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Egy „kétpólusú” világban élünk, ahol a jó és a rossz, az igaz és a hamis vívja 
kibékíthetetlen, örök harcát. Tudjuk, hogy Isten a jó és az ősellensége a Sátán a rossz, a 
gonosz. Isten nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg és a Sátán is hasonlóan van 
ezzel. Természetesen a Sátán nem mondja önmagára, hogy ő a rossz, a gonosz, hanem 
a világosság angyalaként igyekszik feltüntetni magát és elhitetni mindenkivel, hogy ő a 
jó. Erre csak úgy képes, hogy a régi módszerhez folyamodva kétségbe vonja Isten örök 
és megváltoztathatatlan rendjét a jóval és rosszal kapcsolatban. Jónak mondja a rosszat 
és igyekszik meggyőzni erről az embereket. Ennek az lesz az eredménye, hogy 
megfordítja az isteni értékrendet azt mondva jónak, amit ő képvisel és az lesz a rossz, 
amit Isten igéje mond. 

A Sátán kedvelt módszere az összezavarás, az örök értékek kétségbe vonása és 
viszonylagossá tétele az emberekre bízva, hogy az ember maga döntse el, neki mi a jó 
és mi a rossz - alapvetően a testi vágyai alapján. 

Isten az Ő igéjében nyilvánvalóvá tette a következőket: 

- „nincs más jó, csak egyedül Isten,” 
- Isten az örökkévaló „Vagyok”, aki nem változik, 
- Ő „elébünk ad jót és rosszat,”  
- „szabad akaratot ad” az embernek,  
- az emberre bízva a választást, 
- Ő csupán javasolja, hogy „válaszd azért a jót.” 

Akik hisznek Isten jóságában és feltétel nélkül engedelmeskednek az Ő 
parancsolatainak, nem alkudva meg semmiben, azok állnak tehát a „jó oldalon” és ebből 
kifolyólag ők is a jó és a rossz örök harcának részeseivé, Isten harcostársaivá válnak. 

Jézus azt mondta, hogy csak „két úr” van: Isten és a Mammon. El kell döntenünk, hogy 
kinek szolgálunk: nem lehet mindkettőnek egyidejűleg szolgálni. Ez a két oldal soha 
nem jelent meg olyan nyilvánvaló módon a világban, mint napjainkban, amikor a világ 
fejedelme a Sátán látható módon mindenkit a Mammon (a pénz) által akar leuralni, 
rabszolgájává tenni. 

A világban lehet nagyon sok politikai párt és több ezer keresztyénnek mondott felekezet, 
de valójában két oldal (mondhatjuk "párt") van: akik a jó oldalon állnak, és akik a rossz 
oldalon. 

A jó és a rossz párhuzama végigvonul az egész Szentíráson és sok területen 
ellentétpárként jelenik meg, világossá téve számunkra Isten értékítéletét a jóról és a 
rosszról, megkönnyítve számunkra a választást. Minden rossz atyja a gonosz, aki 
igyekszik elhomályosítani az emberek előtt az igazságot, jónak tüntetve fel a rosszat. 
Ahhoz, hogy a rossz dolgokat elfogadhatóvá tegye az emberek számára, a rossz dolgokat 
az Isten szerint való jó hamisított másolataként jeleníti meg. Hamisítvány csak ott 
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létezhet, ahol igazi is van és a gonosznak törekednie kell a minél tökéletesebb 
hamisítványok létrehozására, az igazival megegyező néven nevezve a hamisat is, hogy 
elhitesse az embereket, sok esetben a választottakat is. Fő módszere a megtévesztés, a 
hitetés. 

A Sátán megtévesztő munkájának eredménye, hogy a megtévesztésről - amit Jézus és 
az első apostolok a legnagyobb veszélynek tartottak - ma már alig beszélnek „Isten 
szolgái”. Nem beszélnek erről a kétpólusú valóságról az ige alapján, világossá téve és 
megkönnyítve a választást a hívők számára, hanem a „pozitív gondolkozás” által 
megfertőzve mindig csak egyetlen „jónak” feltüntetett dologra irányítják a figyelmet, 
homályban hagyva a rossz dolgok bemutatását. Minden magát kereszténynek mondó 
gyülekezet meg van győződve arról, hogy a „jó úton” jár és ők képviselik egyedül az 
igazságot. Éppen ezért az üdvösség bizonyosságát is csak az ő gyülekezetükben tudják 
elképzelni, elhomályosítva ezzel azt a fontos tényt, hogy nem a gyülekezet üdvözít, 
hanem egyedül Jézus Krisztus – igaz, egy jó gyülekezet tud ebben segítséget adni. 

