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ALAPTANÍTÁSOK 
Akadályok a gyógyulás útján 4. – Hamis szolgák 

 
Hogyan lehet megismerni a hamis szolgálókat?  
Hét utat tanulunk ma erre!  
Szellemi szakértınek kell lenni ehhez, és teljesnek kell lenni Isten Szellemével. Meg kell 

tanulni ehhez Isten Igéjét, és fel kell fedeznünk, hogy a játék ideje lejárt!  
Nagyon sok természetfelettivel lehet találkozni itt Magyarországon is, de az nem mind 

Istentıl van. Nagyon sok embert megtévesztenek ezek a jelenségek, mert úgy gondolják, ha 
valami természetfeletti, akkor az feltétlen Istentıl van – de ez nem igaz!  

Hogy valami természet feletti és furcsa jelenség, ez nem feltétlen azt jelenti, hogy az Istentıl 
van!  

Hogyan lehet megmondani a különbséget? Hogyan lehet azt megállapítani, hogy egy 
szolgáló hamis próféta, hamis tanító, az ördög küldöttje, és nem Istentıl van?  

Hét utat fogunk megemlíteni arra, hogy hogyan lehet megkülönböztetni Jézus Krisztus igaz 
szolgálóit ezektıl a hamis szolgálóktól. Ez nem a teljes lehetıség-skála lesz, de segítség lesz 
abban, hogy ha valaki félre akar téged vezetni, megállj a lábadon.  

 
� Az elsı, hogy ha valaki Isten szolgájának adja ki magát, mindig úgy fog 

jelentkezni, hogy egy nagyon speciális kinyilatkoztatást kapott Istentıl. 
 

2Korinthus 11:13-15 
„Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá 

változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság 
angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ı szolgái is átváltoztatják magukat az igazság 
szolgáivá; akiknek végük az ı cselekedeteik szerint lészen.” 

 
Figyeljétek, hogy Pál maga is azt mondja, hogy a sátán is átváltoztatja magát világosság 

angyalává. Az ı szolgái pedig átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá.  
Nem szabadna azon megdöbbennünk és elcsodálkoznunk, hogy magának a sátánnak is 

vannak szolgálói, pontosan úgy, mint Jézus Krisztusnak!  
Ellentétben viszont Jézus Krisztus szolgáival, a sátán szolgái azon munkálkodnak, hogy a mi 

lelkünket elpusztítsák, tönkre tegyék.  
Amikor ezek a hamis szolgálók jönnek hozzád, akkor mindig azzal próbálnak megetetni 

téged, hogy nekik egy mélyebb, újabb kinyilatkoztatásuk van Istentıl, amirıl senki nem hallott 
eddig. Azt állítják, hogy olyan fajta új, mély, szellemi igazság birtokában vannak, amirıl még a 
pásztor sem tud a gyülekezetben.  

Azt is állítják, hogy olyan speciális kinyilatkoztatást kaptak Istentıl, ami csak nagyon 
keveseknek, a kiválasztottaknak adatik meg.  

Legyél nagyon óvatos azokkal szemben, akik azt állítják, hogy mélyebb és magasztosabb 
tudásuk van, mint a gyülekezet bármely tagjának lenne!  

Ez általában nagyon biztos jele annak, hogy egy megtévesztıvel állsz szemben. Ezek az 
emberek magukat a világosság szolgáinak tüntetik fel, de a sátán küldöttei. 

Egyszer egy asszony odajött hozzám, és úgy kezdte, hogy: Isten nekem olyan 
kinyilatkoztatást adott, amit ha én elmondanék neked, te el sem hinnéd!  

Azt válaszoltam a képébe, hogy ez egyenes hazugság, mert én mindent elhiszek, amit Isten 
Szelleme kinyilatkoztat!  

Amikor az embereknél lehetséges a változás, akkor nagyon jó, ha befogadják az igazságot.  
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Azt is figyelmetekbe ajánlom, hogy minden ilyenfajta kinyilatkoztatást a gyülekezeti 
vezetıknek le kellene ellenırizniük - mert ezek a kinyilatkoztatások leellenırizhetık Isten Igéje 
tükrében.  

Legyél nagyon óvatos ezekkel a távoli kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban! Mindig az Ige 
alapján maradj meg! 

John Austin írja, hogy a gyülekezetében néhány évvel ezelıtt olyan furcsa tendencia indult 
meg, hogy keresztények egymásból démonokat őztek ki, és barna zacskókkal jártak körbe, hogy 
démonokat hányjanak a zacskóba. Ezeket a barna zacskókat – mondja John Austin – magukkal 
vitték a szolgálatra, és ha az illetı nem hányt mindent fel a gyomrából, amit aznap evett, akkor 
nem szabadult meg a démonoktól.  

Sajnos Magyarországon is vannak olyan hívık, akik ennek a fajta tanításnak az áldozataivá 
lettek - ık is viszik a barna zacskókat magukkal.  

Sajnos a gyülekezetekben is vannak olyanok, akik minden fa alatt, és két lábujjunk között is 
démonokat keresnek.  

