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Igaz és hamis próféták
KÃ©rdÃ©s: Hogyan kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztessÃ¼k meg
az igaz Ã©s a hamis prÃ³fÃ©tÃ¡kat?

JÃ³ idõrõl idõre elõvenni egy-egy ilyen bibliai
tÃ©mÃ¡t, hogy rÃ¡jÃ¶jjÃ¼nk, valÃ³jÃ¡ban milyen keveset tudunk rÃ³la mondani. Az
Ã“szÃ¶vetsÃ©g minduntalan kiemeli a hamis Ã©s az Ãšr prÃ³fÃ©tÃ¡i kÃ¶zÃ¶tti Ã¡llandÃ³
konfliktust. A mÃºltban sem volt kÃ¶nnyû feladat megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni a kettõt,
mindazonÃ¡ltal meg kellett tenni. Az izraelitÃ¡k Ã-gy fogalmaztÃ¡k meg a kÃ©rdÃ©st: â€žMirõl ismerjÃ¼k meg, hogy nem az Ãšr
mondott
egy igÃ©t?" (5MÃ³z 18:21
- Ãºj prot. ford.). JÃ¡nos pedig ezt Ã-rja a gyÃ¼lekezetnek: â€žSzeretteim, ne higgyetek minden lÃ©leknek, hanem vizsgÃ¡ljÃ¡tok
meg a
lelkeket, hogy azok Istentõl valÃ³k-e, mert sok hamis prÃ³fÃ©ta jÃ¶tt el a vilÃ¡gba"
(1Jn 4:1 - Ãºj prot. ford.). A tÃ©ma fontossÃ¡ga miatt, az Ãšr ÃºtmutatÃ¡st adott az
Õ nÃ©pÃ©nek, hogy eligazodhassanak a kÃ©rdÃ©sben.

