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Dr. Boross Géza

Prófétai igehirdetés ma
Bevezetés

A prófétai ill. profetikus igehirdetés az Ószövetség pró
fétáinak szolgálatától kezdve egészen a legújabb időkig, 
WalterLütbiés ismert neves német és magyar kortársai pré

dikátori munkásságáig, ha olykor búvópatakként is, de min
dig jelen volt Isten népe életében. Manapság úgy tűnik, mint
ha elbújt volna a patak! Posztmodem korunkban az igeliirde- 
tés kommunikációs, lelkigondozói és missziói problémái 
kötik le a szakemberek érdeklődését. A profetikus igeliirde- 
tés kérdéseiről átfogó tanulmány legutoljára éppen 31 évvel 
ezelőtt, 1967-ben jelent meg Heinz Blubm német teológus 
tollából (Prephetische Verkündigung heute, Berlin 1967). 
Joggal vetődik fel a kérdés, ebben a sajátos homiletikai klí
maváltozásban időszerű-e prófétikus igehirdetés mai kérdé
seinek, egyáltalán az igehirdetés kérdéseinek vizsgálata? Nem 
kellene-e alázatosan tudomásul vennünk, hogy a prófétikus 
igeliirdetésre van szükség? Nos, nagy örömünkre, a Magyar 
Református Lelkészegyesület felelős őrállói úgy látják, nem. 
Nem hogy elmúlt („lecsengett”) volna a prófétikus igehirde
tés órája, hanem inkább újra elérkezett. A patak ismét felszín
re akar tömi. S ez nem emberektől van, lianem az igehirdetés 
legfőbb Gazdájától, a Szentlélek Istentől, ahogyan arra a 
locus classicus, a 2Péter 10:21 figyelmeztet. Fogalmazzuk 
meg tehát mai előadásunk alaptételét ekképpen: A 
prófétikus igehirdetés mai kérdéseinek vizsgálata a Szentlé
lek akarata, a Szentlélek inspirációja több okból is.

Először is az igehirdetés manapság annyit emlegetett 
krízise miatt. Az újabb kutatások fényében ennek a knzisnek 
egyik oka kétségtelenül az igehirdetők krízise. Másik oka az 
igehallgatók krízise. De az igazi, a legfőbb oka az, hogy úgy
mond „hiányzik az igazi prófécia” az egyházban. Egyre nyil
vánvalóbb, hogy az akkomodációs, tehát az emberi igénye
ket kielégíteni akaró prédikáció nem pótolja a prófétikus ige
hirdetést.

Másodszor az ún. népegyház egyre fájóbb krízise miatt. 
E krízis egyik jele és oka az, hogy népegyházi gyülekezete
inkben nincsen szükség prófétákra. A gyülekezeteknek -  
amint arra Josutis „Dér Pfarrer ist anders” c. könyvében rámu
tat -  nem prófétákra, hanem „Religonsdienerekre” (liturgu- 
sokra, adminisztrátorokra, ünnepi rétorokra) van szükség. 
Bibliai terminológiával élve „szavakra”, de nem „erőre”. Ha 
más nem, akkor gyülekezeteink elesett, halott állapota bizo
nyítja, mennyire itt van, ütött a prófétai igehirdetés reliabilitá- 
lásának, újrafelfedezésének az órája. Ezért olyan időszeríí új
ra a prófétai igehirdetés mai kérdéseiről beszélni.

Harmadszor pedig az egyház társadalmi kontextusának 
krízise miatt. Hogy a társadalom, melyben Krisztus egyháza 
él és szolgál egyre mélyebb krízisben vergődik, szinte vege
tál, semmi sem mutatja olyan döbbenetesen, mint az egyre 
erősödő deviancia hullám. A bűnözési statisztika és a társa
dalmi nyomor összefonódása. Az egyre gátlástalanabbá váló 
maftiaháboríik, terrorizmus, leány- és drogkereskedelem, al
koholizmus, szexuális aberrációk, öngyilkosság, depresszió, 
munkanélküliség, abszolút kilátástalanság, az apokaliptikus 
őskáosz, a legteljesebb etikai relativizmus, az élet teljes értel
metlensége érzetének eluralkodása egyre több kortársunk és 
honfitársunk tudatában. Röviden a sátáni erők turbulenssé 
válása a társadalom. Ebben a helyzetben egyre nyilvánva

