévesztés. Nem okolhatjátok a liberális médiát ezért a megtévesztésért. Nem 
okolhatjátok Hollywoodot sem ezért a megtévesztésért. Nem okolhatjátok ezért a 
megtévesztésért az ima hiányát sem az iskolákban. Ennek a megtévesztésnek az 
elsődleges oka az, hogy a hamis próféták és a hamis tanítók nagy hatással vannak ma a 
keresztyénségre és kiskirályként uralkodnak rajtuk. Amikor az igét olvassátok az utolsó 
napok legfontosabb jeleként Jézus és az apostolok is a megtévesztést említik. Őszinte és 
nem félszívű keresztyének megtévesztéséről beszélek, akik a világot is szeretik. Arról 
beszélek, hogy őszinte keresztyének közül is néhányan a megtévesztés áldozatai 
lehetnek, elsősorban a hamis próféták miatt. Azért helyezte Isten a szívemre ezt a terhet, 
hogy beszéljek róla, mert hiszem, hogy vannak megtévesztett emberek majdnem minden 
bibliahívő gyülekezetben. Kérem, hogy ne értsetek félre! Nem azt mondom, hogy 
minden gyülekezeti igehirdetés hamis tanítás. Nem arra gondolok, hogy ez a gyülekezet 
hamis tanokat hirdet, vagy megtévesztő lenne. Van azonban egy félelmem, hogy sokan 
ülnek itt közöttetek, akik belekeveredtek megtévesztő tanításokba. Ezzel nem a 
provokálás a célom. Amikor az igehirdetésemet hallgatjátok, tegyétek fel komolyan a 
kérdést magatoknak: "Én is meg vagyok tévesztve?" Meg akarjuk védeni magunkat a 
megtévesztéstől. Milyen egy hamis próféta? Általában azt gondoljuk a hamis 
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prófétákról, hogy olyan emberek, akik megmondják a jövőt, de tévednek. A hamis 
prófétáknak ez a fajtája könnyen leleplezhető. Nem fogsz hinni az időjárás előrejelzőnek 
sem, ha mindig rossz időt jósol. 

Remélem nem hallgattok olyan keresztyénekre, akik állandóan jövendölnek és 
állandóan tévednek. Remélem, hogy már túl vagytok ezen. Ez lenne a hamis próféta 
egyszerű esete. Vannak azonban olyan hamis próféták is, akik hamis tanokat hirdetnek. 
Ha egy jó bibliahívő gyülekezetbe jársz, akkor valószínűleg hallasz ilyeneket. Igaz? 
Tanításokat, amelyek tagadják Jézus Krisztus Istenségét. Tanításokat, amelyek tagadják 
Jézus ember voltát. Tanításokat, amelyek elnézően beszélnek a bűnökről és leértékelik 
Jézus keresztáldozatának jelentőségét. Ezek is egyfajta megtévesztések, de a hamis 
próféták fő típusa, akikről a Biblia beszél azok olyan hamis próféták, akik sok jó dolgot 
tanítanak, még csodákat is tehetnek, de mégis gonosztevők, nem Isten emberei. El tudod 
képzelni, hogy hallgass valakire, aki hirdeti az igét, aki gyógyít  Jézus nevében és 
lehet, hogy hamis próféta? El tudod képzelni, hogy hallgass valakire, aki prófétál 
valamit a Jézus nevében és egy hamis próféta? Teljesen! Lapozzunk a Máté 7. 
fejezetéhez, ami a Hegyi beszéd. Ez Jézus egyik leghíresebb prédikációja, ahol a fejezet 
vége felé, a 15 verstől kezdődően ezt mondja:  

"őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül 
ragadozó farkasok. A gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e 
szőlőt vagy bojtorjánról fügét? Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott 
fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem 
teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre 
vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki, aki ezt mondja 
nekem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi a mennyei 
Atyám akaratát."  

Figyeljetek a következőre!  

"Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben 
prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok 
hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor azt mondom nekik: Sohasem ismertelek titeket! 
Távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” 

A 15-ik versben Jézus ezeket a hamis prófétákat ragadozó farkasoknak nevezi.  

Néhányan közülük Jézus nevében prófétálnak, néhányan közülük Jézus nevében 
gyógyítanak, néhányan közülük csodákat tesznek és halottakat támasztanak. Jézus 
mégis a következőt mondja nekik: "Távozzatok tőlem, sohasem ismertelek titeket!" 
Jézus azt mondja: "őrizkedjetek tőlük, mert ragadozó farkasok". 