Nagyon sok ilyen emberrel kellett foglalkoznunk!  
John Austinnak is meg kellett ezt tenni. Természetes, hogy ık is természetfeletti dolgokat 

produkálnak. Beszélgetnek a démonokkal, és a démonok visszaválaszolgatnak - de nem Istentıl 
volt! Rászedték ıket, becsapták ıket! Nem volt olyan Ige, ami alapján az megállt volna, amit 
csináltak.  

Nekünk nem szabad démonokkal beszélgetni! Minket arra hívott el az Ige, hogy démonokat 
őzzünk ki!  

Az én Bibliám azt tanítja, hogy egy kereszténynek nem lehet két ura. Vagy az Istenhez 
tartozik, vagy az ördöghöz. 

 
Máté 6:24 
„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket győlöli és a másikat szereti; vagy 

az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 
Mammonnak.” 

 
A mi testünket Isten saját templomának hívta el! 
 
1Korinthus 3:16 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik 

bennetek?” 
 

1Korinthus 6:19 
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, 

amelyet Istentıl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 
 
Én úgy hiszem, hogy Isten nem hagyja, hogy az İ szent templomában egy démon lakjon!  
Kenneth Hagin legutóbbi könyve, a Gyızedelmes gyülekezet címő, azt tanítja, hogy a 

Bibliában egyetlen olyan Igét sem találunk, amikor egy kereszténybıl démont kellett volna 
kiőzni.  

Ezért legyél nagyon óvatos ezekkel az új kinyilatkoztatásokkal! 
Amikor úgy próbálod magadat feltüntetni, hogy te már többet tudsz, mint maga a pásztor, 

akkor vedd tudomásul, hogy az ördög próbál megtéveszteni - mert egy mindent tudó 
magatartásforma nyitott ajtó az ördög számára.  

Akkor is, ha kis csoportokban, otthonokban győltök össze, és valami nagyon különöset, 
szélsıségeset, újat próbálnak neked elhitetni – legyél nagyon óvatos! Legyél nagyon óvatos, 
amikor a te kis csoportod valami teljesen újat próbál meg, az eddigiektıl eltérıt - mert ez mind 
az ördögnek a megtévesztése csak!  
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A te új kinyilatkoztatásod egyszerően csak hamisítvány, megszőnik, és téged megcsalnak!  
Beszéltem nemrég egy személlyel, aki jelenleg újra írja a Bibliát. Sajnos ez az illetı soha az 

életében nem olvasta végig a Bibliát. Teljesen meg van tévesztve! Azt tanítja az Ige, hogy a 
Bibliából elvenni és hozzátenni nem szabad, mert az teljes! Az ı kis újdonságai is egyszerően 
meg fognak szőnni, elavulnak.  

Maradj mindig egyensúlyban! Nézd meg mindig a Bibliában! Nézd meg, hogy amit te éppen 
jelenleg most mővelsz, az valaha is rögzítve van-e a Bibliában! 

Mondják nekem, hogy vannak keresztények, akik úgy ugatnak, mint a kutyák.  
Van ilyen a Bibliában, hogy a keresztényeknek ugatniuk kell, mint a kutya? Van-e egyáltalán 

jelzés arra a Bibliában, hogy ilyen valaha is megtörtént?  
Ha az a gyakorlat, amiben te benne vagy szélsıségesen különbözik a Bibliáétól, akkor 

ellenırizd le! Talán a sátán az, aki téged megtévesztett. 
 

� Második pont: a hamis szolgálók, a hamis próféták mindig a helyi gyülekezet 
vezetıit próbálják megtámadni.  

 
Amikor ezek a hamis tanítók szándékukba veszik, hogy a gyülekezetet megrontsák, akkor az 

elsı dolog, hogy meg kell gyızniük a nyájat, a gyülekezetet, hogy az ı vezetıik és a pásztorok 
nem rendelkeznek az igazsággal.  

Általában azzal kezdik, hogy kritizálják azokat, akik a nyájat felügyelik és ırzik. Azokat 
kezdik kritizálni, akik már évek óta gondját viselik a kiépített nyájnak. Ezek a hamis szolgálók 
általában rossz dolgokat mondanak a nyáj szolgálóiról.  

Miért teszik ezt? Azért, hogy a gyülekezeti vezetık szavahihetıségét szétrombolják hamis 
tanokkal.  

A Biblia viszont azt tanítja, hogy engedelmeskedjünk azoknak, akik ránk vigyáznak, mert ık 
örömmel kell, hogy tegyék azt a munkát, amit Isten rájuk bízott, hogy felügyelnek minket, 
felügyelik a nyájat. 

 
Zsidó 13:17 
„Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót nekik, mert ık vigyáznak 

lelkeitekre, mint számadók, hogy ezt örömmel tegyék és ne sóhajtozva, mert ez néktek nem 
használ.” 