A jó és rossz közötti különbségtételi képességhez „érettkorúságra” van szükség, aminek 
eléréséhez a kezdeteket követően a hívőknek folyamatosan „kemény eledellel” való 
táplálkozásra van szükségük.  

Nézzünk most meg az ige alapján néhány ellentétpárt, amelyek egyértelműen 
megjelennek az igében, amelyekre jó, ha odafigyelünk, mert különben sosem jutunk el 
az igazság, a jó és a rossz megismerésére, az érettségre, hogy választani tudjunk a jó és 
a rossz között.  

A jó oldal jellemzői A rossz oldal jellemzői 
az egy igaz Isten  hamis istenek (Sátán, Mammon, 

különféle bálványok) 
az igaz Jézus Krisztus hamis Krisztusok, Antikrisztus 
Szent Szellem (szent) hamis „Szent Szellem” (utánozza a Szent 

Szellem munkáját – jeleket, csodákat 
tesz, de nem szent) 

Jézus Krisztus igaz gyülekezete a „Sátán zsinagógája” 
Krisztus menyasszonya (szent és hűséges 
a vőlegényhez)  

a „nagy parázna” (azok a gyülekezetek, 
amelyek nem tartják fontosnak a 
szentséget és keverednek a világgal) 

Jeruzsálem, a szent város  Babilon, a nagy parázna város 
szoros kapu tágas kapu 

keskeny út széles út 
a maradék (kevesek)  a sokaság 
örök élet  örök halál (kárhozat) 
menny pokol 

világosság   sötétség 

a világosság fiai (Isten fiak) a sötétség fiai (ördög fiak) 
jó „gyümölcsök” rossz „gyümölcsök” 

jó „fák” rossz „fák” 
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Csak akkor kapunk világos képet az ige alapján az igazságról, ha ezt a két oldalt a maguk 
jellemzőivel folyamatosan mérlegre tesszük és megvizsgáljuk, függetlenül attól, hogy 
minek hívnak valamit vagy valakit. 

Az antikrisztusok Jézus nevében jönnek. A hívő közösségek gyülekezeteknek nevezik 
magukat, de az ige alapján lehet, hogy a „Sátán zsinagógájának” bizonyulnak és a „nagy 
parázna” részét képezik. 

Ma már hívők között is csúnya dolognak számít a poklot emlegetni, és divatossá vált azt 
mondani, hogy Isten mindenkit szeret és mindenki a mennybe jut. Nem kell a pokollal 
ijesztgetni az embereket – mondja némelyik szolgáló. Ezért ma már úgy tűnik, hogy 
egyetlen út létezik, amin sokan járnak és mindenki a mennybe jut, mert Isten akarata az, 
hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Jól hangzik ugye? A 
baj csak az, hogy ez egy nagy hazugság, ami széles körben terjed a magukat 
gyülekezeteknek nevező közösségek között, és sok hívőt a pokolra küldenek vele 
anélkül, hogy tudomásuk lenne róla. Az utóbbi néhány évtizedben ökumené címen, egy 
hamis szervezeti egység jegyében a különböző kereszténynek nevezett felekezetek nagy 
összeborulásának lehetünk tanúi, amiben a vakság olyan nagy, hogy sokan észre sem 
veszik, hogy megtagadnak olyan igazságokat, amikért a „reformátor” elődeik életüket 
adták.  

Jézus és az első apostolok szerint az utolsó idők legnagyobb veszélye a megtévesztés, a 
hitetés. Éppen ezért sok hamis próféta jön, hogy elhitesse, megtévessze az embereket. 
A sokaság látszata megtéveszti mindazokat, akiknek nincs élő kapcsolatuk az Úrral, nem 
jutnak el az érettségre és nem gyakorolják állandóan a megvizsgálást. Ezért mondta 
Jézus, hogy „vigyázzatok! Legyetek éberek! 

