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„5De Jeremiás próféta válaszolt Hananjá prófétának a 
papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az ÚR házá-
nál. 6Ezt mondta Jeremiás próféta: Helyes, bár úgy 
tenne az ÚR, és teljesítené beszédedet az ÚR, amelyben 
azt prófétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az ÚR 
házának az edényei és minden fogoly erre a helyre! 7De 
hallgasd csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most 
neked és az egész népnek a füle hallatára: 8Azok a pró-
féták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, hábo-
rúról, éhségről és dögvészről prófétáltak hatalmas or-
szágok és nagy királyságok ellen. 9Ha pedig egy próféta 
békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tu-
dódik ki, hogy valóban az ÚR küldte-e azt a prófétát.”  

     Jer 28,5-9 
 

 

 

 

Drága Testvérek! 

A mai igehirdetés alapigéje egy történetnek a kiraga-

dott része, amelyet önállóan nagyon nehéz megérteni. Is-

merni kell a körülményeket, a felolvasott történet előzmé-

nyeit és a háttérben meghúzódó eseményeket, ezért egy pil-

lanatra előre tekintünk a 27. fejezetre. Isten Jeremiást bízza 

meg, hogy a babilóni fogságról beszéljen és szimbólumként 

kötelet és jármot is készít, amelyet a nyakába kell vennie, 

ezzel szimbolizálva, hogy Izrael népének igába kell hajtania 

a fejét. (2. dia) „6Most szolgámnak, Nebukadneccar ba-

bilóniai királynak a kezébe adom mindezeket az orszá-

gokat. Még a mezei állatokat is neki adom, hogy neki 

szolgáljanak. 7Őt, fiát és unokáját szolgálja majd min-

den nép, amíg el nem érkezik az az idő, amikor az ő or-

szága is szolgálni fog hatalmas népeknek és nagy kirá-

lyoknak. 8Ezért fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel 

büntetem azt a népet és országot, amely nem szolgálja 
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Nebukadneccart, Babilónia királyát, és nem hajtja nya-

kát Babilónia királyának az igájába! - így szól az ÚR. 

Végül egészen megsemmisítem őket általa. […] 14Ne 

hallgassatok azoknak a prófétáknak a beszédére, akik 

azt mondják, hogy ne szolgáljatok Babilónia királyának, 

mert hazugságot prófétálnak nektek! 15Nem küldtem 

őket - így szól az ÚR -, hazugságot prófétálnak nevem-

ben, hogy szétszórjalak benneteket, és elpusztuljatok 

azokkal a prófétákkal együtt, akik ilyet prófétálnak nek-

tek. 16A papokhoz és az egész néphez pedig így beszél-

tem: Ezt mondja az ÚR: Ne hallgassatok prófétáitok be-

szédére, akik azt prófétálják nektek, hogy most már ha-

marosan visszahozzák Babilonból az ÚR házának edé-

nyeit. Hazugságot prófétálnak nektek. 17Ne hallgassatok 

rájuk, szolgáljátok Babilónia királyát, és élni fogtok!”Jer 

27,6-8. 14-17a. Isten egyértelműen és világosan beszélt ar-

ról, hogy a fogság be fog következni, kiszolgáltatja népét és 

a környező népeket babilónia királyának, 

Nebukadneccárnak. Isten azt a feladatot bízza Jeremiásra, 

hogy Isten akaratát, büntetését közölje a néppel, és mint pró-

féta, készítse fel a népeket Isten ítéletére. Azonban vannak 

olyan próféták, akik hamisan prófétálnak, nem az Isten sze-

rint való dolgokat hirdetik, félrevezetik a népeket, hamis 

dolgokat állítanak. Amit mondanak, és amit Isten a nép tud-

tára akar adni, az nincsen szinkronban. Hananjá próféta, aki 

abban az időben élt, mikor Jeremiás is, olyan dolgokat hir-

detett, amelyek nem voltak valósak, nem az Isten szerint va-

lók voltak. Áltatta a zsidókat a fogságot illetően, félreve-

zette őket. Azt mondta (3. dia): „2Így szól a Seregek URa, 

Izráel Istene: Összetöröm Babilónia királyának az igá-

ját! 3Két esztendő múlva visszahozom erre a helyre az 

ÚR házának minden edényét, amelyeket elvitt 

Nebukadneccar, Babilónia királya erről a helyről, és Ba-

bilonba vitte. 4Visszahozom erre a helyre Jekonját, 

Jójákim fiát, Júda királyát, és Júda foglyait is, akik Ba-

bilóniába kerültek - így szól az ÚR -, mert összetöröm 
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Babilónia királyának az igáját.” Jer 28,2-4. Hazugságokat 