Miért lehet sok keresztyént megtéveszteni? Ennek sok oka lehet. Bizonyos vagyok 
benne, hogy az egyik ok, amit ki szeretnék emelni az egy nagy hazugság, amit közülünk 
sokan elhisznek, ami ellen nagyon határozottan harcolnunk kell.  
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Ez a nagy hazugság a következő: a gyógyulások, a csodák, a próféciák és az ékesen 
szóló prédikációk a legfontosabb ismertető jelei Isten hatalmának egy emberen vagy egy 
gyülekezeten. Hadd ismételjem el még egyszer.  Van egy nagy hazugság, amit nagyon 
könnyen beveszünk: azt, hogy a Jézus nevében történő gyógyulások, csodák, próféciák 
vagy ékesen szóló prédikációk a legfontosabb ismertető jelei Isten hatalmának és 
jelenlétének egy emberen vagy egy gyülekezeten. A legtöbb keresztyénnek gondja van 
ezzel. A bűnös természetemnek gondja van ezzel. Kérlek, hogy értsétek jól, amit 
mondok. NEM vagyok a szellemi ajándékok ellen. Hiszek minden egyes szellemi 
ajándékban, de nem vagyok híve semmiféle szenzációhajhászásnak. Kívánom, hogy 
minden egyes ajándék működjön Krisztus gyülekezetében. Hűségesnek kell azonban 
lenni Isten igéjéhez és megérteni, hogy van egy nagy hazugság, aminek sok keresztyén 
bedől. Ez pedig az, hogy a gyógyítások, a csodák, a próféciák és az ékesen szóló 
igehirdetések Isten jelenlétének a jelei, egy felhatalmazás egy emberen vagy egy 
gyülekezeten. Nem gondolom azt, hogy mindenkinek megváltoztathatom a 
gondolkozását. Ismerem az érzelmi kötődés erejét, ezért lehet, hogy néhányan, akik 
hallják ezt az üzenetet továbbra is kiszolgáltatják magukat a hazugságoknak és azoknak 
a hamis prófétáknak, akikkel tele van a keresztyén TV, a keresztyén média és annak 
minden létező formája. Közülünk néhányan továbbra is azt fogják elfogadni, amit a 
szemük lát és a fülük hall és nem azt, ami Isten igéjében írva van. Az én dolgom azonban 
az, hogy figyelmeztesselek titeket az ige alapján arra, hogy mi a jellemzője az utolsó 
napoknak. Kulcskérdés az, hogy mit fogadnak el az emberek Isten hatalmaként és 
jelenléteként egy emberen. Azt gondoljuk, ha valaki gyógyít, vagy valami 
természetfelettit cselekszik, az biztosan Istentől van, de ez egyáltalán nem igaz. Először 
is, a leggonoszabb emberek fognak csodálatos jeleket tenni. Az Antikrisztusról azt írja 
az ige, hogy gyógyítani fog és tüzet fog lehozni az égből. Fel vagytok készülve erre? 
Mindannyian azt gondoljuk, hogy amikor az Antikrisztus eljön egy nagy 666-os szám 
lesz a homlokán és erről mindenki fel fogja ismerni őt, de nem így lesz. Mi van, ha 
valaki jön és tüzet fog lehozni az égből Illéshez hasonlóan? Meg fogjátok tudni 
mondani, hogy az az ember az Antikrisztus, aki becsap benneteket, amikor elkezdi 
gyógyítani az embereket? Lapozzunk a 2 Thesszalonika 2. fejezetéhez, ahol Pál is beszél 
az Antikrisztusról, akit törvénytiprónak nevez. A 9. és a 10. versekben azt mondja róla: 
„akinek eljövetele a Sátán ereje által van". Pál törvénytiprónak nevezi őt, hasonlóan 
ahhoz, amit Jézus is mondott, hogy "távozzatok tőlem ti gonosztevők", azaz 
törvénytiprók. Az Antikrisztus hatalommal és nagy jelekkel fog eljönni. Hatalommal, 
jelekkel, hamis csodákkal, megtévesztéssel fogja becsapni az embereket. Kiket fog 
becsapni? A 10. vers második fele elárulja ezt: „akik nem fogadták be az igazság 
szeretetét az üdvösségükre". Szeretnéd elkerülni a megtévesztést? Fogadd el azt, amit 
Isten igéje mond a hamis prófétákról és vizsgáld meg minden kedvenc igehirdetődet, 
gyógyítódat és csodatevődet Isten igéjének mércéje szerint. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy csak az Antikrisztus képes gyógyítani. 

Vannak emberek is, akik hamis módon gyógyítanak a Jézus nevében. Az, hogy kik a 
hamis próféták azt a Máté 7. és a 2 Korintus 11. fejezetében láthatjuk. Pál beszél hamis 
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prófétákról és hamis apostolokról. "Álnok munkásoknak" nevezi őket, "akik Krisztus 
apostolaivá változtatják át magukat." 