lóbb, nincs más megoldása a profán társadalom számára 
sem, csak Isten rendje, Isten útja, Isten igéje, mely olyan, 
mint a tűz és a sziklazúzó pöröly. Ez az Ige, ha újra megszó
lal az egyházban, akkor indirekt hatást gyakorolhat a nem 
egyházi közvéleményre is. Röviden, a prófétai igehirdetés ki
segítheti a társadalmat a züllés szakadékából, ahogyan arra 
az ébredések történetében nem egy példát láthatunk. Utalok 
itt csak a 18. századi metodista ébredésre, mely -  Révész Imre 
véleménye szerint -  megmentette a végpusztulás szélére ju
tott Angliát. De utalhatok a magyar reformáció igeliirdetésére 
is, mint a Mohács utáni magyar nép lelki, szellemi, társadalmi 
orvosságára. Ezért időszerű ma is a prófétai igehirdetésről be
szélni. Lássuk meg azért e rövid előadás keretében, mik a 
prófétai igehirdetés feladatai ma!

Felelősségébresztés
A prófétai igehirdetés alapvetően különbözik a pászto

ri, a missziói és a poétikus igehirdetéstől. Azért, mert amíg a 
pásztori igehirdetés vigasztalást kínál fájó lelki sebekre, amíg 
a missziói igehirdetés Isten családjába invitál, amíg a poétikus 
igeliirdetés gyönyörködtetni akar, addig a prófétai-prófétikus 
igehirdetés felelősséget ébreszt, felrázza a lelkiismeretet, 
nyugtalanít, kijózanít és pedig azért, mert radikálisan prokla- 
málja Isten valóságát. A prófétai igeliirdetés egyik fő monda
nivalója (kérügmája) az, hogy minden ellenkező hiedelem
mel szemben a Biblia Istene nem filozófiai koncepció, nem 
projekció, nem illúzió és konstmkció, hanem a lehető leg
konkrétabb, legradikálisabb Valóság. A Biblia Istene uralko
dik. Természeti és erkölcsi törvényei változatlanul érvényben 
vannak. Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. 
Nem Ő van valahol a kozmoszban és univerzumban, hanem 
a teremtett mindenség van Őbenne. Benne élünk, mozgunk 
és vagyunk. Előle menekülni, uralmi szférájából disszidálni 
vagy emigrálni a legteljesebb öncsalás. Ha a Seolba vetünk 
ágyat, ott is jelen van, ha a hajnal szárnyaira kelnénk és a ten
ger túlsó szélére szállnánk, ott is az Ő keze vezérelne. A pró
fétai igehirdetés feladata ma az isten hit általános krízise ide
jén (Uppsala) először az, hogy határozott, félreérthetetlen 
igennel feleljen Hatts Kittig kérdésére, Exitiert Gott? Létezik 
Isten-1 Éspedig feleljen Kálvin bizonyságtételével, az Institutio 
klasszikusan szép tanításával: Jsten... úgy kijelentette magát 
a világalkotmányában és ma is úgy kijelenti magát, hogy sze
meinket ki nem nyithatjuk anélkül, hogy kényszerülve ne 
volnánk Őt látni. Ha lénye olyan megfoghatatlan is, hogy is
tensége minden emberi érzéken felül áll, mégis minden 
egyes művébe olyan tisztán és világosan véste be dicsősége 
biztos jegyeit, hogy még a legtanulatlanabb ember sem hoz
hatja fel mentségül, hogy Istene nem ismeri (im. 1.5.1). A 
prófétai-prófétikus igehirdetés egyik fő mondanivalója ma az, 
hogy a természeti világ, a flóra, fauna, atomok és tejutak, ké
mia, biológia, geológia -  istentranszparens. Ugyanígy isten
transzparens a világtörténet, az egyháztörténet, sőt a magyar 
nemzet története. A történeti kutatás (Révész), a rendszeres 
teológia (Berkbof), a bibliai teológia (Tóth Kálmán.)  egybe
hangzóan bizonyítja, hogy a történelemben Isten dolgozik. A 
történelem valóban theatrum glóriáé Dei szabadításaival és 
ítéleteivel együtt. A keresztyén hit sui generis történelemértel
mezés. A maxi és mini történelmet csak Istenből lehet megér
teni.
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De hát miért kell ilyen élesen, ilyen világosan rámutat
ni, sőt liangsúlyosan (Barthtal) szólva „proklamálni”, közhírré 
tenni Isten valóságát, létét, uralkodását? Mi köze elihez az 
embernek? Isten egzisztenciája miért egzisztenciális jelentősé
gű nemcsak a liívő keresztyén ember, hanem minden ember 
számára? Nos azért, mén a Példabeszédek 16:4 szerint Isten
nek minden emberrel célja van. Az embernek -  ahogyan az 
új fordítás mondja — rendeltetése van. Isten munkatársai, 
megbízottjai, sáfárai vagyunk. Olyan megbízott szolgák, akik
nek el kell számolni a talentummal. Számot kell adni a sáfár- 
ságról. A világ, az ember, sőt az egyliáz romlásának, defor
mációjának, önmagától való elidegenedésének végső oka az 
a cinikus teológia, mely szerint nem kell az elszámoltatást 
olyan komolyan venni. Ki tudja, mi lesz velünk a halál után’  
Lesz-e egyáltalán valami és mikor? Nem azzal kell törődni, mi 
lesz a halál után, hanem azzal, mi lesz velünk a halál előtt! 
Minden élvezet szabad. Együnk, igyunk, paráználkodjunk -  
holnap úgyis meghalunk. Csak semmi aszkézis, önfegyelem, 
becsület, szentség. Minden szabad nékem. Nos -  a prófétai 
igehirdetés ebbe az esztelen kavalkádba kell belekiáltsa, 
hogy lesz számadás, lesz felelősségre vonás. Nekünk meg 
kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Isten mindenről 
tud. Mindent lát, olykor a legváratlanabbul lép elő rejtettségé- 
ből s tart minden emberi elképzelést meghaladó kis és nagy 
ítéletet. A mi generációnk kétszer is elképesztő leckét kapott 
e tekintetben a Hannadik Birodalom és a sztálini birodalom 
látványos összeomlásában. Hogy is mondja Arany János? 
„Nem mindig ember, aki sorsot intéz”! Istennek felelősséggel 
tartozunk.