 
Miért kell megtennünk ezt?  
Mert Isten ıket helyezi abba a hatalomkörbe, hogy felettünk vigyázzanak, és megadja nekik 

a bölcsességet, hogy el tudják végezni ezt a munkájukat. Isten a pásztornak adja azt a szellemi 
képességet, hogy tudjon az İ nyája felett ırködni és vigyázni.  

Egy juhnyájnak a pásztora is a nyáját kell, hogy vigyázza - és ez teljesen igei, hogy nekünk is 
legyen egy pásztorunk.  

Ha a juhnyájnak nem lenne egy pásztora, aki vigyáz, és ırködik felettük, akkor a juhok nem 
tudnának nyugodtan enni, táplálkozni, állandó félelemben és rettegésben lennének, hogy jön a 
ragadozó, a farkas, az oroszlán, a medve, és elragadja ıket.  

De a nyáj tudja, hogy van egy pásztor, aki gondját viseli szeretettel, ezért nem kell 
folyamatosan ırködni nekik. Nem kell, hogy félelemben legyenek, mert tudják, hogy a pásztor 
gondjukat viseli. Tudják, hogy a pásztor ırködik felettük, és ha jön az ellenség, a pásztor 
elkergeti azt.  

Ha a nyáj rossz irányba indulna el, akkor a pásztor irányt változtat a nyáj számára, másik 
irányba vezeti ıket.  

Ha az egyik juh eltévedne a nyájtól, akkor utána megy, és azt az egy juhot visszaviszi a 
nyájba.  

Próbálja tehát megırizni és megvédeni a juhnyáj életét.  
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Mi történik akkor, ha a juhok nem értik meg a pásztor szerepét?  
Lehet, hogy a juhok ilyenkor megharagszanak a pásztorra. Úgy gondolhatja, hogy: miért 

akar engem ez errıl a területrıl elvinni, amikor olyan szép zöld arrafelé a fő?  
A nyáj tehát esetleg nem érti, hogy mi arra a veszélyes, és el szeretne menni arra, de a 

pásztor látja a veszélyt, és szólnia kell a nyájnak.  
A pásztor szót gyakran a Bibliában úgy találjuk fordítva, mint püspök. A püspök annyit 

jelent, mint felülvigyázó, a pásztor pedig annyit jelent, mint ırködni, vigyázni, felülvigyázni, 
vezetni, gondoskodni.  

Szükségünk van jó pásztorokra, akik a juhnyáj életét és gondját viselik, és azonnal védelmére 
mennek a nyájnak, ha a nyáj tagjai bajba kerülnének.  

John Austin elmondja, hogy egyszer jött egy ember a városba, aki hamis tanokat kezdett 
hirdetni. 

 
2Timóteus 3:6-7 
„Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bőnökkel 

megterhelt és sokféle kívánságoktól őzött asszonykákat, akik mindenkor tanulnak, de az 
igazság megismerésére eljutni nem képesek.” 

 
Vannak olyanok közülük - mondja - akik összegyőjtik a nyájtagokat, és hamis dolgokra 

tanítják ıket, és azt állítják, hogy egész speciális fényt és megértést kaptak, és ezt terjesztik, és 
asszonyokat is visznek magukkal. Magukról azt hirdetik, hogy hatalmas felkentjei Istennek. Azt 
mondta, hogy olyan kinyilatkoztatással rendelkezik, ami senki másnak nem adatott meg.  

A végeredmény az volt, hogy az ember azt követelte az összegyőjtött asszonyoktól, hogy 
adják el a házaikat, és a házakért kapott pénzt adják neki.  

A mi gyülekezetünkben is elıfordultak az utóbbi idıben ilyen problémák.  
Óvakodj azoktól az emberektıl, akik a gyülekezetbe betolakodnak, és folyamatosan pénzt 

kérnek, az anyagi életükrıl panaszkodnak!  
Elég nagy gond az, hogy vannak, akik állandóan el akarják lopni a juhnyájat! Amint 

kitudódik valakinek ez a fajta szándéka, azonnal eltávolítjuk a gyülekezetbıl, mert nem 
engedhetjük meg, hogy az embereinket félrevezessék! 

Sajnos volt egy asszony a gyülekezetünkben, aki csecsemıként kezdte nálunk, és évekig kért 
és kunyerált pénzt, mire kitudódott, hogy ezt teszi. Egy-két év leforgása alatt ez az összeg, amit 
kölcsönkért több mint százezer forintot tett ki.  

Ez a pásztor feladatköre, hogy ezeket az embereket elmozdítsa a gyülekezetbıl, mert a 
pásztornak és a segédpásztoroknak az a dolga, hogy ezeket az embereket észrevegye, és a 
többiek védelmére elmozdítsa a gyülekezetbıl.  

Ha észreveszi a pásztor, hogy van valaki, aki rossz irányba viszi a nyájat, azonnal 
cselekednie kell!  

Ha hamis tanító jön a városba, azonnal figyelmeztetni kell a pásztornak a nyáját, nehogy a 
tanításaik és a könyveik bekerüljenek a gyülekezetbe, és megfertızzék a nyájat.  

Mert az az én felelıségem, hogy az Istentıl nekem adott nyájra vigyázzak és 
megvédelmezzem a nyájat az ellenségtıl!  