1. Beteljesedett prÃ³fÃ©ciÃ¡k: MÃ³zes ezt mondta az izraelitÃ¡knak: â€žHa egy prÃ³fÃ©ta az Ãšr ne-vÃ©ben mond egy
igÃ©t, de az nem tÃ¶rtÃ©nik meg, nem teljesedik be: azt az igÃ©t nem az Ãšr
mondotta..." (5MÃ³z 18:22
- Ãºj prot. ford.; lÃ¡sd mÃ©g Jer 28:8-9). Elsõ rÃ¡nÃ©zÃ©sre ez jÃ³ szûrõnek tûnhet,
de elÃ©g nehÃ©z alkalmazni. Hogy megÃ¡llapÃ-tsuk valakirõl, hogy igaz prÃ³fÃ©ta-e,
meg kell vÃ¡rnunk a prÃ³fÃ©ciÃ¡jÃ¡nak beteljesedÃ©sÃ©t. HallgatÃ³sÃ¡guk dolgÃ¡nak
megkÃ¶nnyÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben a prÃ³fÃ©tÃ¡k a hosszÃº tÃ¡vÃº prÃ³fÃ©ciÃ¡k mellett nÃ©ha egy-kÃ©t
rÃ¶vid tÃ¡vÃº prÃ³fÃ©ciÃ¡t is adtak, amelyek beteljesedÃ©se nem vÃ¡ratott sokÃ¡ig magÃ¡ra
(Jer 28:16-17). Ã•m a hamis prÃ³fÃ©ta jÃ³slatai is beteljesedhettek (5MÃ³z 13:1-2).
Ez arra enged kÃ¶vetkeztetni, hogy e szûrõ Ã¶nmagÃ¡ban nem elÃ©g annak
megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡hoz, hogy egy prÃ³fÃ©ta az ÃšrtÃ³l van-e vagy sem.
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2. HelyÃ©nvalÃ³ tanÃ-tÃ¡s: Ez a vizsgÃ¡lat elõfeltÃ©telezi, hogy a nÃ©p mÃ¡r
rendelkezik az ÃšrtÃ³l valÃ³ Ã¼zenettel, Ã©s hogy annak alapjÃ¡n meg tudjÃ¡k Ã-tÃ©lni az
Ãºj kinyilatkoztatÃ¡st. Ha pÃ©ldÃ¡ul egy prÃ³fÃ©ta azt mondja, hogy mÃ¡s isteneket
imÃ¡djunk, holott az Isten tÃ¶rvÃ©nye megtiltja a bÃ¡lvÃ¡nyimÃ¡dÃ¡st, akkor
nyilvÃ¡nvalÃ³, hogy hamis prÃ³fÃ©tÃ¡rÃ³l van szÃ³ (5MÃ³z 13:2). Az Ãºj prÃ³fÃ©ta
Ã¼zenetÃ©nek Ã¶sszhangban kell lennie Isten korÃ¡bbi kijelentÃ©seivel (Ã‰sa 31:8). Az
Ãºj kinyilatkoztatÃ¡st hallÃ³ nÃ©pnek mÃ©ly, szemÃ©lyes ismerettel kellett
rendelkeznie Isten IgÃ©jÃ©rõl. Ez a behatÃ³ ismeret tette õket alkalmassÃ¡ az Ãºj
Ã¼zenet igazsÃ¡gÃ¡nak mÃ©rlegelÃ©sÃ©re. Az ÃšjszÃ¶vetsÃ©gben Isten JÃ©zus Ã¡ltali
kinyilatkozÃ¡sa Ã©s az Ã-rott Ige vÃ¡lt a prÃ³fÃ©ta igazsÃ¡gÃ¡nak egyÃ¼ttes prÃ³bakÃ¶vÃ©vÃ©
(1Jn 4:2-3; Jn 17:17). Ã‰s bÃ¡r ez esetben nem egy kÃ¶nnyû prÃ³bÃ¡rÃ³l van szÃ³, mÃ©g
itt is megeshet a hamisÃ-tÃ¡s. PÃ¡l apostol Ã-r olyan csalÃ³ munkÃ¡sokrÃ³l, â€ž...akik Krisztus apostolainak adjÃ¡k ki
magukat. Nem is csoda, mert maga a SÃ¡tÃ¡n is a vilÃ¡gossÃ¡g angyalÃ¡nak adja ki
magÃ¡t" (2Kor 11:13-14). De azokat nem tÃ©veszthetik meg, akik az igazsÃ¡got
Ãºgy ismerik, mint ahogyan az JÃ©zusban van.
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3. Az erkÃ¶lcsi prÃ³ba: A hamis prÃ³fÃ©tÃ¡k nem Ã¼tik meg Isten
parancsolatainak mÃ©rcÃ©jÃ©t Ã©s nem foglalnak Ã¡llÃ¡st egyÃ©rtelmûen a bûn ellen.
EzÃ©kiel prÃ³fÃ©ta a kÃ¶vetkezõ vÃ¡ddal illeti a hamis prÃ³fÃ©tÃ¡kat: â€ž...a bûnÃ¶st pedig
bÃ¡torÃ-tjÃ¡tok, Ãºgyhogy nem tÃ©r meg a rossz ÃºtrÃ³l, Ã©s nem marad Ã©letben" (Ez 13:22 - Ãºj prot. ford.). A hamis
prÃ³fÃ©tÃ¡k tovÃ¡bbÃ¡ fennhÃ©jÃ¡zÃ³k (2Pt 2:18), csalÃ¡rdak (ApCsel 13:6-10), Ã©s gyakran
csak fizetsÃ©g ellenÃ©ben prÃ©dikÃ¡lnak (2Pt 2:3; 13). Ã‰letÃ¼k nem egyezik meg Isten
kinyilatkoztatott SzavÃ¡val. Az ember kelthet szent benyomÃ¡st, sõt meglehet,
hogy mindenkor a megfelelõ igÃ©ket is mondja, de JÃ©zus szavaival Ã©lve, az
ilyenek csak bÃ¡rÃ¡ny bõrbe bÃºjt ragadozÃ³ farkasok (Mt 7:15).
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4. GyÃ¼mÃ¶lcseikrõl ismeritek meg õket: ezt a prÃ³bÃ¡t maga JÃ©zus hozta
lÃ©tre. Ezt mondta: â€žGyÃ¼mÃ¶lcseikrõl
ismeritek meg õket... minden jÃ³ fa jÃ³ gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶t terem, a rossz fa pedig rossz
gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶t terem" (Mt 7:16-17 - Ãºj prot. ford.). Ez a prÃ³ba nagyon hasonlÃ-t
a harmadikra, de tovÃ¡bb lÃ©p annyiban, hogy rÃ¡kÃ©rdezz: mi a magÃ¡t prÃ³fÃ©tÃ¡nak
valÃ³ ember szolgÃ¡latÃ¡nak eredmÃ©nye? Vajon Ã©pÃ-ti-e a szolgÃ¡lata a gyÃ¼lekezetet?
Ez a prÃ³ba is idõt igÃ©nyel, de a hazugsÃ¡g Ã©s a csalÃ¡s elõbb-utÃ³bb leleplezi
Ã¶nmagÃ¡t.

Nyitottaknak
kell lennÃ¼nk annak lehetõsÃ©gÃ©re, hogy az Ãšr mÃ©g mindig szÃ³l hozzÃ¡nk az õ
prÃ³fÃ©tÃ¡i Ã¡ltal. De ahhoz, hogy beazonosÃ-thassuk õket hamis vagy igaz
prÃ³fÃ©tÃ¡kÃ©nt, ismernÃ¼nk Ã©s Ã©rtenÃ¼nk kell a SzentÃ-rÃ¡st. Isten ihletett IgÃ©jÃ©t
kell alkalmaznunk, ha prÃ³bÃ¡ra akarjuk tenni a magÃ¡t prÃ³fÃ©tÃ¡nak vallÃ³ szemÃ©ly
tanait Ã©s Ã©letvitelÃ©t. VÃ©gezetÃ¼l, elhamarkodottan ne fogadjuk el senki
kijelentÃ©sÃ©t. Idõt kell hagynunk arra, hogy az Ãºj prÃ³fÃ©ta tettei megmutassÃ¡k az
illetõ valÃ³di arcÃ¡t. A lelkek megvizsgÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz idõ, ima Ã©s Isten mÃ¡r
kinyilatkozatott IgÃ©jÃ©nek ismerete szÃ¼ksÃ©ges.
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