De hát hogyan történjék most már a szószéken ez fele
lősségébresztés a prófétai igehirdetésben?

Történhet úgy, ahogy Ravasz László A nagy meglepetés
c. prédikációjában látjuk (IR l,228k). ím e:....mindig tudtam,
sokszor gondoltam rá és imádkoztam is érte, hogy Krisztus 
legyen kapcsolatban azokkal, akiket szeretek: a hitvestársam
mal, szülőimmel, gyermekeimmel, barátaimmal, gyülekeze
tem tagjaival. De jaj, nem gondoltam arra, hogy mindent 
megtegyek, hogy ez a viszony csakugyan erős legyen. Jaj, 
mennyit mulasztottam ezen a téren. Nem gondoltam eleget 
azokra a lelkekre, akikhez az evangélium nem jutott el. Akár 
azért, mert egy más világban, a sötétség tartományiban élnek, 
akár pedig mert itt vannak körülöttünk, és még nem jutott el 
hozzájuk az evangélium friss és édes liívogatása. Vajon a vil
lamoskalauz, az utcaseprő, a sarki rendőr, a dohánytőzsdés, 
a koldus a templomajtóban, vajon a padlásszobák, a börtö
nök, a menedékházak és toloncházak lakói, vajon a magyar 
középosztály, tanyavilág, a magyar nincstelenség ismeri-e 
eléggé az élet Fejedelmét, és eljutott-e hozzájuk a tiszta Ige? 
Mit tettél arra, hogy mások üdvözüljenek?...”

Történhet úgy, ahogyan ugyancsak Ravasz László Elin
tézetlen ügyek c. (Korb 1,120k) prédikációjában látjuk. íme 
néhány részlet:

„...Azt szeretném megmutatni, mennyi elintézetlen 
ügyed van neked. Elmúltál már 50 esztendős, megcsináltad-e 
a végrendeletedet...? Né Nélia nem jól érzed magad, megvizs- 
gáltattad-e magadat egészen alaposan egy kiváló orvossal? El
határoztad, hogy jótékony célra nagyobb összeget hagyomá
nyozol... mondd, elkészült már az ajándékozási szerződés? 
Mennyi kötelezettséget vállaltál: teljesítetted-e mind? ígéretet 
tettél egy haldoklónak, ünnepélyesen felvállaltál valamit lel
kes tapsok között, nem gondolsz-e arra, hogy egyszer ezt 
egészen bizonyosan meg fogják óvatolni, adós fizess!... Van 
valaki, akinek az életén keresztülcsörtettél. Mondd, nem ha
sonlítasz te alihoz az autóvezetőhöz, aki gázol, s otthagyja ál
dozatát, a véres porban s maga tovább robog?..