Amikor hallod ezeket a hamis szolgálókat, hogy a pásztorodat kibeszélik, és rosszat 
mondanak rá, ne hallgass rájuk, mert az ördög küldöttei, és téged bizony félre vezetnek! 

 
� Hármas pont: a sátán küldötteinek és szolgálóinak mindig a pusztulásról szól az 

üzenetük.  
 
John Austin például azt mondja, hogy ha minden alkalommal meghalt volna, amikor valaki 

azt prófétálta róla, hogy meg fog halni, akkor már tízezer temetése lett volna.  
Nekem pedig már százezerszer meglett volna a temetésem.  
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Amikor a sátán hamis tanítói jönnek, és megtalálom ıket, akkor nagyon erısen ellenállok 
nekik. Ezek mindig is az én végzetemet fogják prófétálni.  

Így prófétálnak: az Úr mondja, te bizony meghalsz.  
De ez nem igaz! Téged csak rászedtek és megcsaltak! Mindig is megdorgálom a démonikus 

erıket ıbennük, és kimozdítom ıket a gyülekezetbıl.  
Volt Ausztráliában egy mondás: amíg meg nem kapta az elsı levelét az aljasságokról a halál 

illatával…  
Emlékszem Steve barátomra, aki itt Magyarországon is járt, ’86-ban kapta meg ezt a levelét. 

Mosolyogva és nagy örömmel hívott föl, mondta a telefonba, hogy: Megvan! Már nekem is 
megvan! Mert megkapta az elsı levelét, amiben azt prófétálták róla, hogy meg fog halni és a 
pokolba kerül, és el fog pusztulni.  

Mindig is nagy fennhangon jönnek ezek a szolgálók: ık az ország prófétája, ık a város 
küldöttje!  

Te pedig nem az vagy - meg kell neki mondani! Senkinek sem vagy a prófétája! Egy 
egyszerő megtévesztettje vagy a világnak, akiért Krisztus meghalt, de az ördög megragadott 
magának, és én pedig nem hagyom magam, mert nem halok meg, hanem élek! A Biblia azt 
mondja, hogy hosszú élettel elégít meg, és megmutatja nekem az İ szabadítását!  

Nagyon sok ördögöt megdorgáltam már, akik megtévesztettek szolgálókat, és a mai napig 
sem haltam meg, hanem élek!  

A hamis szolgálóknak mindig is megvan a pusztulásról, a romlásról, a halálról való üzenetük. 
Különösen azokról van ilyen véleményük, akik ellenállnak nekik.  

Fel kell ismernünk, hogy ık maguk is megtévesztettek.  
İk magukról úgy gondolják, hogy ık próféták, de sajnos nem értik meg az újszövetségi 

prófétának a szerepét. Úgy gondolják, hogy ugyanaz a szerepük, mint az ószövetségi prófétának 
volt, hogy a pusztulásról, a romlásról üzeneteket vigyenek emberekhez Istentıl.  

De tudjátok meg, hogy hatalmas különbség van az ószövetségi próféta és az újszövetségi 
próféta szerepében!  

Az ószövetségben a próféta közbenjáró volt Isten és ember között – közvetítı volt. Isten 
üzenetét kellett, hogy átadja szó szerint. Nagyon sokszor ítéletet közvetített - Isten ítéletét.  

De az újszövetségben ez nem igaz. Mert Krisztus meghalt értünk, ezért mindannyian a trón 
elé léphetünk bátran és büszkén. Nincs szükségünk egy papra, vagy egy pásztorra, hogy 
közbenjárjon értünk, hogy megjelenhessünk Isten elıtt. Közvetlenül Isten jelenlétébe léphetünk! 

 
Zsidó 4:14-16 
„Lévén annakokáért nagy fıpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem oly fıpapunk van, aki ne tudna megindulni 
gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis 
bőntelen maradt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy 
irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk” 

 
Az újszövetségi próféta feladata nem az, ami az Ószövetségben volt, hogy Istennek a 

pusztulással kapcsolatos terveit közvetítse a hívık felé.  
A Biblia teljesen világosan mondja, hogy az újszövetségi próféta feladata, hogy vigasztalja, 

építse és bátorítsa a hívıket. 
Nagyon sok dolog, amit mondanak nekem, engem nem vigasztal. 
 
1Korinthus 14:3 
„Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” 
 
Ne engedd, hogy téged is megtévesszenek ezek a megtévesztık, akik a pusztulás üzenetével 

jönnek hozzád, mint az ószövetségi próféták!  
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Azoknak az üzenete, akiknek a prófétálás ajándéka megadatott a napjainkban, az Újszövetség 
napjaiban, az épülésre, buzdításra és vigasztalásra kell, hogy szóljon!  

Ha ilyen magukat kinevezett prófétákkal találkozol, akik új fényt hoznak, ezek a magukat 
kinevezett próféták pusztulást, romlást fognak kimondani feletted.  

