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Jézus és az apostolok ismételten figyelmeztettek, hogy az utolsó időket széleskörű megtévesztések
és hamis próféták sokasága fogja jellemezni (Mt 24,3-5.11.24; 1Tim 4,1) – és rengeteget láttunk
belőlük az utóbbi évtizedekben.
Miért tévesztenek meg millió keresztyént ezek a hamis próféták és a hamis „ébredések”? És miért
esik annyi lelkipásztor az erkölcstelenség és a kapzsiság csapdájába?
Ezeket tartom fő indokoknak:
1. A legtöbb keresztyén ember manapság nincs tisztában azzal, hogy mit tanít az Újszövetség, mert
nem tanulmányozza figyelmesen; így hát ezek a keresztyének a vezetőik tanítását követik, nem az
Újszövetség tanítását.
2. A csodák (természetfeletti ajándékok) fontosabbak lettek számukra, mint a jellemük (egy
természetfeletti élet).
3. Az anyagi gazdagság fontosabb lett számukra, mint a lelki gazdagság.
4. Nem tudnak különbséget tenni a lelki őrültség vagy pszichológiai manipulálás és a Szentlélek
igazi indíttatása között; ennek az oka ismét a tudatlanság az Újszövetség felől.
5. Nem tudnak különbséget tenni a pszichoszomatikus gyógyulás (ami a helyes hozzáállás
következménye) és a Jézus nevében történő gyógyítás között.
6. Az érzelmi izgalom és a szokatlan fizikai megnyilvánulások fontosabbak lettek számukra, mint
az Úrtól jövő belső öröm.
7. A vezetők számára fontosabb lett a szolgálat az emberek felé, mint a belső együttjárás Istennel.
8. A vezetők számára fontosabb lett az emberek elismerése, mint Isten elismerése.
9. A vezetők számára fontosabb lett a templomba járó emberek létszáma, mint az, hogy azok az
emberek valóban elkötelezték-e magukat Krisztusnak.
10. A vezetők számára fontosabb lett, hogy személyes birodalmukat és anyagi királyságukat
építsék, mint hogy egy helyi gyülekezetet építsenek, és annak szolgái legyenek (Jer 6,13).
Ezek mind NAGYON ELLENTÉTEI annak, amit Jézus tanított. A Krisztus ellentéte az
Újszövetségben az „anti-Krisztus”. Ha ezt a keresztyének nem látják tisztán, akkor az Antikrisztus
megjelenésekor a világ porondján hamis jelekkel és csodákkal (2Thessz 2,3-10), ők is vakon el
fogják fogadni. A Szentlélek vezetése alatt lenni azt jelenti, hogy teljesen ellentétes lelkületünk van
a fent említett pontokkal.
Jézus szavai parafrazálva a Mt 7,13-27-ből (A Mt 5r.-7r. kontextusában olvasandó):
„A kapu is és az út is az ÖRÖK ÉLET felé nagyon keskeny – amint ezt felvázoltam (Mt 5r.-7r.).
De jönnek hamis próféták, és azt mondják majd nektek, hogy a kapu és az út nem keskeny, hanem
könnyű és széles. Őrizkedjetek tőlük. Könnyen felismeritek őket, ha megfigyelitek a jellemük
gyümölcsét: Mentes-e az ő életük a haragtól, a nők utáni érzéki vágytól, a pénz szeretetétől, és attól,
hogy kétségbeesetten keressék az anyagi jólétet (mint ahogy azt a világi emberek teszik)? Ezek
ellen tanítanak, mint ahogy én tettem (Mt 5,21-32; 6,24-34)? Ezeknek a hamis prófétáknak sok
természetfeletti ajándékuk lehet, csodákat tehetnek, és gyógyíthatnak az én nevemben, én mégis a
pokolra küldöm őket, mert ők nem ismertek engem (mint SZENTET), és nem hagytak fel bűneikkel
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a magánéletükben (Mt 7,21-23). Tehát, ha egy olyan sziklára akarjátok építeni az egyházat, amely
soha nem inog meg és nem dől össze, vigyázzatok, hogy mindazt megtegyétek, amiket mondtam
nektek (Mt 5r.-7r.), és tanítsátok meg az embereket is arra, hogy megtegyék mindazt, amit
parancsoltam nektek (Mt 28,20.18). De ha csak meghallgatjátok, amit mondok, és nem teszitek
meg, akkor amit építetek, nagy és lenyűgöző egyháznak tűnhet az emberek előtt, de bizonyosan
összedől egy napon (Mt 7,25).”
Hogyan építsünk tehát egy megingathatatlan egyházat ezekben az utolsó napokban?
1. Meg kell élnünk a Hegyi Beszédet (Mt 5r.-7r.) és folyamatosan tanítanunk kell azt.
2. Az Új Szövetségben kell élnünk, és nem az Ó- (régi) Szövetségben. Ehhez világosan ismernünk
kell a kettő közti különbséget (2Kor 3,6). És hirdetnünk is kell az Új Szövetséget.
Amikor lelkipásztorok súlyos bűnökbe esnek, ószövetségi szentek példájával igazolják magukat (és
azokban találják meg a megnyugvásukat), akik ugyancsak bűnbe estek. Aztán újrakezdik
szolgálatukat egy időszak hallgatás után. Dávid példáját idézik, aki paráználkodott, Illés példáját,
aki depressziós volt, és azt mondják: „De Isten mégis használta őket!” De nem idézik Pál példáját,
aki győzedelmes és tiszta életet élt élete végéig.
Ezek a lelkipásztorok (és a legtöbb keresztyén) nem látja, hogy NEM az ószövetségi szentek a
példaképeink. Számunkra sokkal több adatott ebben a kegyelmi időszakban – és „akinek sokat
adtak, attól sokat kívánnak” (Lk 12,48). Jézus a Közbenjárója az ÚJ Szövetségnek, és Ő a mi
Példaképünk és a hitünk Szerzője – nem Dávid vagy Illés. A Zsid 12,1-4 -ben nagyon világos a
megkülönböztetés az ószövetségi szentek (akik a Zsid 11 -ben vannak felsorolva) és Jézus között.
De nagyon kevesen élnek ennek valóságában. Nagyon kevesen látják, hogy „Isten számunkra
valami KÜLÖNBRŐL gondoskodott” az Új Szövetségben (Zsid 11,40).
Mindannyian eleshetünk, ahogyan sok lelkipásztor elesett, ha nem vagyunk óvatosak és
készenlétben – mert a Sátán ravasz ellenség. A biztonságunk az Újszövetség tanításának és az
„Isten szerinti” vezetők iránt való engedelmeskedésben van. (Az „Isten szerinti” alatt azokat
értem, akiknek a fent említett tíz pontból egyetlen helytelen érték sincs meg az életükben). Ha
tanulunk mások hibájából, elkerülhetjük, hogy mi is ugyanazokat kövessük el.
Hajtsuk porba a fejünket az Úr előtt mindenkor – mert ott kapunk isteni kinyilatkoztatást, mint
János apostol (Jel 1,17). Ha megalázzuk magunkat, kegyelmet kapunk arra, hogy győzedelmesek
legyünk (1Pét 5,5). És amikor a Szentlélek mgmutatja nekünk az igazságot Isten Igéjében és az
igazságot rólunk, legyünk teljesen őszinték, és „szeressük az igazságot, hogy általa üdvözüljünk”.
Így maga Isten véd meg minket minden megtévesztéstől (2Thessz 2,10-11). Ámen.
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