hirdet, hamis reményeket táplál, félrevezeti az embereket. S 

ekkor szólal meg Jeremiás és válaszol Hananjá prófétának 

azzal, amit felolvastam alapigeként.  

(4. dia) Sajnos voltak hamis próféták abban az idő-

ben, ahogy ma is vannak hamis igehirdetők, hamis vallások, 

irányzatok, akik félrevezetik az embereket, megtévesztik, 

hamis reményeket táplálnak és nem az Isten szerint való 

dolgokat hirdetik. (5. dia) Báránybőrben élnek, de belül far-

kasok. Bárány-külsővel rendelkeznek, de a bensőjük veszé-

lyes és farkasi tulajdonságokkal bír.  Ezért mondja Jeremiás 

Hananjának (6. dia): „15Majd ezt mondta Jeremiás pró-

féta Hananjá prófétának: Hallgass ide, Hananjá! Nem 

küldött téged az ÚR, te mégis biztattad ezt a népet hazug 

módon! 16Azért ezt mondja az ÚR: Eltöröllek téged a 

föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert 

beszéded lázítás volt az ÚRral szemben. 17Meg is halt 

Hananjá próféta még annak az esztendőnek a hetedik 

hónapjában.” Jer 28,15b-17. Jézus is óv az ilyen emberek-

től. Azt mondja (7. dia): „15„Óvakodjatok a hamis prófé-

táktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül 

ragadozó farkasok.” Mt 7,15. Miről ismerhető meg az 

ilyen? A gyümölcseiről! Jeremiás nem a magáét mondta, 

hanem azt, amit Isten mondott neki. Így van ez most is, gyü-

mölcseiről lehet megismerni, mert „9Ha pedig egy próféta 

békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tu-

dódik ki, hogy valóban az ÚR küldte-e azt a prófétát.” – 

mondja Jeremiás. Komoly jelentőséggel bír, hogy több száz 

alkalommal hirdették meg a világ végét. Az ádventistáktól 

kezdve a Jehova tanúig, számtalan prófétai önjelölt, kisegy-

ház, vagy hamis próféta. (8. dia) A Jehova tanúi például 4 

alkalommal 1941-re, majd 1975-re, 1984-re végül 1999-re 

hirdette meg világ végét. Azóta csönd van, de tudjuk, hogy 

hamisan prófétáltak a világ végéről és rémisztgették az em-

bereket. Gyümölcseiről… Az ádventisták hasonlóan meg 
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akarták jósolni, s ők 1843-ra, majd 1844. júliusára jöven-

dölték a világ végét. Pedig, aki ismeri a Szentírást, az nem 

ül fel ilyen butaságoknak, mert az Ige azt írja (9. dia): Jézus 

mondja: „36Azt a napot pedig és azt az órát senki nem 

tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya 

egyedül.” Mt 24,36. Jézus azt mondta, még Ő sem tudja, 

csak az Atya. Akkor minden lehetőség kizárva. Ha csak az 

Atya tudja, amit még az Ő egyetlen Fiával sem osztott meg, 

akkor ezt fogadjam el és ne bocsátkozzak találgatásokba, 

mert az Isten előtt nem kedves. Helyette állja készen, ha 

vége lesz a világnak, akkor Isten előtt őszintén meg tudjak 

állni. Ilyen hamis próféta, mint Hananjá hitegette a zsidókat 

és áltatta őket, hogy 2 év múlva vége lesz a fogságnak, nem 

kell aggódni, ehhez képest Isten azt mondta 70 évet lesznek 

fogságban (Jer 25,12). Ilyen az, amikor nem veszik komo-

lyan Isten szavát. Van egy megdöbbentő történet a Szent-

írásban, az 1. Kir 22. fejezetében, Míkájéhú próféta törté-

nete. Aháb király hadba akar vonulni Rámót-Gileád ellen és 

Jósáfát segítségét kéri. Jósáfát azonban azt mondja neki (10. 

dia): „Kérdezd meg előbb az ÚR igéjét!” II Kir 22,5. 