Krisztus apostolaiként ők nem csak Krisztus hírnökei voltak. Nem egyszerűen Krisztus 
tanítványai voltak, hanem apostolok. Néhány apostol nagy jelekkel jött Korintusba, akik 
hamis csodákkal képesek voltak úgy álcázni magukat, mintha Krisztus apostolai lettek 
volna, de Pált nem lehetett becsapni. Pál a 2 Korintus 11.14. versben azt mondta, hogy 
"nem is csoda hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává." 
Testvérek! Nekünk Isten igéjéhez kell ragaszkodnunk, ha meg akarjuk védeni magunkat 
a megtévesztéstől. Mi hitelesíti Isten igaz prófétáját vagy Isten igaz emberét? A Máté 7. 
fejezete nagyon világosan leszögezi, hogy a gyümölcsei. Egy személyt, egy 
gyülekezetet vagy egy mozgalmat az élete minősíti, hogy Istentől van-e vagy sem. Hadd 
említsek meg itt valamit. Közülünk sokan főként a Máté 7.1-re koncentrálnak, ami azt 
mondja, hogy "ne ítéljetek" és ennél tovább nem is gondolkoznak. Azt mondjátok, hogy 
nem gondoltok semmi rosszat senkiről, aki keresztyén, mert akkor rosszat fogtok 
gondolni valakiről, aki Isten gyermeke. Nem! Az ige azt mondja nekünk, hogy 
vizsgáljunk meg minden szellemet. Ugyancsak a Máté 7. fejezetében, ahol azt mondja, 
hogy "ne ítéljetek", Jézus azt is mondja, hogy "óvakodjatok a hamis prófétáktól". 
Pontosan hogyan is kellene óvakodnunk egy farkastól? Nagyon egyszerű. Éberen 
figyelnünk kell a farkast. A hit embere ezt teszi. Sok ember azt gondolja, hogy a hit vak. 
A hit azt jelenti, hogy ellenőrízni kell a gondolatainkat és azt, amit látunk. A fülünket 
nem használjuk. Tudom, hogy az ige azt mondja: hitben kell járnunk és nem látásban. 
Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy ne használjuk a szemünket és a fülünket az 
érzékelésre a farkasokra való figyelésnél. Nem. Ez azt jelenti, hogy aki hitben jár az 
használja  az Istentől kapott minden képességét: az értelmét, a szemét, a fülét, de ezeket 
alárendeli Isten igéjének. Aki hitben jár, az nem mond le az érzékelő képességeiről. Isten 
igéje azt mondja, hogy használjuk minden képességünket, amit Isten adott, de 
ellenőrízzük azt Isten igéje által. Ezért, amikor mindenféle csodát látok, vagy 
mindenféle próféciát hallok, hogy mindenféle csodálatos dolog történik a jövőben, ami 
elképzelhető, akkor megvizsgálom, hogy ki az a személy, aki mindezeket mondja vagy 
mindezeket cselekszi. Milyen gyümölcsök jellemzik az igazi vagy a hamis prófétát? 
Nem fogadom el egyszerűen, hogy aki mindezeket a gyógyításokat cselekszi, az minden 
bizonnyal Isten embere. Testvérek! Hadd kérdezzelek meg benneteket őszintén. 

Óvatosak vagyunk, amikor az emberek gyógyítanak a Jézus nevében, csodákat tesznek 
a Jézus nevében? Jézus ugyanis mondta, hogy legyünk óvatosak, mert lehet, hogy 
farkasok vannak közöttünk. 

Óvatosak vagyunk? Vagy csak addig vagyunk óvatosak, míg a gyermekünk meg nem 
betegszik, vagy mi magunk is meg nem betegszünk. Azután azon kapjuk magunkat, 
hogy ahhoz a bizonyos szolgálathoz fordulunk a TV csatornán remélve, hogy talán ma 
az a bizonyos gyógyító megnevezi a gyerekem betegségét. 

Sok-sok mérföldre elutazok valahová, átrepülve az egész országot, hogy elmenjek a 
konferenciájukra, ahol bemegyek a Gyógyító Termükbe, hogy valamelyik "próféta" rám 
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helyezze a kezét és talán akkor meggyógyulok. Azt mondjuk, hogy nincsenek 
bálványaink, de vannak egészség bálványaink, vannak pénz bálványaink, anyagi jólét 
és szórakoztató bálványaink és vannak nagyszerű megtapasztalásaink. 

Ezek mind bálványok, amik elfoglalják a szívünket. Ezek nem fából vagy valami másból 
készültek, de eljön a pillanat, amikor bajba sodornak minket. Isten azt mondja, hogy 
legyünk óvatosak! Engedjétek meg, hogy egyértelmű legyek. Valaki prófétálhat a Jézus 
nevében és az igaznak is bizonyulhat, de lehet, hogy az a személy mégis egy hamis 
próféta. 

Valaki gyógyíthat Jézus nevében és az a gyógyító lehet, hogy a pokolba megy. A Máté 
üzenete számomra az, hogy ők gyógyíthatnak a Jézus nevében, de Jézus azt fogja 
mondani egy napon nekik, hogy "távozzatok tőlem", nem akarom, hogy a közelemben 
legyetek „ti gonosztevők”. 

Elhisszük ezt? Elfogadjuk ezt? Nézzük most meg a következőt! Mi van, ha valaki éppen 
most halt meg miközben beszéltem. Odamegyek hozzá és feltámasztom őt a halálból a 
Jézus nevében. Őszintén megkérdezlek benneteket, hogy mit gondoltok rólam? 