Mindent meg kell vizsgálni akárhogyan is hívják és akármilyen híres is valaki. Nem az 
számít, hogy minek mondanak valamit, hanem az, hogy milyen jellemzőkkel 
rendelkezik. Ez az, ami meghatározza, hogy valami vagy valaki igaz vagy hamis. Jó 
tudni azt is az ige alapján, mert Jézus megmondta, hogy az igazak vannak kevesen, ezért 
senkit se tévesszen meg a „sokaság” látványa. „Kevesen” járnak a „keskeny úton”, akik 
nem alkudnak meg a világgal és a világgal paráználkodó (szövetségre lépő) 
„egyházakkal”, de a keskeny út az, amivel Jézus azonosítja magát és ez vezet az örök 
életre. 

Sok őszinte hívő reménykedve várja Jézus mielőbbi visszajövetelét, ami nagyon helyes. 
Tudjuk azonban az igéből azt is, amire sok hamis szolgáló elfelejti felhívni a figyelmet, 
hogy előbb át kell menni a nagy nyomorúságnak nevezett időszakon. Pál a 2 Thessz. 
2.1-12-ben arról is beszél, hogy Jézus előtt egy „törvénytipró” fog jönni, aki magát 
mindenki fölé emeli és hamis krisztusként (Antikrisztusként) fog megjelenni, mint a 
káoszba süllyedt világ „megváltója.”  Ez a hamis krisztus nagy jeleket és csodákat tesz, 
Illéshez hasonlóan még tüzet is le fog hozni az égből és igyekszik megtéveszteni a föld 
lakosait, beleértve a hívőket is. 
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A megtévesztés veszélye nagy, fontos tehát, hogy valóban világosságban járjunk és a 
világosság fiai legyünk. Vigyázzunk és legyünk nagyon éberek, hogy senki ne tudjon 
megtéveszteni minket, tudva azt, hogy az Antikrisztus is a világosság angyalaként fog 
jönni.  

Figyeljünk azokra a szolgálókra, akiket Isten hív el ezekben az időkben, hogy Keresztelő 
Jánoshoz hasonlóan „útkészítők” legyenek, akik valóban Jézushoz vezetik az övéit. 
Jézus igazi útkészítői a keskeny úton járnak, semmi módon nem alkudnak meg az 
igazsággal és érettségre igyekeznek elvinni a hívőket, megtanítva őket a jó és a rossz 
dolgok közötti különbségtételre. Ők Keresztelő Jánoshoz hasonlóan kimennek a 
„pusztába”, kivonulva az elvilágiasodott, „nagy parázna” egyházból és valódi 
bűnbánatra hívják az embereket, Jézusra mutatva. 

A Sátánnak is vannak azonban „útkészítői”, akik a Sátán szellemével egyesülő 
Antikrisztus „útkészítői”, akik már ma is munkálkodnak a világban és a hivatalos 
egyházakban egyaránt. A „nagy parázna” egyház szövetségre lépve a gonosz világi 
hatalommal „felül a veres fenevad hátára.” Jézus azt mondta: „nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön” és az Antikrisztus sem elégszik meg kevesebbel. Az egész 
föld ura akar lenni, Jézushoz hasonló hatalmat, egyeduralmat akar gyakorolni az egész 
földön. Ennek eléréséhez a Sátán a következő hangzatos ideológiákat használja: 
„humanizmus” (Isten helyébe állítja az embert: „olyan leszel, mint Isten” – mondta a 
Sátán), a „globalizmus”, ami az egész föld (glóbusz) feletti uralom megszerzéséhez 
szükséges, valamint a „liberalizmus”, amivel minden isteni rendet és korlátot eltörölve 
teljes szabadságot ad egyes embereknek, hogy azt tegyék, ami nekik jó. Egy rosszul 
értelmezett  „emberi jogok” jegyében minden Istentől való értéket (férfi és nő, férfi és 
nő házassága, család, nemzet, keresztyén erkölcsi alapelvek) lerombol és „eltol az 
útjából”, ami az egész világ feletti globális uralomra törő Antikrisztus útjában áll. Sok 
antikrisztus támad, akik az antikrisztus szellemével készítik elő az Antikrisztus 
fellépését, amit tudunk az igéből, hogy még Jézus visszajövetele előtt meg fog valósulni. 
A kíméletlen „félretolatás” jeleként megtapasztalható a nagy keresztyénüldözés az 
egész világon, ami a szemünk előtt játszódik le. Minden keresztyén érték lerombolásával 
és semmibe vételével hamarosan teljességre jut a „törvénytiprás” és akkor elkészül a 
„színpad” az egész földet uralma alá hajtó, a Sátán szellemével munkálkodó 
Antikrisztus fellépéséhez. 

