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VALAMI MÁST VÁRNÁNK! 

Az előző alkalommal a zsidó nép legnagyobb prófétájának életével kezdtünk el 
foglalkozni, aki minden előzmény nélkül robbant be Izráel történetébe, amikor egy-
szer csak odaállt Aháb király él, és kimondta az Úr ítéletét: Az élő Úrra, Izráel Iste-
nére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben 
nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. 17,1.  

Azt várnánk ezekután, hogy amilyen erőteljes volt a kezdés, olyan erőteljes lesz a 
folytatás. De valami egészen más dolog történik! Isten inkább „kivonja” prófétáját 
a „frontvonalról. Ilyen erőteljes indulás után a bibliaolvasó ember nem érti, hogy 
miért ilyen a folytatás?! 

Ma csak az egyik okról szeretnék szólni, de ha Isten megtart bennünket és élünk, 
akkor a jövő vasárnap – terveim szerint legalábbis – a másik okról is kívánok be-
szélni. 

ILLÉS, A PRÓFÉTA 

Ahhoz, hogy megértsük a próféta elrejtésének, elrejtőzésének első okát, meg kell 
értenünk mire is hívta el Isten Illést! 

Illés, Isten prófétája volt. A próféta az az ember, aki nem magát tette prófétává, 
nem az emberek iktattak bele ebbe a tisztségbe, hanem ahogyan azt Jeremiás 
elhívásánál mondja az Úr: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már 
ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. 
Jer. 1,5. „Mielőtt… tettelek” két sokat mondó szó arra nézve, hogy lett valakiből Isten 
prófétája, mert mind a két szó Isten kiválasztását, döntését hangsúlyozza! 

A prófétáról nekünk egy olyan ember jut eszünkbe, aki sejtelmes üzeneteket mond 
a jövőről, mint pl. Nostradamus a 16. században élt „látnok”. A próféták azonban 
nem ilyen értelemben voltak a jövő látnokai. Ők a jelen következményeként 
beszéltek arról, hogy mi lesz egy-egy jelenben elkezdődött folyamat eredménye. 
Nem bizonyíthatatlan emberi okoskodás által mondtak valamit a jövendőről, ami 
vagy úgy lesz, vagy nem. A próféták a jövendőt is kézben tartó és ismerő Isten 
elkövetkezendőkre adott kijelentését tolmácsolták, és ezek a próféciák már 
kimondásuk pillanatában igazak voltak és bizonyosan valósággá lettek. A 
prófétálás tehát nem jóslás, hanem kijelentés, isteni szó, ami az Úrtól származik és 
amit az Úr egy ember által közvetít az emberek felé. 

A próféták szerepe azonban ennél sokkal több volt! Tanítói szerepük is volt, sőt 
legtöbbször ez volt a hangsúlyosabb! Mint olyan emberek, akiket Isten Lelke által 
érzékennyé és fogékonnyá tett kijelentésének és akaratának megértésére, a 
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prófétáknak Isten útjára és akaratára kellett tanítaniuk az embereket, ahogy 
Jeremiásnál olvassuk: Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, 
hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj! Jer. 1,10.  

És végül a prófétáknak őrállóknak is kellett lenniük, akiknek a nép élő 
lelkiismereteként, felelősséggel kellett a nép között állniuk, úgy, ahogy Ezékielnél 
olvassuk: … őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, 
figyelmeztesd őket az én nevemben! Ez. 33,7. 

S bár nem olvasunk Illés elhívásáról, de Illés Isten ízig-vérig prófétája volt, aki Isten 
üzenetét, véleményét közvetítette az Úrhoz hűtlen Aháb és népe felé.  

ISTEN ÍTÉLETE A NÉP FÖLÖTT 

Annak, hogy Isten elrejti Illést Izráel határain kívül, a Jordán folyó túlpartján lévő 
Kerit-patak mellett, az előbbiekből következően ezért jelképes üzenete van! Azzal, 
hogy Illés elhagyja Izráelt, nincsen többé senki, aki a hitetlenség zűrzavarában hi-
teles közvetíthetné Isten üzenetét. Nincsen senki, akinek kimondott szava megnyit-
hatná az ég csatornáit!  

AZ EGYHÁZ PRÓFÉTAI KÜLDETÉSE 

Bár már ószövetségi próféták nincsenek, de ez nem jelenti azt, hogy a prófétai kül-
detés eltűnt volna! Mert a Keresztyén Egyháznak és benne minden Krisztusban új-
jászületett embernek prófétai küldetése van! 