Az az érzésem, hogy nem fogtok semmiféle negatív dolgot mondani rólam Wayne 
pásztornak. A ma elmondottakat tekintve, valószínüleg egy kicsit jobban fogtok félni 
tőlem, ugye? Tréfálkozhatom és azt gondoljátok, hogy Isten embere vagyok. Egyáltalán 
nem biztos! 

Meg kell vizsgálnotok a gyümölcseimet. Vizsgáljátok meg az életemet és annak a 
jellemzőit. Isten azt mondja, hogy vizsgáljátok meg a prófétákat ezek által. 

Óvatosaknak kell lennünk. Szeretnélek négy módszerrel megismertetni titeket, 
amelyekkel meg kell vizsgálni a gyümölcsöket, hogy hamis vagy igazi prófétáról van-e 
szó. Javaslom, hogy alkalmazzátok ezt a négy vizsgálati módszert minden keresztyén 
igehirdetőre, minden keresztyén gyógyítóra, minden keresztyén íróra és minden 
keresztyén énekesre. 

Alkalmazzátok ezt a négy módszert a kedvenc keresztyéneitekre a „podcast”-okon, a 
könyvespolcaitokon, a „playlist”-teken, bárkik is legyenek. Ha kezdő hívő vagy akkor 
kérj meg egy érettebb hívőt, akiről tudod, hogy Isten embere. Radikálisnak kell lenned! 
Ha hamis prófétáknak találod őket, akkor semmi közöd sem lehet hozzájuk még akkor 
sem, ha ők a legjobb énekesek, ha ők a legjobb igehirdetők. Ők annak ellenére közöttünk 
lévő farkasok. Használd Isten igéjét a megvizsgálásukhoz és légy radikális velük 
kapcsolatban. Két fejezet van, ami a hamis prófétákról szól. 

Mindkettőre hivatkozni fogok. Nem tudok mélyebbre menni ebben, de bátorítalak, hogy 
tanulmányozzátok mélyebben ezeket a fejezeteket. Olvassátok el többször, és kérjétek 
Istent, hogy adjon kijelentést arról hogyan alkalmazzátok magatokra és mindannyiunkra 
ezekben az időkben. Az egyik a Jeremiás 23. fejezete.  Néhány versre koncentrálunk, 
mert időbe kerülne elolvasni az egészet. 
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Isten adhat nektek kijelentést a Jeremiás 23.14 alapján azokról a gyümölcsökről, 
amelyek által megvizsgálhatjátok a hamis prófétákat. "A jeruzsálemi prófétákban is 
rútságot láttam: paráználkodnak és hazugságban járnak, sőt pártját fogják a 
gonoszoknak, annyira, hogy senki sem tér meg a gonoszságából. Olyanok előttem 
mindnyájan, mint Sodoma és Gomora lakói". Az első szabály az erkölcstelenség 
megvizsgálására. A házasságtörésről szólva nézd meg a szolgálók kapcsolatait és 
életüket a nőkkel való foglalkozásukban, a szolgálatba állásuk után. Mutass nekem egy 
embert, aki a szexuális erkölcstelenséget elnézően kezeli és akkor azt mondom neked, 
hogy abban a szolgálóban nem szabad megbízni. Nem egy személynek a multjáról 
beszélek, az Úrhoz jövetele előtti időből. Nem is egy olyan személy multjáról beszélek, 
amikor még kezdő hívő volt. A szolgálatba állás utáni időről beszélek.  