Azonban Aháb király olyan prófétákkal vette magát körül, 

akik mindig azt mondták, amit a király hallani akar. Így 

mondta az a 400 próféta egyöntetűen, hogy menj el, harcolj, 

és sikerrel jársz. Jósáfát király azonban kérdezte: „Nincs itt 

az ÚRnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk?” II 

Kir 22,7. Aháb erre azt válaszolta: „Van még valaki, aki 

által megkérdezhetnénk az URat, de én gyűlölöm őt, 

mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. ” 

II Kir 22,8. Miután megegyeztek, hogy hívják ide azt a pró-

fétát is, a küldött azt mondta neki: „Nézd, a próféták egy-

hangúlag jót ígérnek a királynak. Mondd azért te is 

ugyanazt, amit ők, és ígérj jót!” II Kir 22,13. Mikor el-

mondta Míkájéhú próféta, hogy veszíteni fog a harcban ezt 

mondta a király: „Ugye megmondtam neked, hogy nem 

prófétál ez nekem jót, csak rosszat!” II Kir 22,18. Majd 
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megharagudott a király és ezt mondta a prófétának: „Vessé-

tek börtönbe, és ételből meg italból csökkentett adagot 

adjatok neki, amíg vissza nem térek sértetle-

nül! 28Míkájehú így szólt: Ha csakugyan visszatérsz sér-

tetlenül, akkor nem az ÚR beszélt általam!” II. Kir 22,27-

28. A harcban végül meghal a király. Mi volt a veszte Aháb 

királynak? Olyan emberekkel vette magát körül, akik úgy 

táncoltak, ahogy a ő fütyült és nem akart hallgatni az Isten 

szavára. Az összes próféta kiszolgálta a királyt, a király pe-

dig nem foglalkozott azzal, hogy van egy ember, aki Isten 

követe. Ő félretolta őt, mert csak olyat akart hallgatni, aki 

neki jót mond. Neki jó volt az a 400 hamis próféta, s bele 

sem gondolt, hogy az életébe fog kerülni ennek a 400 hamis 

prófétának a jövendölése. Mert ezek az emberek tudták, 

hogy mit akar hallani a király és nem mertek ellene mon-

dani. (11. dia) Olyanok voltak ezek a próféták, mint egy ma-

rionett bábú. A király vágya, kívánsága mozgatta őket. Nem 

így vagyunk mi is ezzel? Ami jót akarunk hallani, azt szíve-

sen hallgatjuk, de ami nincsen az ínyünkre, arról nem aka-

runk tudomást venni. Válogatunk, szelektálunk Isten Igéje 

között. Ami romantikus, ami a békességről szól, ami a sze-

retet Istenéről szól, ami bátorít, támogat, szívünket simo-

gatja, azt jó hallgatni, de ami int, fedd, ítél, azt átlapozzuk, 

arról nem akarunk tudomást venni. És ezzel becsapjuk ön-

magunkat, mert azt gondoljuk, amiről nem tudunk, vagy 

nem akarunk tudni, az nem is létezik. Sokan akarják Istent 

is marionett bábúként használni. Úgy gondolják, majd Isten 

úgy táncol, ahogy mi emberek fütyülünk, Ő úgy mozog, 

ahogy mi mozgatjuk. Isten nem ilyen. Istent nem lehet rán-

gatni, kívánságainknak kiszolgáltatni, táncoltatni, rángatni 

ide-oda. Aki így gondolkodik Istenről, vagy erre akarja 

használni Istent, annak hatalmas csalódás lesz, fájdalmas 

következményei lesznek. Aháb király életében is fájdalmas 

következményei lettek annak, hogy inkább hamis próféták-

kal vette magát körül, mint hogy arra az egyre hallgatott 
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volna, akit Isten küldött. Tudta ő nagyon jól, hogy annak az 

egynek van igaza, de nem akarta tudomásul venni. Ilyen 

csökönyösek tudunk lenni mi emberek. Tudjuk, hogy nem 

jó, tudjuk, hogy nem azt kéne tenni, de valami megmagya-

rázhatatlan módon mégis inkább azt tesszük. Aztán csodál-

kozunk, hogy annak meg megvannak a következményei. 