Ha megtagadod, hogy ık a te otthonodba jöjjenek, és megtagadod, hogy meghallgasd ıket, 
és megtagadod, hogy támogasd ıket, az ı végsı szavuk az lesz, azt mondják: majd megtudod, 
hogy nekem volt igazam, mert ez az egész gyülekezet a pusztulásba fog torkolni, és a pásztor és a 
gyülekezeti vének mind meg fognak halni! Isten gyors pusztulást fog rájuk küldeni!  

Megmondom, mit kell tenned ilyenkor: egyszerően fordulj el ezektıl az emberektıl! İket 
nyugodtan megjelölheted, mint a sátán szolgálóit.  

Én csak nevetek rajtuk. Nagy mosolyt teszek ilyenkor a képemre, és nagy örömben 
magamban elmegyek onnan.  

 
� Negyedik pont: a hamis próféták és a megtévesztık úgy hirdetik magukat, hogy 

Isten küldte ıket hozzád, mint egészen speciális küldöttek, és általában messzirıl 
érkeznek.  

 
Persze nem mindenki, aki messzirıl érkezik, hamis próféta.  
İk mind azt hirdetik, hogy: Isten küldött engem, a Szent Mindenható Isten, egy üzenettel 

hozzád!  
Persze Isten tud használni így is embereket, és azért, mert valaki úgy jön hozzád, hogy: Isten 

küldött engem hozzád - nem mindig jelenti, hogy hamis próféta, de az esetek túlnyomó 
többségében egy biztos jele annak, hogy az illetı meg akar téged téveszteni.  

Úgyhogy nagyon figyelj, amikor távoli helyrıl érkezik valaki hozzád, és azt mondja, hogy: 
Isten küldötte vagyok, Isten küldött engem hozzád, figyelj ide!  

Általában az ilyennek nincs pénze, szüksége van támogatásra, és a gyülekezet tagjainak a 
lakásában akar fészket verni. Ilyenkor bizony a gyülekezet tagjainak szellemileg erıseknek kell 
lenni, hogy ellent tudjanak állni a megtévesztésnek.  

Sokszor ezek a hamis szolgálók a gyerekeket is maguk köré veszik, és egész otthonokat 
törnek meg. Családok mennek tönkre, mert nem voltak hajlandók egyetérteni a hamis 
tanításokkal.  

Ezek az emberek a világon mindenütt megtalálhatók. Onnan lehet megismerni ıket, hogy 
nem kapnak támogatást sehonnan.  

Azért, mert mégis vannak olyan gyülekezeti tagok, akiknek megesik a szívük rajtuk, ezért 
ezeket a jószívő tagokat választják ki, és ott, az ı otthonukban építik ki a bázisukat. Sokszor ezek 
a sátáni szolgálók azokat az otthonokat tévesztik meg akkor utána a legjobban. Elıször a család 
békéjét rontják meg, és utána kezdik a hamis tanaikat hirdetni. 

 
2 Thesszalonika 3:10 
„Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük nékt ek, hogy ha valaki nem akar 

dolgozni, ne is egyék.” 
 
Mondd el ezeknek az embereknek, hogy menjenek, és keressenek munkát, és saját 

megélhetést keressenek, és ık saját maguk gondoskodjanak a családról és a gyerekrıl: menj 
vissza a feleséghez, a férjhez! Menj vissza, ahonnan jöttél!  

Legyél nagyon óvatos, és tartózkodj azoktól, akiknek nincsen semmi megélhetésük, és a te 
lakásodban, otthonodban akarnak maradni!  

Tartózkodj azoktól, akik azt állítják, hogy nagyon messzirıl kellett jönniük, Isten küldte ıket, 
hogy neked új fényt és megértést hozzanak!  

Ez egy biztos jelen a sátán szolgáinak! 
Hadd figyelmeztesselek még valamire a pénzzel kapcsolatban!  
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Általában a hamis szolgálók nagyon sokat beszélnek a pénzrıl.  
Egy fiatalember alkalmára menetem el, és úgy gondoltam, hogy ı Isten szolgálója. Az elsı 

figyelmeztetı jel az volt, amikor pénzt kért. Megtudtam róla, hogy pénzt kér - borítékba kell 
tenni a pénzt, hogy emberekért imádkozzon.  

Nem biblikus, hogy pénzt kelljen adni imádságért!  
Egy másik eset is megtörtént a gyülekezetben - pénzt kért egy asszony az imádságért - 

gyógyulásért kért pénzt, imádságért.  
Nem lehetséges! Minden ilyen dologgal találkoztunk már. Ki kellett rúgnunk ezeket a 

gyülekezetbıl, mert ez hamis. Ez egy teljes biztos jele annak, hogy ık hamis szolgálók.  
Az Úr Jézus Krisztus szolgálója nem imádkozhat pénzért! 
Azonnal leírhatod, hogy ık hamis szolgálók. Soha nem lesznek Isten felkentjei! Ha pénzt 

kevernek a szolgálatban, Isten nem fogja ıket használni. 
 Inkább csak ırizd meg a pénzedet saját magad számára!  
Ha azt prófétálják neked, hogy pénzt kell adnod, vagy be kell engedned az illetıt a saját 

otthonodba, vagy el kell adnod ezt és ezt az ingatlanodat, hogy a pénzt nekik add.  
Mindig nagyon mérgesek lesznek, ha megtagadod, hogy támogasd ıket, vagy ha 

megtagadod, hogy pénzt adj nekik.  
Nagyon óvakodj azoktól az emberektıl, mert nem Isten emberei, és meg fognak téveszteni, 

ha nem vagy óvatos!  
Nagyon sok ilyen emberrel kellett már foglalkoznunk!  
 