De jöjjünk közelebb a mi időnkhöz, s lássuk, hogy esz
méltet felelősségre Joó Sándort „Készülj Istened elé” c. 
Ámos 4:12 alapján mondott pasaréti prédikációjában. íme, 
néhány részlet:

„Miért készüljünk' Azért, mert ha nem készülünk föl 
időben, akkor Isten valami retteneteset cselekszik velünk. Azt 
mondhatná valaki, de liiszen ez úgy hangzik, mint egy fenye
getés. Néha szinte kemény, mintha az asztalra csapna az ök
lével: Vigyázz, mert majd az Isten. Igen, az Isten... Nem sze
retjük mi az ilyen kemény prófétai beszédet, ótestamentumi 
dörgedelmet... Mire készüljünk ádventben? Az Istennel való 
találkozásra készülj... A szennyeset, a tisztátalan gondolato
kat, haragos érzéseket, önzést, irigységet, elégedetlen, ideges 
magatartást... ha a szent és tökéletes Istennel akanink talál
kozni, bizony gondolnunk kell arra, hogy egész magatartá
sunk, cselekvésünk az Ő akarata szerint legyen..." (Készülj 
Istened elé, Torontó 1983,59k)

Folytatliatnók a példákat. De e néhány kiragadott liazai 
példa is mutatja, mi a prófétai igehirdetés feladata ma. íme, 
első renden az istenvalóságból eredő felelősség ébresztése, 
az alvó lelkiismeret megmozgatása, az álnyugalom, álbékes
ség megzavarása, a Deus praesens és Deus futunis prokla- 
málása: Készülj Istened elé! Avagy ahogyan a Prédikátor 
könyve figyelmeztet: ..já rja  te szívednek títaiban és szeme
idnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten tége
det ítéletre von.'"(12:1) Egyre féktelenebbé váló társadal
munkban ez a Biblia egyik időszerií prófétai üzenete.

