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Sok mélyen hívő embernek is van ellenvetése a tévelygések feltárásának, mivel negatívumnak 
tekintik, és nincsen hatással a megszentelődésre. Legújabban hangjukat emelik fel mindenféle 
negatív tanítás ellen. De azok a testvérek, amelyek ezt a nézetet vallják, hogy az Újszövetség 
nagy része, mind az áldott Urunk, mind az apostolok írásait jellemzi ez a fajta szolgálattevés – 
nevezetesen az, hogy a tévelygéseknek milyen sátáni eredetük van, illetve ezek terjedésének 
eredményeit, amit Péter a második levelében „kárhozatos tévelygéseknek” nevez. 

A Mi Urunk így prófétált: „Sok hamis próféta támad majd, és sokakat vezetnek félre”. A mi 
napjainkban is hány hamis próféta támadt már, és hányan tévedtek már el! Pál így beszélt 
erről: „Tudom, hogy amikor elmegyek, sok ragadozó farkas jön el közétek, akik a nyájnak 
nem kedveznek. Köztetek is támadnak majd, akik tisztátalan dolgokat mondanak, hogy 
tanítványokat gyűjtsenek maguk köré. Vigyázzatok!”. Az én megfigyelésem az az, hogy ezek 
a farkasok, amelyek egyedül, de csapatokban is, még a legkedvezőbb nyájakat sem kímélik. 
Ezekben a „veszélyes időkben” még az alpásztorok jól teszik, hogy figyelembe vegyék az 
apostol figyelmeztetését: „Vigyázzatok magatokra, és a nyájra is, amely fölé a Szentlélek 
vigyázókká tett.” Fontos, hogy ezekben az időkben egyre fontosabb, hogy leleplezzük a hamis 
tanításnak sok formáját, amelyek egyre jobban szaporodnak. 

Arra vagyunk hivatva, hogy „őszintén küzdjünk a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott”, 
amíg az igazságot szeretetben tartjuk meg. A hit alatt az összes kinyilatkozatott igazságot 
értjük, így hogy ha Isten igazságáért küzdünk, ebbe beletartozik némely negatív tanítás is. 
Nem ránk tartozik a választás lehetősége. Júdás maga írta, hogy egy kedvesebb tanítást 
kedvez – „Szerettem, amikor minden szorgalommal a közös üdvösségről írok neked, 
szükséges volt nekem arról is írnom neked, hogy arra figyelmeztesselek arra, hogy őszintén 
küzdj a hitért, amelyet egyszer a szenteknek adatott. Mivel figyelmetlenül beszivárgott egyes 
emberek, akik régóta a kárhozatra voltak rendelve, istentelen emberek, akik az Isten 
kegyelmét kicsapongásra fordítják át, akik tagadják az egyetlen Úr Istent, és a Mi Urunk, 
Jézus Krisztust” (Júd. 3,4) Pál szintén arra figyelmeztet minket, hogy „ne legyen közösségünk 
a sötétség gyümölcstelen munkáival, hanem hogy megintjük azokat.” (Ef. 5,11) 

Ez nem azt jelenti, hogy bántanunk kell azokat, akik a tévelygésben vannak – épp 
ellenkezőleg. Ha ez ellen azt vetik, hogy a tévelygés felfedése szükségszerűen azt jelenti, 
hogy szidjuk azokat, akik nem úgy látnak, mint mi, erre azt válaszoljuk, hogy minden 
Krisztushoz hű szolgának az a kötelessége, hogy minden olyan tévtanítás ellen szóljunk, 
amely Őt lekicsinyli, vagy amely az Ő befejezett munkájára, amely mindenre elegendő, és 
arra a szolgálatra, amelyet most végez értünk, mint a Főpapunk és Szószólónk. 

Minden tanítási rendszert azalapján lehet megítélni, hogy mit mond a hitnek ezen alapvető 
kérdéseinkre: „Mit gondolsz a Krisztusról?” minden igaz hitvallás alapvető kérdése. A Biblia 
Krisztusa bizonyára nem egy hamis „izmus” Krisztusával azonos. Minden szektának megvan 
a maga borzalmas kiábrázolása a szeretett Urunkról. 

Mi, akiket az Ő szentséges vére hadd legyünk „Jézus Krisztusnak jó katonái”. Amint a gonosz 
elleni küzdelmünk egyre hevesebbre nő, szükségünk van az Isten adta bátorságra. A 
kiegyezésre állandóan létezik kísértés. „Menjünk előre Őhozzá, a tábor nélkül, az Ő intését 
magunkkal hordva”. Mindig jó dolog szilárdan megállni azokért a dolgokért, amelyeket Isten 
leleplezett az Ő Fia személyét és munkáját illetően. „A hazugság atyja” féligazságokat 



terjeszt, és apró torzításokat visz végbe a mi Urunk Jézus Krisztussal kapcsolatban, aki az 
egyedüli Megváltónk. 

A tévelygés olyan, mint a kovász, amelyről azt olvassuk, hogy „egy kis kovász az egész 
tésztát is megkeleszti”. Ha az igazságot hamissággal keverjük, azonos a tévelygéssel, csak 
ártatlanabbul néz ki, így veszélyesebb. Isten utál ilyenfajta keveréket! Bármely tévelygés, 
vagy tévelygéssel kevert igazság leleplezést és cáfolatot igényel.  Ilyennel egyetérteni 
Istenhez és az Ő Igéjéhez hűtlen lenni, így veszélybe sodorsz olyan lelkeket, amelyekért 
Krisztus meghalt. 

A tévelygést felfedni még népszerűtlen munka. De minden tekintetben érdemes elvégezni. Ez 
azt jelenti a Mi Megváltónknak, hogy hűséget kap az Övéitől, akiket megvásárolt az Ő vérén. 
Nekünk ez azt jelenti, hogy „Krisztus intése nagyobb kincs, mint Egyiptom összes kincse”, 
mivel jövőbeli jutalmat, ezerszerest eredményez. És azoknak a lelkeknek, akiket a megrontó 
elkapott életet-halált jelenthet – csak Isten tudja hányan - bőségesen és örökkévalósággal. 