� Ötös pont: a hamis szolgálóknak általában egy nagyon lázadó szellemük van, akik 
nem ismernek el semmilyen hatalmat maguk fölött.  

 
Sokszor a szolgálók úgy jönnek hozzánk, azt mondják, hogy ık szolgálók, de sajnos 

semmilyen érdeklıdést nem mutatnak az Ige iránt - és akkor sajnos kiderül, hogy ık nem igaz 
szolgálók, mert nem ismerhetik az Úr Jézus Krisztust, mert az Ige csak İróla szól. A teljes 
Biblia İróla, Jézusról szól.  

A Biblia pedig azt tanítja, hogy az ellenszegülés és a lázadás olyan, mint a varázslás bőne.  
Azt is tanítja a Biblia, hogy engedelmesek legyetek azokkal szemben, akik titeket vigyáznak, 

és ırködnek fölöttetek, mert Isten kormányzati felépítést és hatalmi rendszert rendelt a 
gyülekezetben.  

Ez nem azt jelenti, hogy a pásztornak megvan a joga, hogy az életedet a legkisebb apró 
részletekig uralja, de arra megvan a joga, hogy téged ırködjön, figyeljen feletted, hogy téged 
figyelmeztessen, vagy utasítson téged, ha hibát fedezett fel.  

Sokszor a gyülekezetek a legalizáció felé terjednek. Több törvényt tartanak be, mint a zsidók 
annak idején az Ószövetségben.  

Ez egymagában már hamis jel, mert kötésbe viszi az illetıt.   
A hamis tanítók annyira ellenszegülık, és taníthatatlanok a szellemükben, hogy senkinek 

nem engedik meg, hogy megmondja, hogy ık mit tegyenek.  
Idırıl-idıre sok ellenszegülı és lázadó emberrel találkozom, akik szeretnék, hogy ık 

beszéljenek a gyülekezetben - de nem adom meg nekik a lehetıséget. Ezek az emberek nem 
ismerik el a hatalmi felépítést, mert ık a sátántól vannak. Engem a Szent Szellem helyezett az én 
gyülekezetem fölé. Ezek a sátáni küldöttek pedig nem ismernek el semmilyen ilyen beosztást.  

Ezeket az embereket egyszerően elküldjük az alkalmainkról, mert nem engedjük meg, hogy 
az alkalmainkat megszakítsák, mert egy lázadó, ellenszegülı és taníthatatlan szellemmel jönnek, 
hogy az alkalmainkat megrontsák.  

Általában a gyülekezetünkben az a szokás, hogy a gyülekezeti tagok az alkalom elıtt jelzik, 
ha szólni szeretnének, ha gyógyulásról akarnak beszámolni, vagy különbözı nyelveken történı 
üzentet akarnak átadni. Ha az az üzenet nem illeszthetı be az aznapi alkalom kereteibe, akkor a 
következı alkalom során kerítünk rá lehetıséget.  
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Én úgy hiszem, ha valaki próféciát kapott, akkor azt egy hétig meg tudja magában ırizni, 
hiszen évekig is vissza lehet emlékezni az Úrtól kapott próféciákra.  

Ha Istentıl kaptál egy üzentet prófécia formájában, nem azt jelenti, hogy azonnal el kell 
mondanod.  

Ha felfedezem, hogy az adott üzenet ellentétes Isten Igéjével, akkor abban a pillanatban le 
kell állítanom. Természetesen, ha az illetı csecsemı-keresztény, aki próbál engedelmeskedni 
Isten felé, és hibákat követ el, akkor ezeket a hibákat el kell nézni.  

A sátán küldöttei és szolgálói viszont nem ismernek el semmilyen hatalmi felépítést.  
A fejben lévı tudásból pedig senki nem mondhatja meg a másiknak, hogy mit csináljon. 
Ezek az emberek ellenszegülık és lázadók, és semmilyen hatalmat nem ismernek el.  
Legyél nagyon gyors, és ismerd fel, hogy ık a sátán szolgálói! 
 

� Hatos pont: a hamis szolgálók, és a megtévesztık mindig a természetfelettivel 
jönnek elı, de a Szellem gyümölcsei nélkül.  

 
A mai világban a látványos természetfelettiben mőködnek Isten ereje nélkül. Ezek a 

szolgálók tehát a természetfelettit tudják mőködtetni, de nincsen a szolgálatukban meg a Szellem 
gyümölcse.  