Mutass nekem egy személyt, aki szolgálatban áll, de nem tud hűséges lenni a 
házastársához és már a harmadik vagy negyedik feleségével él. Engem nem érdekel, 
hogy olyan meghatóan énekel, hogy mindannyian sírunk, de ő nem lehet méltó, hogy 
bármit is megismerjen Istenből. Mutass nekem valakit, aki úgy prédikál, mint senki más, 
de válik a feleségétől és a tinta még nedves a válási papírján, de már egy másik 
asszonnyal flörtöl. Elmondhatom neked, hogy ez a személy semmire sem számíthat 
Istentől. Mutass nekem egy gyógyítót, akiről szerelmi történeteket hallasz gyülekezeti - 
és vezetőségi tagokkal, az ilyen személy leleplezése nem okozhat problémát. Meg 
vagyok lepődve, hogy közülünk milyen sokan figyelmen kívül hagyják ezeket a 
gyümölcsöket. Attól, hogy egy ember meggyógyul, vagy látom egy rövidebb láb 
kinövését, akkor ő már Isten embere lenne? Ostobák vagyunk, ha nem vizsgáljuk a 
Szentírás szerinti gyümölcsöket. Azok által mindannyian jobban be tudjuk azonosítani 
a színpadon, a pulpitusnál álló hamis prófétákat. Amikor nő a megkülönböztető 
képesség a saját életünkben, amikor elkezdjük megvizsgálni a gyümölcsöket a saját 
életünkben és elkezdjük meglátni hol kezdődik a flörtölés és hol kezdődik a szívünkben 
az érzelmi házasságtörés, akkor képesek leszünk meglátni, amikor Isten más emberei 
elkövetik azt nyilvános helyeken. A fiatal keresztyének ma sajnos nem látnak maguk 
előtt hiteles keresztyén vezetőket, mint példaképeket. Nehéz találni egy keresztyén 
vezetőt, aki még nem vált el, vagy még nem bukott el házasságtörésben a szolgálatba 
állását követően. Ez majdnem olyan, hogy a Szent Szellem elég erős ahhoz, hogy 
megoldja az erőszakosság, a gyilkosság és a gyermekpornográfia problémáját, de 
ugyanakkor nem elég erős ahhoz, hogy megtartson egy embert a feleségéhez való 
hűségében, vagy hogy egyben tartson egy házasságot. Miféle vallás ez? Gondolod, hogy 
a nem keresztyének részt akarnak venni egy ilyenben? Azt állítjuk, hogy Jézus vérének 
ereje megtisztít minden bűntől és megőriz bennünket az elbukástól. Ha azonban 
folyamatosan lazítjuk a bibliai normát, akkor az házasságtöréshez vezet. A laza normák 
erkölcstelenséghez vezetnek. A laza normák váláshoz vezetnek. Bajban vagyunk, mert 
az üzenetünk sosem lehet elég hatékony. Csak akkor válhatunk erőssé, ha megharcoljuk 
ezt a személyes életünkben, csak akkor fogja Isten felnyitni a szemünket, hogy lássunk. 
Látok valami rossz dolgot a szolgálatokban. Nem állhatom azokat az embereket, akik 
azt állítják, hogy Isten szavát szólják, de a szemük arról árulkodik, hogy hamisságban 
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járnak. A hamisság legnagyobb területe ma a pénz területe. Őszintén szólva ezért tartom 
a második gyümölcsnek a pénzsóvárságot és a csillogást. Ha a 2 Péter 2-höz lapozunk, 
az egy másik fejezet, ami szintén a hamis prófétákról szól. Szánjunk rá időt, hogy 
elolvassuk azt. A 2. és 3. vers azt mondja: "sokan fogják követni azok romlottságát" 
Péter itt arról beszél, hogy a legjellemzőbb dolog az érzéki szem és az érzéki szív. Az 
ilyen emberek azok, "akik miatt az igazság útja káromoltatni fog". Nem ez történik 
folyamatosan, hogy az ilyen emberek szégyent hoznak Jézus nevére az érzékiségük 
miatt? Ezek a pénzsóvár hamis próféták hamis szavakat szólva kihasználnak titeket.  Ez 
a hamisság a pénzsóvárgásukból és ragyogás utáni vágyukból származik. Ma olyan 
mértékben működik a marketing, hogy a pulpitus óriási jövedelmet biztosít embereknek. 
A gyógyító és a csodatevő munkások degeszre tömik a pénztárcájukat és mi tudomásul 
vesszük ezt. El vagyunk ájulva a könyveiktől és félelmünkben azt mondjuk, hogy ők 
Isten emberei, mert meggyógyítottak néhány embert vagy kaptak néhány próféciát, ami 
igaznak bizonyult. Egyszer megkérdeztem egy istenfélő embert, hogy mit gondol egy 
különleges próféciáról. Ez nem mostanában volt, de sohasem fogom elfelejteni a 
válaszát. A következőt mondta: sosem arra figyelek, amit mond. Egy elismert 
keresztyén vezetőről volt szó, akire ezt mondta. Megkérdeztem: miért nem? Azt 
válaszolta, hogy mindabból, amit látok kristálytisztán látszik, hogy ez az ember szereti 
a pénzsóvár világi rendszert és a pénzt, Isten igéje pedig világosan mondja a Lukács 
16.13-ban, hogy "nem szolgálhatsz két Úrnak": Istennek és a pénzsóvár világi 
rendszernek, a pénznek. Ezért akármennyire is látom, hogy Jézust hirdeti a szájával és 
cselekszik mindenféle dolgot Jézus nevében, az életmódjából azonban egyértelműen 
látszik, hogy ő valójában a pénzt szereti és imádja. A pénz az ő igazi istene és ezért ő 
nem lehet Isten szolgája és ezért nem is hallhat semmit, semmi lényeges dolgot Istentől. 
Hirdethet mindenféle igaz dolgot, de nem ül a kereszt lábánál, nem ül Isten lábánál, 
hogy prófétai szót halljon. Mondom nektek, hogy ez az alapelv nagyon sokat segít 
nekem, amikor valaki elküldi nekem valakinek az igehirdetését,  amikor valaki elküld 
egy linket vagy egy Youtube videot vagy valami mást. Megkérdezem magamtól: 
olyannak látom ezt az embert, aki szereti a pénzt? Nem úgy viselkedik ez az ember, mint 
aki alapvetően a gazdagságot szereti? Ha így van, akkor egyszerűen nem tudok hinni 