Aháb királynak el lett mondva, mégis a saját vesztébe ro-

hant. Hananjá prófétának is az életébe került a hamissága. 

(12. dia) Nem az Isten akaratát kereste, mit akar Ő, mi a 

terve, mi a helyes? Nem, ment a maga feje után és vitte 

volna a halálba a többieket is. Meg is lett a vége! Azt olvas-

hatjuk a fejezet végén Hananjá prófétáról, amikor Jeremiás 

beszél vele (13. dia): „Hallgass ide, Hananjá! Nem kül-

dött téged az ÚR, te mégis biztattad ezt a népet hazug 

módon! 16Azért ezt mondja az ÚR: Eltöröllek téged a 

föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert 

beszéded lázítás volt az ÚRral szemben. 17Meg is halt 

Hananjá próféta még annak az esztendőnek a hetedik 

hónapjában.” Jer 28,15-17. 

A hamis békességnek, a hamis útmutatásnak, a ha-

mis, nem Istentől kapott szavaknak súlyos következményei 

lesznek egy ember életében. Ha valaki nem veszi komolyan 

Isten intő, feddő, útmutató szavát, amelyet a Szentírásból 

meg lehet érteni, ha valaki hamis prófétákra, hamis tanítá-

sokra épít és nem az Isten Igéjére, akkor annak súlyos kö-

vetkezményei lesznek. Jézus ezért beszél a gyümölcsökről: 

(14. dia) „15Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bá-

ránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó 

farkasok.16Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske-

bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fü-

gét? 17Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa 

pedig rossz gyümölcsöt terem. 18Nem hozhat a jó fa rossz 

gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. 19Ame-

lyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre 
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vetik. 20Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Mt 

7,15-20. Az Istennel való életnek az egyik legnyilvánvalóbb 

gyümölcse, hogy Isten szavára épít. Nem a magáét mondja, 

nem a magáéban hisz, hanem alá rendeli magát Isten Szavá-

nak. Ma abban a könnyebb helyzetben vagyunk Jeremiás 

korához képest, hogy adatott számunkra a Szentírás. Ezért 

írja a Zsidókhoz írott levél szerzője (15. dia): „1Miután ré-

gen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a 

próféták által, 2ezekben a végső időkben a Fiú által szólt 

hozzánk” Zsid 1,1-2a, vagy Pál apostol: „6A teljes Írás Is-

tentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg-

jobbításra, az igazságban való nevelésre” II. Tim 3,16. 

Ezért fontos, hogy mindent Isten Igéjének vessünk 

alá. Ha valaki mondja, hogy ekkor vagy akkor jön vissza 

Jézus, akkor tudjuk, hogy mit mondott, senki sem tudja, 

még a Fiú sem, csak az Atya. Ha Jézus nem mondta meg, 

akkor nem fogják sem a Jehova tanúi, sem az Ádventisták, 

de még ha maga Luther, vagy a pápa mondaná, akkor is ha-

zugság lenne, mert az Igében nincsen erről szó. Senki sem 

tudja, csak az Atya. Akkor hogy jövök én ahhoz, hogy olyat 

mondjak, amit Jézus sem tudott. (16. dia) Pál azt mondja: 

„mindent vizsgáljatok meg…” I Thessz 5,21 – az Ige alap-

ján! Lukács ezt írja az Apostolok Cselekedeteiben: „11Ezek 

nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes 

készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az 

Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.” Ap-

Csel 17,11. 

Drága Testvérek! 

Mindent, amit hallotok, vizsgáljátok meg, tegyétek az 

Ige mérlegére, olvassátok az Igét, tanulmányozzátok, és ne 

üljetek fel hamis dolgokra, hamisságokra. Keressétek, mi az 

Úr akarata a magatok életében és csak Őreá figyeljetek! 

      Ámen! 


