
Ha végigolvassuk Jelenések könyve 12. fejezetét, az utolsó verseiben látni fogjuk
hogyan írja le Sátán végső támadását Krisztus egyházának maradéka ellen.
Ezeknek az embereknek az azonosítója, hogy megtartják Isten parancsolatait és
Jézus hitét. Ha ennek a maradéknak részei akarunk lenni, meg kell tartanunk
Isten parancsolatait. Hallgatnunk kell Jézus bizonyságtételét, amely prófétáin
keresztül szól hozzánk.

Isten azt ígérte, hogy a föld történelmének utolsó napjaiban kitölti
Szentlelkét népére, és ifjú, öreg, nő és férfi prófétálni fog. Nem hagyhatjuk
figyelmen kívül ezt a fontos üzenetet, de azt sem engedhetjük meg, hogy egy
Sátántól küldött hamis próféta által félrevezettessünk. Ezért kell megvizsgál-
nunk az úgynevezett prófétákat azáltal, hogy üzenetüket összehasonlítjuk
Isten törvényével és a korábbi próféták bizonyságtételeivel. Ha magasra
emelik Isten törvényét, és üzenetük összhangban van Isten korábban élő
prófétáival, biztosak lehetünk benne, hogy Istentől küldettek. Ilyenkor követ-
nünk kell azt, akin keresztül a Szentlélek szól.
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26. Hogyan ismerhetjük fel az igaz prófétát

Nincsenek írásaink Istentől küldött prófétáktól az üldözés hosszú szá-
zadain keresztül, amióta a Bibliát megírták. Ezért sokan azt hiszik, hogy a
prófétálás időszaka elmúlt. Isten azonban megígérte, hogy semmit sem
cselekszik addig, míg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a prófétáknak.
Ahogy láttuk, miként bánt Isten az emberiséggel a múltban, biztosak
lehetünk abban, hogy az olyan életfontosságú esemény előtt, mint Jézus
második eljövetele, ismét prófétákat küld az emberiség figyelmeztetésére,
hogy legyenek készen.
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1. Jóelnek az utolsó időre szóló mely próféciáját idézi Péter?

Ap. Csel. 2:16-18

2. Milyen figyelmeztetést adott Jézus a közvetlenül visszajövetele előtti

időszakkal kapcsolatosan?

Máté 24:11

Jézus megismételte figyelmeztetését a 24. versben, ahol az olyan csalókra is figyel-

meztet, akik magukat Krisztusnak (Messiásnak) vallják. Egy hamis Krisztus nem

lesz képes becsapni az olyanokat, akik ismerik a Bibliából Krisztus második el-

jövetelének körülményeit. Ugyanilyen bizonyossággal kell felismernünk a Biblia

alapján az igaz és hamis prófétákat.

3. Helyes-e, ha senkinek nem hiszünk, aki magát prófétának vallja?

1Thessalonika 5:19-21

A Biblia leírja, hogy van egy megbocsáthatatlan bűn, mégpedig, ha valaki a

Szentlélek ellen szól (Máté 12:31-32). Mivel minden igaz prófétát a Szentlélek

ihlet, ezért üzenetük figyelmen kívül hagyása a Szentlélek semmibevevését jelenti.

4. Melyik három módon adja át Isten üzenetét prófétájának?

4Mózes 12:6-8 1.
2. 3.

5. Mely két dologgal tudjuk ellenőrizni, hogy a próféta üzenete Istentől

származik-e?

Ésaiás 8:20 1.
2.

Egyetlen igaz próféta sem fog Isten tanításával (törvényével – más fordítás szerint)
és bizonyságtételével ellentétes tényeket tanítani.

6. Mit ért a Biblia Jézus bizonyságtételén?

Jelenések 19:10
Ha összehasonlítjuk Jelenések könyve 19:10 és 22:9 verseit, mindkét esetben látni
fogjuk, hogy János apostol imádni akarta az angyalt, aki a látomást mutatta
neki. Mindkét esetben megfeddte az angyal őt, és mondta, hogy vele együtt ő is
szolgatársa mindazoknak, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, vagyis “az ő
atyjafiainak”, a prófétáknak. A Jézus bizonyságtétele a Szentlélek által a
prófétáknak adott üzenet.
A próféta tehát az a személy, aki rendelkezik Jézus bizonyságtételével. Jézus
bizonyságtétele a prófétaság lelke.

7. Mit jelez, ha a próféta jövendölése nem teljesedik be?

5Mózes 18:22
Jeremiás 28:9
Nem minden próféta mondja meg a jövőt. Sok bibliai próféta csak figyelmezteti
és feddi kortársait. Csak akkor igaz egy próféta, aki megmondja a jövőt, ha az be
is teljesedik. Sokszor egyszerű emberek is megmondanak bekövetkező esemé-
nyeket, de csak Isten nem követ el soha hibát.

8. Milyen céljai vannak az igaz próféta üzenetének?

1Korinthus 14:3

9. Jézus szavai szerint hogyan különböztethetjük meg az igaz prófétát a
hamistól?

Máté 7:15-20
Nem mindig látjuk azonnal, hogy a személy üzenete igaz vagy hamis. Jézus
mondja: nézzük meg a személy életét és munkájának eredményét. Ha valaki én-
központú és büszke, nem tudja igazán visszatükrözni Jézust szavaiban és tettei-
ben. Valójában képmutató. Mit ér el ez a személy? Közelebb viszi az embereket
Jézushoz, vagy csak a pénz és hírnév érdekli?

10. A vég idején Jézus bizonyságtétele megkülönböztető jele-e Krisztus
egyházának?

Jelenések 12:17