Megtérés-sürgetés
A prófétai-prófétikus igehirdetés nemcsak Isten való

ságát, hanem Isten konkrét parancsát is, akaratát is hirdető 
beszéd. Alapigéje az ApCsel 17:30-31: „A tudatlanságnak 
idejét ebtézvén az Isten, mostan parancsolja az emberek
nek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek, mii>elhogy 
rendelt egy napot, melyen megítéli majd a fö ld  kerekségét 
igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt bizonyságot té
vén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta Őt a halál
ból. "íme, a megtérés „homiletikuma" in nuce. Ennek a 
locusnak az első nagy üzenete, amit nem lehet elég gyak
ran és hangosan proklamálni, hogy Isten kegyelmének, tü
relmének, várakozásának idejében élünk. Mostan -  mondja 
az apostol, s ez a mostan a történelem, a jelen, a ma 
prófétikus értelmezése, leleplezése annak a titoknak, hogy 
Jézus Krisztus feltámadása és visszajövetele között a világ- 
történelmi idő üdvtörténeti idő, az adott ma (mostan) -  
üdvtörténeti jelen. Soha vissza nem térő egyszeri alkalom 
(kairosz) a megtérésre (itt a bálványistenektől -  vö. 29. vers
-  elfordulásra és az élő Istenhez odafordulásra). A locusunk 
másik nagy üzenete az, hogy Isten megtérésre hívó „paran
csa” (üzenete) nem egy-egy emberhez, nem is egy népcso
porthoz szól, hanem mindenkinek mindenütt! Nincs a világ
nak olyan része, nincs olyan földrajzi, politikái, társadalmi, 
foglalkozási, életkorbeli csoport, réteg, közösség, akinek ne 
volna szüksége a megtérésre. A megtérés az ember főügye, 
amíg ez elrendezve, megoldva nincs, addig az élet üres, cél
tévesztett, boldogtalan. A megtérés nem valami pietisztikus- 
aszkétikus követelmény! Antropológiai jelentőségű ese
mény. A bűn miatt beteg emberi élet (Thnmeysen.) egyet
len terápiája. Locusunk harmadik aktuális prófétikus üzene
te, miért olyan sürgető teendő a megtérés? Azért, mert köze
ledik az üdvtörténeti jövendő: „Alivelhogy rendelt egy 
napot... ” (31. vers). Megjelenik a prófétikus igehirdetésben 
az eszkhatológiai perspektíva, figyelmeztetés az ítéletre, 
melyet nem akárki, hanem Krisztus, a Feltámadott fog tarta
ni. íme, a megtérés sürgetésének aktualitása.
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Magától vetődik fel ezen a ponton a kérdés, de hat mi
ből kell megtérni? Miből kell megtérnie a mi generációnk
nak? Az idézett locus összefüggésében summásan azt fe
lelhetjük -  az idegen istenek, a bálványistenek imádatá
ból és szolgálatából. Ezek az „istenek” -  ahogyan Hatis 
Joacbim Kraus egyik tanulmányában rámutat, megszám
lálhatatlan formában és sokféle alakban egzisztálnak Isten 
népe életében, az egyházban (W as bedeuten die 
Propheten für die Kirche) in: Schultz hg. Kritik an dér 
Kirche, 129). De hát kik ezek az idegen bálványistenek? 
Mi a nevük? Hiszen, mint Bonhoeffer írja valahol, csak a 
néven nevezett ördög (démon, bálvány) megy ki az em
berből? Nos a kérdésre korunk egyik legnevesebb 
prófétikus igehirdetője, Walter Lüthi adja meg a feleletet 
az ApCsel 16:16-40 magyarázatában. A hatalmas sodrású 
igehirdetésben Lüthi „A Nyugat isteneiről” (Die Götter des 
Abendlandes) beszél, s azt mondja, hogy a modern nyu
gati világnak mlajdonképpen három fő bálványistene van: 
a mammon (a pénztárcánk), a nép (a faj) és az indivi
duum. Kiszélesítve: mammonizmus, nacionalizmus és in
dividualizmus. Valóban. Ezek a mi egyházunk és népünk 
bálvány istenei is. Ezekhez csatlakozik az ateizmus, liber- 
tinizmus, vallási relativizmus, hedonizmus, pesszimizmus 
és farizeizmus. Röviden: a nem keresztyén világnézet és 
életértelmezés. Nos, a prófétikus igehirdetés megtérés 
sürgetése — ezeknek a bálványkultuszoknak a kritikája. A 
mai prófétikus igehirdetés itt folytatja az ószövetségi pró
fétai igehirdetést. A Bibliában adott és Krisztusban testté 
lett isteni kijelentés fényében látja, értelmezi és ítéli meg 
az eseményeket, s ezekből szólít megtérésre. S ezen a 
ponton világosodik ki a nagy paradoxon, az ti., hogy a 
megtérésre hívó, kemény, világos, bátor, a törvényt a ma
ga legradikálisabb valóságában hirdető prófétai- 
prófétikus igehirdetés legbelül mégis kegyelemhirdetés! 
Isten jóakaratának, indulatának, bocsánatának a jele. Mert 
az ítélet előtt hirdeti a megtérés lehetőségét, mintha csak 
azt mondaná, még nem késő, még rendbe lehet hozni 
mindent.

A kérdés most is az lesz tehát, hogyan történjék a 
szószéken a megtérés prófétikus sürgetése? Erre is Joó 
Sándornál találhatunk igen tanulságos paradigmát. A 
Márk 1:15 alapján ezzel a címmel prédikál: „Térjetek 
meg!” (vö.: Mindenkor örüljetek c. kötetben 27kk lapo
kon). Kitűnő homiletikai érzékkel, gyülekezete reális is
meretében sorra veszi a megtéréssel szembeni kifogáso
kat, hogy a végén Krisztushoz, Krisztusig vezethesse hall
gatóit. Az igen gazdag, igen tanulságos igehirdetésből fi
gyeljük meg az alábbi két részletet! íme, a megtérés 
prófétikus szószéki motiválása:

„De van egy másik kifogás is a megtérés komolyan 
vétele ellen. Nagyon sokszor hallom itt is, ebben a 
gyülekezetben... ’Azért nem akarok megtérni, mert látom, 
hogy milyenek azok, akik azt mondják magukról, hogy 
ők megtértek.’ Igen: nagyon jól tudom, hogy a megtért 
emberek, az úgynevezett hívők nagyok sok ember megté
rését és hitre jutását gátolják... Ez mind igaz, sajnos. Az is 
igaz, amit mondani szoktak, hogy a hívők, a megtértek 
olyan gőgösek, olyan szeretetlenek, olyan utálatosak, 
olyan nagyképűek, olyan beképzeltek, olyan farizeusok, 
olyan júdások, olyan taszítóak, hogy ha ilyenek a hívők, 
akkor Isten mentsen tőle! Való igaz. Atyámfiai, nem tud
tok nekem olyan rosszat mondani rájuk, hiszen én is an
nak tartom magam és ezért tudom, milyen csúnya és ta
szító tud lenni a hívő ember. Ez igaz! De azt vedd tudo
másul, hogy mindez viszont nem ment fel réged a megté

rés kötelezettsége alól. Nem indokolja azt, hogy ne térj 
meg... Nem mondhatod majd a nagy felelősségre vonás
nál, hogy ’Uram, azért nem tértem meg, mert X meg Y  na
gyon csúnyán képviselte a megtért és hívő életemet mel
lettem a földön.’”