„Az egyház alapvető küldetése és rendeltetése Krisztus példája után, hogy „meg-
keresse és megtartsa” az elveszetteket – ebben pedig eszköz a prófétai szolgálat, 
amely által Isten Szentlelkének erejével, az ige világosságában „beleszól” az em-
berek, emberi közösségek, akár az egész társadalom életébe. Célja, hogy Isten 
akaratát kinyilvánítsa, bátorítson, vigasztaljon, intsen és az eljövendő dolgokra fel-
készítsen.”1 

Prófétai küldetésünk a gyakorlatban egészen összetett! Benne foglaltatik az ige-
hirdetésének szolgálata, a keresztyén misszió, amiben az Istentől elfordult bűnös 
emberiség életébe szól bele Isten szava. De prófétai háttere van a lelkigondozás-
nak, a személyes beszélgetéseknek is, amikor Isten személyesen, egy emberhez 
szólva vigasztal, bátorít, igazit helyre. De prófétaivá válhat a tanítás is, amikor 
többé tud lenni puszta információ átadásnál és neveléssé, élet- és jellemformá-
lássá lesz. De prófétai küldetésünk része társadalmi szerepvállalásunk, amikor 
hangunkat hallatjuk az össztársadalmat érintő vagy azt romboló folyamatok és 
jelenségek ellen, amikor társadalmi misszióink odaállnak a perifériára szoruló em-
berek mellé, hogy segítő kezet nyújtsanak stb.  

Mi is a magunk helyén, mint akiket Isten Szentlelke által érzékennyé és fogékonnyá 

 
1 Szűcs Sándor: Az egyház prófétai küldetése, missziói tanulmány, 2003. 
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tett az Ő akaratának és kijelentésének megértésére, próféták vagyunk. Próféták, 
akiknek feladata az Isten üzenetének tolmácsolása, képviselete, tanítása és fele-
lősségünk az őrállás is, vagyis, ha igét hallunk, nekünk is figyelmeztetnünk kell kö-
rülöttünk élő embereket az őket fenyegető veszélyre. 

NEM LESZ MINDIG ÍGY! 

A világban egyre erőteljesebb és brutálisabb a keresztyének üldözése, és ez sok-
szor bizonyíthatóan összekapcsolható az iszlám vallás terjedésével és megerősö-
désével. De a mindennel szemben (is) toleráns nyugati civilizáció sem nevezhető 
keresztyén- barátnak, mert bár mindent (is) tolerálnak, a lehető legszélsőségesebb 
abnormalitást is, de a keresztyénségnek még az írmagját is ki akarják írtani a tár-
sadalomból.  

Mert lehet Isten ellenére élni. Sőt, a világban minél istentelenebb életet élsz, annál 
nagyobb a sikered, annál nagyobb előnyöd származik belőle. De ez nagyon veszé-
lyes „játék”! Csak két ószövetségi próféciát hadd idézzek, ami nagyon elgondolkod-
tató! Az egyiket Ámósz könyvében olvassuk: Jön majd olyan idő – így szól az én 
Uram, az ÚR –, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, 
és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására. 12Támolyog-
nak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az ÚR 
igéjét, de nem találják. 8,11-12. A másikat Mikeásnál találjuk: Majd kiáltanak még az 
Úrhoz, de ő nem válaszol nekik; elrejti majd akkor az arcát előlük, mert gonosz 
tetteket követtek el. … Olyan éjszaka száll rátok, amelyben nem lesz látomás, és 
olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendölés. 3,4.6. 

Illést is elvitte az Úr Izráelből, hogy elrejtse azt, aki az Ő szavát szólta. S ha mindent 
(is) toleráló nyugati civilizációban meg nem térnek az emberek, akkor itt is eljön 
majd az az idő, amikor végleg el fogja rejteni Isten az övéit, és akkor hiába sírnak 
majd az emberek: „nem lesz sem harmat, sem eső”. 

A VILÁGNAK SZÜKSÉGE VAN RÁNK! 

Ha Illés elrejtése Isten ítélete volt, akkor Illés életének megőrzése Isten kegyelmét 
jelentette. Mert Isten megőrzött valakit, aki Isten szavát képes volt tolmácsolni a 
szívében megkeményedett nép felé. Mert a világnak minden korban nagy szük-
sége van azokra az emberekre, akik engedve hívásának képviselik az adott korban 
és az adott társadalomban az Ő akaratát. Ez akkor is így van, ha a világ sohasem 
szerette és fogadta el a próféták szolgálatát! A világnak ma is szüksége van az 
Egyházra! De nem egy identitását és karaterét vesztett Egyházra, hanem egy illési 
módon hűséges, engedelmes és bátor Egyházra! 

Istent szolgálni ma sem jelent kevesebbet, mint szembe menni a világgal. Mert a 
legtöbb esetben, amit a társadalom normalitásnak fogad el és követendőnek tart, 
az tökéletesen szembe megy Isten igazságaival! Krisztus követőiként pedig nem 
tehetjük meg, hogy ne leplezzük le a bűnt, ne mondjuk ki Isten igazságát, és ne 
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hívjunk megtérésre az elveszetteteket.  

Az, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk nekünk küldetés, a világnak pedig Isten 
mentő szeretetének és kegyelmének bizonyossága! Keresztényként éljünk, de ne 
éljünk vissza ezzel a lehetőséggel, hanem halljuk meg a biztató figyelmeztetést: 
Egy lélekért se érjen vádja téged, Hogy temiattad nem látta meg Őt. Légy öröm-
mondó, békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! RÉ. 397,5. 

 

 