A világban és a gyülekezeteknek nevezett közösségekben az újból életre kelt fenevad,  
a demokrácia (népakarat) az úr, ami a pártoskodó, testies emberek viszályának 
színhelye, de valójában a totális hatalomra törő Antikrisztus manipulációjának eszköze, 
a népakarat látszatát keltve a mammon hatalmának. A hivatalos, hamis egyházak – 
élükön a „vak vezéreikkel” tudatlanul vagy tudatosan partnerek ebben az Isten ellenes 
küzdelemben, mert önmaguk felemelésével hatalomra vágynak és nem alászállva 
akarnak szolgálni, ahogyan arra Krisztus adott példát nekünk. 

Mindezeket ismerve fontos, hogy az igazak meghallják a felszólítást, hogy „fussatok ki 
belőle én népem (a ”nagy paráznából”), hogy ne legyen részetek az ő csapásaiból.” Ez 
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nemcsak a Jézus visszajövetele előtti közvetlen időszakra vonatkozik, amit senki sem 
tud, akárhogy figyelik is a jeleket - maga Jézus sem -, hanem az újszövetségi kor 
egészére. Parázna gyülekezetek ugyanis már az első generációban is voltak, és az 
antikrisztus szelleme már akkor is munkálkodott. A hívők, ha nem voltak elég éberek, 
akkor ez a szellem bizony beült „Isten templomába,” a gyülekezetbe, ahogy sok helyen 
megtörténik ma is Isten népe között. 

A sok hitetés és megtévesztés miatt az övéinek fontos ma is meghallani és felismerni a 
Szent Szellem által a jó pásztor hangját, hogy a sok „hamis pásztor” leleplezhető legyen. 

Sok hívő már nagyon várja Jézus visszajövetelét és a veszély az, hogy közben 
elfelejtkeznek arról, hogy előtte az Antikrisztus fog eljönni és sokakat meg fog 
téveszteni. Ez egy nagy csapda és igazi próba a hívők számára, hogy valóban 
megismerték-e Jézust? Jó lenne, ha sok hívő nem járna úgy, mint a Jézus korabeli 
vallásos zsidók, akik annak ellenére, hogy ismerték az írásokat és a próféciákat, mégsem 
ismerték fel Jézust, hanem megölték őt. Csak azok tudják elkerülni ezt a csapdát, akik 
valóban ismerik az Úr hangját és személyesen is ismerik őt. 

„Mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő 
hangját.  Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az 
idegenek hangját.”   (János 10.4-5)   

 
„Én vagyok a jó pásztor és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim”. 
Miről ismerik meg az igaz pásztort? Arról, hogy „Ő az életét adja a juhaiért” mondta 
Jézus a János 10.14-15-ben.   
 
Az igazság szeretete, a kemény eledellel való folyamatos táplálkozás, az Úr hangjára 
való folyamatos figyelés, a kitartás, a változásra való készség és felnövekedés az érett 
korra, minden dolog megvizsgálása óvnak meg mindenkit ettől a csapdától és őriznek 
meg minket az Úr visszajöveteléig. Mert az Úr, ha késve is, de dicsőséggel és 
hatalommal vissza fog jönni, és igaz bíróként ítéletet fog tenni. Győztes királyként 
helyre fog állítani mindent (új eget és földet teremt), ahol békesség és igazság fog 
uralkodni.  
 
Dicsőség neki ezért! 
 
Vigyázzunk tehát és ne aludjunk, hanem legyünk éberek, mert az Úr közel! 
 

-§- 

 
Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 

honlap címének megadásával: http://keskenyut.wordpress.com  