annak az embernek. Nem érdekel, ha minden próféciája igaznak is bizonyul. Nem 
érdekel, ha milliókat gyógyít meg. Nem érdekel, ha angyalok keringenek a feje körül, 
amit a szememmel látok. A Biblia világosan mondja: a gonosz a világosság angyalaként 
jön. Ezek az emberek szeretnek arról beszélni, hogy angyalokkal társalognak. Ez nem 
jelent semmit számomra. A gyümölcseikről ismerhetitek meg őket! Én ragaszkodni 
fogok a Szentíráshoz. Látom, hogy a szolgálatukat erőltetik, állandóan pénzért 
könyörögve. Nem vagyok ostoba, ugyanis ezek az emberek több tíz - és százezer 
dollárokat és dollármilliókat keresnek. Azt mondják, hogy add nekem a pénzedet és 
hogy ők valójában nem veszik el a pénzedet, hanem a szegényeknek adják. Nem vagyok 
ostoba és remélem, hogy ti sem vagytok azok. A pulpitusnál álló emberek a jövedelem 
miatt szolgálnak. Micsoda szégyen! Olyan sok gyógyító összejövetelt láttok ma. 
Láttatok valaha is egyetlen gyógyító összejövetelt, ahol a gyógyítás után gyűjtik össze 
az adományokat? Nem, mert akkor senki sem adna pénzt, ha nem sok ember gyógyul 
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meg. Ez a csalás egyik formája. Indiában nőttem fel olyan nem keresztyén környezetben, 
ahol öt perc alatt leleplezték volna az ilyet. A keresztyének azonban tágra nyílt szemmel 
és tátott szájjal nézve mindent bevesznek, és azt mondják, hogy ő Isten embere, mert 
"Jézus nevében" szól. Egyfajta "varázsló showról" van szó, amit ezek az emberek csak 
eljátszanak: egy rövidfilm levetítése, egy kis zene, mindent Jézusért. Átadod magad és 
ők megmelengetik a lelkedet, felmelegítik az érzéseidet és aztán azt mondják, hogy 
gyertek előre és fogadjátok el Jézust, aki a szeretet és természetesen mindenkit szeret. 
Az emberek előremennek, de a legtöbben nem térnek meg. Ostobák vagyunk! Titokban 
még mindig a CD-jüket hallgatjuk. Ó, talán mégis igaz lehet! Mit tesz a nyáj, ha tudja, 
hogy egy farkas van a közelében? Mennyire mehetsz közel egy farkashoz? Mennyire 
mehetsz közel az olyan farkasokhoz, akik juhoknak ruhájába vannak öltözve? 
Komolyan vesszük ezt? Vagy azt mondjuk, hogy ők nem farkasok, hanem kecskék. 
Nem, ők valóban farkasok, akik juhoknak ruhájában jönnek. Néhányuk juh ruhája még 
jobbnak is tűnhet, mint néhány más igazi juh gyapjú ruhája. Ők azonban akkor is 
farkasok. Óvakodjatok tőlük! Úgy gondolok erre, mint a lányomra. Tudjátok van egy 
lányom és amikor felnő és férjhez akar menni kíváncsi leszek arra a férfira, aki 
megpróbálja majd elnyerni az ő szívét. Sok férfi lesz majd, aki azt fogja mondani: olyan 
nagyszerűen nézel ki, szeretem ahogyan sminkeled magad, szeretem a hajadat, szeretem 
az új frizurádat, szeretem  ahogyan énekelsz a színpadon, szeretem, amit teszel, 
szeretem a szenvedélyességedet. Akkor szexelhetünk már? Az egész egy csábítás. Sok 
bókot mondanak, mindenféle elismerést. És akkor most szexelhetünk? Eleget bókoltam 
már neked? Elég ingyen ételt fizettem már neked? Milyen sokszor vettem neked 
vacsorát?  Most már szexelhetünk? Tudom, hogy minden apa és anya megpróbálja 
védeni ettől a gyermekét, de ugyanez történik a pulpitusnál is. Van egy csomó hamis 
próféta, akik azt mondják, hogy olyan nagyszerűek vagytok. Isten szeret titeket. Minden 
csodálatos. Isten gazdaggá akar tenni titeket. Most ide tudjátok adni a pénzeteket? Most 
ide tudjátok adni a pénzeteket, hogy támogassatok engem? Akkor elmondhatom 
másoknak is, hogy Isten gazdaggá akar tenni titeket. Ezért nekem adhatjátok a 
pénzeteket. Isten igaz prófétája azonban azt mondja: tartsd meg a pénzedet! Isten a 
szívedet akarja. Ezt fogom mondani a lányomnak is. Szeretném, ha ilyen ember venné 
el a lányomat. Egy olyan valaki, aki azt mondja a lányomnak: örizd meg a 
szüzességedet, a testedet addig a pillanatig. Szeretném tudni, hogy mit szól a szíved 
ehhez? Ezt szeretnénk a gyermekeinknek, de nem várjuk el ugyanezt, amikor Isten 
népéről van szó? Mutass nekem egy igazi prófétát, aki azt mondja: engem a nyáj szive 
érdekel, engem nem érdekel a pénzük. Azonban olyan sok pénzsóvárság és 
szemfényvesztés van, hogy nyitott szemmel kell járnunk. Azt gondolom, hogy a 
legnagyobb probléma néhányunknál, hogy egyetértünk ezzel, de nem leplezzük le őket 
elég gyorsan. Úgy gondoljuk, hogy együtt járhatunk a farkasokkal és ők nem tehetnek 
nagy kárt bennünk. Jézus szavai világosak: vigyázzatok, vigyázzatok! A farkasok 
harmadik tipusa az, aki más gonosztevőt támogat. A Jeremiás 23.14 megvizsgálja Isten 
nagy prófétáit. Lehet, hogy még nem buktak el, de nézd meg, hogy kik a partnerei? Kiket 
engednek a színpadra és azt mondják, hogy azok Isten emberei, és őket kövesd! Van 
igazi gyógyító ajándékuk, ami megváltoztatja a világot? Nézd meg, hogy gonosztevőket 
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támogatnak-e? Nézd meg kiknek engedik meg, hogy beszéljenek a pulpitusaikon és a  
konferenciáikon? Ezek az emberek többszörösen elváltak és az egyik házasságból ki, a 
másikba be, de még mindig azt állítják, hogy Isten beszédét szólják, pedig nem Istennek 
szolgálnak és nem tisztelik Őt. Mindannyian csak egymást védik, mindannyian 
megpróbálják eltussolni egymás bűneit.  