És a befejezés: ....A megtérés nem egy kis megjob-
bulást jelent, hanem a megtérés: teljes uralomváltozás, 
meghódolás, kapituláció, teljes megadás. Ezért a megté
rés: örök program, nem lehet egyszer s mindenkorra elin
tézni egy fordulattal, úgy kezdődik, hogy felismerem Jé
zus Krisztusban-a mennyei transzformátort, a hozzám haj
ló Istent, megvallom neki és leteszem Előtte a bűneimet, s 
azzal folytatódik, hogy egy életen át mind teljesebben 
szolgáltatom ki magam Neki, rendelem magamat és min
denemet, amim van uralma alá...” -  „Ezért jött az Úr Jé
zus! Ezért szenvedett. Ezért halt meg. Azért, hogy te is be
lépj, betérj, megtérj az Isten országába, hogy a szívednek, 
két kezednek, munkádnak, magadnak teljes megadásával 
te is hozzájárulj ahhoz, hogy ebben a világban ott te kö
rülötted minél jobban láthatóvá legyen az Isten uralma...”

íme a prófétai igehirdetés ma: theocentrikiis, megté
rést motiváló, személyes hangvételű beszéd. Egyszerre 
törvény és evangélium.

Diakóniai inspiráció
A prófétai-prófétikus igehirdetés ma felelősségéb

resztés is, megtérés sürgetés is, de mindezeken túl, mind
ezek mellett, mindezek közben diakóniai inspiráció is. 
Felhívás, buzdítás, lelkesítés az emberi szenvedés szere- 
tetből fakadó enyhítésére. A „rablók társadalmában” CD. 
Sölle) kiáltó szükség van a diakónus egyház szolgálatára. 
A prófétai-prófétikus igehirdetés pár excellence feladata 
ma először is a diakónia szó rehabilitása, mindenféle poli
tikai mellékzöngétől való megtisztítása. Meg kell monda
ni, hogy a diakónia nem a totális állam céljainak egyházi 
segítése, a nem keresztyén ideológiák kiszolgálása. Ha
nem -  a Krisztus kicsinyeinek, a testi-lelki nyomorúság
ban vergődő felebarát szenvedéseinek enyhítése, ha lehet 
megszüntetése. Világossá kell tenni újra meg újra, hogy 
Jézus Krisztus mércéje szerint a keresztyén ember modell
je -  az irgalmas samaritánus. Újra meg újra figyelmeztetni 
kell a gyülekezetet, hogy erre a samaritánus típusú em
berre van szükség a családban, a környezetünkben, a 
gyülekezetben és a társadalomban.

A prófétai-prófétikus igehirdetésben fel kell mutatni, 
világossá kell tenni a diakónia teológiai motívumait. Pré
dikálni kell arról, hogyan kényszerít, ösztönöz, inspirál a 
diakónia végzésére Isten irgalmassága és Isten igazsága, 
az ember istenképűsége, a Krisztus testének valósága, a 
Szentlélek működése, Isten országának eljövetele és kö
zeledése. Maga az utolsó ítélet, a nagy szétválasztás, 
melyben -  ahogyan Stauffer rámutat -  nem kon- 
fesszionális hovatartozás, a hitvallásos és dogmatikai véle
kedés lesz a mérvadó, hanem a konkrét emberi szükség 
(éhség, szomjúság, betegség...) enyhítésére, felszámolá
sára való törekvés. Újra meg újra rá kell mutatni Juhász 
Zsófia szállóigéjére: „A diakónia -  kegyességkritika!” Éle
sebben: A diakónia az egyetlen hiteles kegyességi mérleg! 
Hirdetnünk kell a katolikus szent Vince szállóigéjét: „Sza
kítsd meg az imádságot a szenvedőkért, és bennük újra 
megtalálod Krisztust”. Avagy Kagaira meghökkentő taná
csát: Aki Krisztussal akar találkozni, előbb menjen kór
házba és fogházba, s csak azután a templomba! Azaz meg 
kell értetni végre valahára gyülekezeteinkkel, hogy a 
diakónia nem appendix az egyház testén, hanem az egy
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ház verbális szolgálata mellett a repülőgép másik szárnya!
A prófétai-prófétikus igehirdetésben különösen is jó 