A legjobb út arra, hogy megmérj egy szolgálót, vagy egy gyülekezetet, ha megméred azt a 
szolgálót, vagy azt a gyülekezetet a következı Igével.  

Nincs jogunk arra, hogy megítéljünk egy szolgálót, vagy egy gyülekezetet, de a gyümölcsét 
leellenırizheted, hogy milyen termést hozott az ı szolgálata! 

 
Máté 7:15-20 
„İrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, 

de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket. Vajon a tövisrıl szednek-é 
szılıt, vagy a 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 tőzre 
vettetik. Azért az ı gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket.” 

 
„Azért az ı gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket.”  
Jézus nem azt mondta, hogy a jót a rossztól a cselekedeteikben tudod megkülönböztetni, 

vagy a csodáikban, amit tesznek, vagy a természetfeletti jeleikben, amit tesznek.  
Nem azt mondta Jézus, hogy a prófécia, amit adnak, abban tudod megkülönböztetni ıket, 

vagy a természetfeletti dolgok, amelyeket véghez visznek, vagy a furcsa természetfeletti 
jelenségek az életükben, amik történnek.  

Jézus azt mondja: „az ı gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket.”  
Ezekben az utolsó napokban egyre több természetfelettivel fogunk találkozni. 
 
2Thesszalonika 2:7-10 
„M őködik ugyan már titkon a törvényszegés: csakhogy annak, aki azt még most 

visszatartja, el kell az útból vétetnie. És akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit 
megemészt az Úr az İ szájának leheletével, és megsemmisít az İ eljövetelének 
megjelenésével; A törvénytipró eljövetele a sátán munkálkodása, a hazugság minden 
erejével, jeleivel és csodáival, és a gonoszság minden csalárdságával azok között, akik 
elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ı üdvösségükre.” 

 
Azért, mert az illetı életében ott van jelen a természetfeletti, nem feltétlen jelenti, hogy 

Istentıl van. A hamis próféták, a hamis tanítók, a sátán küldöttjei is tudnak természetfelettit 
véghezvinni, mutatván, hogy titeket megtévesszenek.  
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De nekünk óvatosnak kell lennünk, mert a sátán maga is átváltoztatja magát világosság 
angyalává, és az ı szolgái átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá! Létre tudnak hozni hamis 
jeleket, és hamis csodákat, hogy megtévesszék az embereket.  

Ezek a megtévesztık tehát természetfelettit tudnak mutatni, de nincsenek ott a Szellem 
gyümölcsei a szolgálatukban.  

Nagyon figyelmesen tanítom, hogy onnan lehet megkülönböztetni a szolgálókat - az ı 
gyümölcseikrıl.  

Hiszen Jézus mondta, hogy az ı gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket.  
Mi a gyümölcse ezeknek a hamis tanítóknak?  
Hamis büszkeséggel és kevélységgel jönnek, mégis a szívedben szimpátiát ébreszthetnek. 

Külsıleg mégis alázattal teljesen viselkednek, hogy téged magukhoz vonzzanak. De amikor a fı 
vonalhoz érkeznek…  

Mi lesz az eredménye, hogy egy ilyen illetı bekerül a gyülekezetedbe? Milyen gyümölcsöt 
hoznak azok életében, akikkel közösségben vannak?  

Megmondom milyen gyümölcseik vannak. Újra és újra, és újra láttam már ıket.  
Az ı gyümölcsük: összezavarás, megosztás, megtévesztés, és pusztulás. Az ı gyümölcseik 

közé tartozik, hogy megtisztítanak minden pénzedtıl. Jön a pénz-ügylet.  
Amikor végül is elhagyják a nyájat, akkor a pásztornak darabokban kell összeszednie a 

nyájat. Vissza kell édesíteni a pásztornak a nyájat az Ige felé, meg kell gyógyítani a nyáj sebeit, 
és a helyes irányba kell újra visszavezetni a nyájat.  

Le kell ellenırizned a gyümölcsöket ezeknél az embereknél!  
Nem lehet a természetfeletti alapján ítélni, mert az alapján nem tudod a hamisat az igaztól 

megkülönböztetni!  
Hiszen már a fáraó idejében - az egyiptomiak idejében -, a fáraó varázslói ugyanazt a csodát 

megtették, amit Mózes és Áron az ı botjával. Mindegyikıjüknek a botja kígyóvá változott, de az 
Áron botjából átalakult kígyó felfalta a varázslók botjaiból lett kígyókat.  

Ezeknek az okkult embereknek a mai világban ugyanolyan természetfeletti jelenségeik 
vannak, de nem Istentıl vannak, mert a Szellem gyümölcsei nincsenek ott az életükben.  

Amikor a gyülekezetünkbe éved egy ilyen ember, meg kell nézni a gyümölcsöket. Van-e 
bennük szeretet, jóság és kedvesség, és alárendeltségi készség a pásztor felé?  

Biblia azt tanítja, hogy ezek a hamis szolgálók fenevadakként jönnek, báránybırbe bújt 
farkasok, akik fel akarják falni a nyájat. Nincs szeretet a szívükben a nyáj felé.  