Légy körültekintő ezeket a dolgokat illetően! Ezek kifinomult hazugságok. Azt 
gondolom, hogy a vezetők együttműködnek a megtévesztésben. Széles skáláját 
hallottam az ilyen nem szellemi dolgoknak. Nem kell a világ legokosabb emberének 
lenned, hogy leleplezd ezeket. Minden érzékelésedet alá kell vetned Isten igéjének. 
Könnyen rá fogsz jönni, ha szereted az igazságot. Meg fogod látni. A negyedik 
gyümölcs, amiről felismerhetsz egy hamis prófétát. Itt azokról van szó, akik a jólét, a 
"ne ítéljetek" evangéliumát hirdetik, de közvetlenül utána Jézus azt mondta: 
„őrizkedjetek a hamis prófétáktól!" Tudjátok, hogy mit mondott Jézus a Máté 7.13-14-
ben ezt megelőzően? "Menjetek be a szoros kapun", és "széles az az út, amely a 
veszedelemre visz" és "keskeny az az út, amely az életre visz." Ezt követően arra 
figyelmezteti őket, hogy őrizkedjenek a hamis prófétáktól, mert megpróbálják 
kiszélesíteni az életre vezető kaput és utat. Azt mondják, hogy könnyű ez az út, mert 
Isten a szeretet. Ez minden, amit mondanak Istenről: Ő a szeretet! Teljesen egyetértek. 
Ha elég régóta hallgatsz engem, akkor tudod, hogy sokat és komolyan prédikálok arról, 
hogy Isten szeret minket, de ez nem azt jelenti, hogy nem lenne problémája a 
bűneinkkel. Istennek hatalmas áldozatot kellett hoznia, hogy megoldja a bűnöm 
problémáját. Az egyetlen fiát küldte a halálba értem. Van egy gyermekem, de nem 
adnám oda semmiért a világon, sem a saját bűnömért, sem a te bűnödért. Isten azonban 
megtette ezt. Elküldte az egyetlen fiát, a dédelgetett hozzá legközelebb állót és 
legkedvesebbet a te bűnödért. Nekem óriási problémám van a bűnnel. Ezt öszintén 
mondom, mert tudom, hogy lesz a jövőben egy ítélet a bűn miatt. Ezért nem tudok 
elfogadni egy kényelmes, ítélet nélküli, szerető Istent, akinél nincs bűntetése a bűnnek.  
Ezért imádom a megöletett bárányt és neki adom az uralmat, mert megoldja a bűn 
problémámat. A Jeremiás 23.17 azt mondja, hogy ezek a hamis próféták szüntelenül azt 
hirdetik: "az Úr azt mondja, hogy békessége lesz mindenkinek, aki a szíve keménysége 
szerint jár és nem jön rájuk veszedelem." A hamis próféta ezt mondja: ne add a szívedet 
Krisztusnak, hanem csak maradj keményszívű, járd a saját utadat és a cselekedeted meg 
fog menteni téged. Nem, ez nem igaz. Hamis próféták a gyülekezetekben is vannak, ők 
azonban nem beszélnek cselekedetről, de ugyanezt az alapelvet alkalmazzák. Isten 
gyermekei! Ha kikapcsolnánk a TV-t egy ideig, ha leszoknánk az elcsépelt, 
semmitmondó próféciák hallgatásáról, ha tanulmányoznánk a Bibliát a maga 
egyszerűségében és mély vágyakozással olvasnánk azt, hogy megmeneküljünk a 
megtévesztéstől, akkor fel fogjuk fedezni, hogy farkasokkal körülvett nyáj vagyunk. 
Könnyen megmenekülünk azonban, ha szeretjük az igazságot. Nem fogunk könnyen 
elveszni, ha látjuk a pénzügyi szabálytalanságokat Isten embereinek életében, amik azt 
bizonyítják, hogy nem Isten emberei. Nem vesszük azt be könnyen, ha 
erkölcstelenséget, pénzsóvárságot vagy más gonosz dolog támogatását, vagy egy 
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kényelmes evangélium hirdetését látjuk és távol fogjuk tartani magunkat tőlük. Nem 
fogjuk odaadni a könyveiket másoknak karácsonyi ajándékként. Nem fog megtéveszteni 