szem előtt tartani a II. HH XXIV. fejezetének egy monda
tát: „...a prédikációban nem haszontalan dolog a szentek 
emlékezetét a nép figyelmébe ajánlani és a szentek szent 
példáit követés végett mindenki elé odaállítani.” Mutatis 
mutandis, ez a homiletikai tanács érvényes a diakóniáról 
szóló prófétai igehirdetésre is. Állítsuk oda a diakónia 
szentjeinek (Tábithának, Árpád-házi Szent Erzsébetnek, 
Kálvinnak, Frey Erzsébetnek, W rede Matildnak, 
Schweitzer Albertnek, Teréz Anyának -  hogy csak őket 
említsük.) példáját és élményeit. Nem is beszélve Kiss Fe
renc, Juhász Zsófia, Molnár Mária élményeiről, tapaszta
latairól. Pl. Molnár Mária ma is élő figyelmeztetéséről, 
hogy diakónia nélkül nincs misszió. Életrajza alapján fo
galmazhatunk így, hiszen köztudott, hogy missziói mun
kásságának az igehirdetés és katechézis mellett egyik fő 
tevékenysége volt a diakónia, sőt terápia.

A diakóniáról való prédikálásra ösztönöznek nem
csak a nagy klasszikus diakóniai textusok: irgalmas 
samaritánus, gazdag és Lázár, utolsó ítélet a Máté 25-ből, 
Jakab 1:27 stb.), hanem Juhász Zsófiának az az elgondol
kodtató kérdése, vannak-e nem diakóniai textusok? Amint 
arra az újabb diakóniai kutatás (Röckle, Diakonische 
Kirche, Neukrichen 1990) rámutat, létezik diakóniai bib
liaolvasás is, ami annyit jelent, mint a Bibliát „Isten 
diakóniája” felől olvasni. Ebben az olvasatban a Bibliának 
egészen új mélységei, összefüggései tárulhatnak fel az 
igehirdető, de igehallgató gyülekezet előtt. A Bibliát 
diakóniai szempontból olvasni annyi, mint prófétikusan 
olvasni. A Bibliának ez a diakóniai alapkaraktere kény
szent a diakónia szószéki inspirálására. A kérdés újra csak 
az, hogyan történhet ez in concreto.

A diakóniát inspiráló prófétikus igehirdetés egyik 
igen tanulságos paradigmájának tekinthető Joó Sándor 
atyánk „Ne így legyen közöttetek” c., a Márk 10:35-40 
alapján mondott igehirdetése. íme, néhány részlet a be
szédből (vö.: Mindenkor örüljetek, 33k):

„Felhívom a figyelmet egy érdekes jelenségre. Két
szer fordul elő a ’szolga’ szó, az eredeti szövegben két 
kü lönböző jelentésű szó van itt. Az egyik  szó a 
diakonosz. Olyan embert jelent, aki nem kötelező, hanem 
csak szívességből, szeretetből fakadó szolgálatot vállal 
másvalaki javára. A Jézus korabeli görögök ezt a szolgála
tot valami alacsonyabb rendű dolognak tartották... Az 
ilyen szolgálat mélysége méri az ember igazi nagyságát. A 
másik szó a doulosz, a cseléd, a rabszolga, az az ember, 
aki kényszerből, parancsra végzi a szolgálatot. Inkább 
tárgy, mint ember. Saját akarata nem lehet. A görög em
ber számára ez volt a legutálatosabb, legundorítóbb, leg
mélyebb, legalantasabb életforma. Szitokszó volt. És így 
képzeljétek el, mit hallhattak a tanítványok, amikor az Úr 
Jézus azt mondta nekik: Aki közületek első akar lenni, 
mindenkinek szolgája, doulosza, rabszolgája, cselédje, 
kapcarongya legyen! Botrányos kifejezés valóban. De az 
Úr Jézus maga is ezzé lett, rabszolgává... szemétté, utolsó 
söpredékké, ronggyá lett a földön. Erős kifejezések ezek, 
de halljátok meg egyszer úgy, ahogyan az Úr Jézus mon
dotta ezeket a szavakat és fogalmakat. Itt nem finomko- 
dásról van szó, hanem nagyon is érdes, kemény, sokszor 
durva, sokszor fájdalmas realitásról... Mióta Jézus Krisztus 
ezen az úton járt, azóta a szolgálat az egyetlen igazán 
Krisztus-szerű, tehát a legmagasabb rendű életforma.”