Meg tudod mondani, hogy a sátán szolgálói, az ı gyümölcseik alapján. 
 

� Utolsó, a hetes pont: hamis szolgálók, akik ki-be járkálnak a gyülekezetekben, 
egyikbıl a másikba, és nincs gyökerük sehol.  

 
Nincs szellemi kötıdés bennük egyik gyülekezethez sem. Nincs egyetlen egy pásztor sem, 

aki kiállna mellettük, hogy ez az enyém lenne, ez a nyáj. Nincs elismerés, amit kaphatnának az 
emberektıl.  

Nagyon sok olyan hamis tanító van, aki az országot járja, és megkérdezzük ıket, hogy 
honnan valók vagytok? Van-e ott pásztorod? Van-e ott gyülekezeted? Van-e a városban, aki 
ismer téged? Fel tudok-e hívni valakit telefonon, aki az elmúlt 6 hónapban ismert volna téged, és 
megkérdezhetném, hogy mi a véleménye a szolgálatodról?  

Nem tudnak válaszolni.  
Legtöbbször nem akarják tudni, hogy ık honnan jöttek. Legtöbbször nem akarják, hogy az 

emberek megtudják, hogy honnan jöttek, és leellenırizzék ıket, mert egyetlen egy embert sem 
találnánk, aki jó jelentést adna róluk. Akármerre is jártak, mindenhol csak bajt, szakadást és 
mérget okoztak. Mindig is sebesülten és megtévesztve hagyták el a nyájat. Semmi mást nem 
tettek, mint sérelmet.  
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Ezek azok az utak, ahogy a sátán küldöttjeit megismerheted. 
Aki úgy jelentkezik, hogy a fényesség szolgálója.  
Úgyhogy a mi pásztoraink, gyülekezeti vezetıink, és a gyülekezetünk tagjai - felelısségünk 

van, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy kit hallgatunk meg, ki az, akit hagyunk beszélni a 
gyülekezetben, ki az, akit meghívunk az otthonunkba.  

A Biblia azt tanítja, hogy ne higgyünk minden szellemnek, hanem vizsgáljuk meg a 
szellemeket, hogy azok Istentıl valók-e, mert nagyon sok hamis próféta van kint a világban.  

Következı javaslataim vannak, ha úgy érzed, hogy valakit találtál, aki beillik ezekbe a 
körökbe.  

Az elsı, hogy kezdj el imádkozni, ha úgy érzed, hogy valaki bekerült a gyülekezetbe, mint 
sátán küldöttje. Imádkozz, és keresd Isten elméjét!  

Másodsorban pedig emlékezz arra, hogy ez nem köztetek folyó harc, hanem szellemi harc! 
Mert nem test és vér ellen harcolunk, hanem a démonikus erık ellen!  

Harmadrészt pedig teljes mértékben bízd magadat a Szent Szellemre!  
Negyedsorban pedig el ne felejtkezz arról, hogy szeretned kell azokat az embereket a 

gyülekezetben, akiket az illetı megtévesztett, mert nem ık az ellenség! A démonikus erıvel 
szemben állsz, aki megtévesztette ıt – az az ellenség.  

Ötödik: bátran állj ki a sátánnal szemben! Ne légy arrogáns, legyél bátor a Szent Szellem 
erejében, és bármibe is kerül, meg kell védened a nyájat! Ne engedd, hogy a sátán küldöttjei a 
romlás és pusztulás magjait vessék el a gyülekezetben! 

 
Ezt a megvallást javasolnám neked, tedd meg velem:  
 
Büszkén megvallom, hogy Istentıl vagyok! Isten Szellemétıl születtem, Isten Szellemével 

vagyok teljes, Isten Igéjével vagyok teljes!  
Erıs vagyok az Úrban és az İ hatalmas erejében! A sötétség erejétıl megszabadultam, és 

Isten szerelmes Fiának országába kerültem át!  
A fényességben vagyok, Isten fényességének gyermeke vagyok! Nem járok a sötétségben! 

Az Úr Jézus Krisztus fényességében járok!  
Bátran és büszkén megvallom, hogy engem nem lehet megtéveszteni! Bátran megvallom, 

hogy felismerem sátán küldötteit! Nem leszek megtévesztve, de megszabadítom azokat, akiket a 
sátán megtévesztett!  

Oszlopa leszek a helyi gyülekezetemnek! A pásztorom erısségét fogom képviselni, és az ı 
feleségét, és családját, és a gyülekezetem vezetıinek erısség leszek!  

A sátánnak nem adok helyet az életemben, az én gyermekeimet nem téveszti meg, a 
feleségemet nem téveszti meg!  

Erıs leszek az utolsó napokban! Az Evangéliumnak hiteles képviselıje leszek! Amikor a 
végsı nap eljön, és az Úr hazahív, az Úr majd azt mondja nekem: Jól tetted! Jól végezted a 
munkád, és hőséges szolga voltál!  

A hívık testének erıs tagja leszek! 
 
 
 
 
 
 
 
 