bennünket az, hogy Isten a Szent Szellem által szólt hozzájuk vagy bármi más sem. 
Engedjétek meg ismét, hogy azt mondjam. Egyáltalán nem vagyok a Szent Szellem 
ajándékai ellen. Amikor Jézus a Hegyi beszédben a szellem ajándékainak és a szellem 
gyümölcseinek a kapcsolatáról beszélt ezt az egyensúlyt a következőképpen írta le a 
Máté 7.15-18-ban: óvakodjatok azoktól az emberektől, akik nagy jelekkel jönnek és 
vizsgáld meg a gyümölcseiket. Nem vagyok egyáltalán az ajándékok ellen. Vágyom rá, 
hogy minden ajándék megnyilvánuljon az egyházban. Olyan sok ajándékot szeretnék 
Istentől, amennyit csak adni akar nekem. Isten úgy látta jónak, hogy a nyelveken szólás 
ajándékát adta nekem és használom is rendszeresen a személyes hívő életemben. Hiszek 
a szellem minden egyes ajándékában és hiszem, hogy azok fontosak az egyház építése 
szempontjából. Nem építhetitek fel az egyházat a Szellem ajándékai nélkül, de nem 
fogom megengedni a szellememnek, hogy szellemi megtapasztalásaim az érzéseimen, a 
gyógyításokon, a próféciákon és a csodákon alapuljanak. Nem nevezheted ezt egyáltalán 
ékesen szóló prédikálásnak. Nem fogom elfogadni, hogy azok az emberek Isten 
emberei, akik erkölcstelen életet élnek, akik pénzsóvárak, amikor látom a 
pénzsóvárságot a szemükben, és ahogyan könyörögnek a pénzért vagy más gonosz 
cselekedeteket támogatnak. Semmi közöm hozzájuk és meg fogok szabadulni 
mindentől, ami velük kapcsolatos. Azt énekeltük, hogy egy új irányt szeretnénk. Isten 
gyermekei! Én adtam nektek néhány szempontot egy új irányhoz, a döntés rajtatok áll. 
Elfogadjátok ezt? Nem kell visszamennetek arra az útra. Az szokott lenni a próba, hogy 
vetsz egy rövid pillantást a „playlist”-edre, a „podcast”-jaidban és minden egyébre és 
mondd azt: semmi közöm hozzá. Akármennyire is mondhatom valakire, hogy az egy 
hamis próféta, én nem kárhoztatom őt, nem ítélem el őt semmiért, de az alapján, 
amilyennek látom ő egy hamis próféta, egy farkas, akihez nem lehet közöm, mert én 
Isten báránya vagyok. Bajban vagyok a megkülönböztetés hiánya miatt, ami jelen van a 
keresztyénségben, de bármennyire is hiányzik a megkülönböztetés, azért elsősorban 
nem a nyájat hibáztatom, hanem a pásztorokat. Ez azoknak az embereknek a felelőssége 
és feladata, akik hirdetik és tanítják Isten igéjét, hogy kijelöljék számunkra az irányt, az 
örök életre vezető keskeny úthoz. Megosztottam ezt veletek, Isten legyen kegyelmes 
mindannyiunkhoz! Imádkozzunk: Atyám! Mi a nyáj vagyunk egy csomó farkas között. 
Az örök élet igéje nálad van Úr Jézus. Védj meg minket Uram a nagyon sok és 
legkülönfélébb farkasoktól, akik azt keresik, hogyan térítsenek el minket az 
egyszerűségtől, a tisztaságtól és a Jézusnak való odaszánástól. Uram! A szívünk össze 
van törve előtted Úr Jézus. Szeretnénk követni téged. Nem akarunk megtévesztettek 
lenni. Segíts nekünk, hogy minden érzékünk Isten igéjének engedelmeskedjen és segíts 
nekünk, hogy gyorsak legyünk az engedelmeskedésre. Segíts nekünk, hogy ne 
pazaroljunk el egyetlen napot se, hogy radikálisak legyünk a hamis prófétáktól való 
elfordulásban. Atyám! Irgalmazz nekünk, a Jézus nevében. Ámen. 
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