íme, a diakónia teológiai-krisztológiai motiválása. És 
az applikáció:

„Te ott a pult mögött, vagy az íróasztal mögött, vagy 
a gép mellett, vagy a konyhában, vagy a gyermekeid kö
zött, nem azáltal leszel nagy és első, hogy zsarnokos
kodsz, hatalmadat érezteted..., hanem úgy, ha a kötelező 
és nem kötelező szolgálatot örömmel, szeretettel vál
lalod...”

Ugyancsak biztos zengésű a trom bitaszó az 
„Egymás terhét hordozzátok” c. Galata 6:2 alapján 
mondott igehirdetésben (vö . Joó Sándor, Élő re
ménység 23kk). íme, néhány mondat a beszédből 
példaként a diakónia szószéki motiválására:

„Egy embernek a legnagyobb kiváltsága és méltósá
ga, ha másokon segíthet. Majdnem azt merném mondani, 
hogy egy ember annyit ér, amennyit másokon segít. És az 
ilyen másokon való segítésre minden ember képes, még 
az is, aki mindenestől fogva mások segítségéből él. Meg
látogattam egyszer olyan valakit, aki négy évtizede feküdt 
mozdulatlanul egyhelyben az ágyban, a legelemibb élet- 
szükségleteit csak mások segítségével tudta elvégezni, és 
mégsem volt haszon nélkül az élete, rengeteg emberen 
segített: százával keresték fel ezt a beteget komoly bizal
mas lelki beszélgetésre.

Végül még egy mai, immár klasszikus paradigma, 
Billy Graham prófétikus-igehirdetése a diakóniai problé
mákról. A „Talán őrizője vagyok az én testvéremnek?" 
címmel, a Békesség Istennel c. könyvében egész kis 
homiletikumát adja a diakónia prófétikus homiletikumá- 
nak. Beszél arról, miért kell a keresztyén embernek jó ál
lampolgárnak lennie. Miért legyünk vendégszeretők? Ho
gyan vélekedjünk helyesen a szexről? Hogyan a házasság
ról? A munkaerkölcsről? A faji kérdésről? A gazdasági kér
désekről? A szenvedésről? A testvéri szeretetről és a tevé
keny jóindulatról? Mindezt pedig a következőkkel alapoz
za meg:

„A pohár hideg víz az evangélium után és néha előt
te jár. De sohasem helyette. A keresztyéneknek minden
kinél jobban kell törődniük a társadalmi problémákkal és 
társadalmi igazságtalanságokkal. Az elmúlt évszázadok 
folyamán az egyház minden más szervezetnél jobban elő
mozdította a társadalmi normák fölemelését. Törvényen 
kívül helyezték a gyermekek dolgoztatását. Nagy-Britan- 
niában, az Egyesült Államokban és a világ más részein el
törölték a rabszolgaságot. A nők helyzete a társadalom
ban eddig nem ismert módon fölemelkedett, és sok más 
reform is megvalósult elsősorban Jézus Krisztus tanításai 
befolyásának az eredményeképpen. A keresztyének a tár
sadalomban erkölcsi bátorsággal foglalnak állást minden 
mellett, ami jogos, igazságos és becsületes.”

A mi nemzedékünk világhírű prófétikus evangélistá
jánál megjelenik tehát a diakónia szélesebb értelme is, 
ami azonban nem politikai kompromisszum avagy 
aggiornamento, hanem az élő Krisztus-hitből fakadó kon
zekvenciák bátor levonása és proklamálása. Billy Graham 
igehirdetése paradigma a tekintetben is, hogyan lehet fel
szabadítani, inspirálni igehallgatóinkat a társadalmi igaz
ságosságért folytatandó harcra.

Kimondhatjuk tehát összefoglaló zárótételünket. A 
prófétai (prófétikus) igehirdetés ma az a biztos zengésű 
trombita, ami felkészíti Isten népét, az egyházat, a gyüle- 
kezetet, a hívő embert a nemes harcra, a gonoszság telke
ivel való tusakodásra, a Civitas Diaboli lerontására, a Civi- 
tas Dei diadaláért való küzdelemre. A prófétai igehirdetés 
„bizonyságétel Jézus Krisztusról az élet minden viszonyla
tában” {Makkai Sándor).

(Református Élet 1999/6)


