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„Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek;  

mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.“   

Lk 6, 26 
 

Kedves Testvéreim! 

 

     A felolvasott ige komoly figyelmeztetés a mindenkori igehirdető felé. Sokszor 

tesszük fel a kérdést, nem csak másoknak, de magunknak is, hogyan prédikáljunk 

vagy hogyan ne prédikáljunk? Ez a kérdés nagyon fontos a mi számunka, igehirdetők 

számára és szinte állandó jelleggel ott kell, hogy legyen életünkben és 

szolgálatunkban. 

     Felolvasott igénkben a figyelmeztetés Isten figyelmeztetése, amely az ószövetségi 

korból hangzik felénk, utal a hamis próféták üres, sokszor tartalmatlan igehirdetés 

szerű fecsegésére, arra helyzetre, amelyről Jeremiás próféta így ír: „A próféták 

hamisan prófétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem 

így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?! (Jer 5, 31) Már akkor is az az 

igehirdetés állt közel a nép szívéhez, amely önös igényüket kielégítette és ezzel 

vissza is éltek a hamis próféták, igehirdetők. Békességet hirdettek a népnek, amikor 

az vétkezett, bőséget hirdettek a szárazság idején stb.  

     Napjainkban azok az igehirdetések kedvesek a gyülekezetnek, amelyek a 

gyülekezet „szája-íze“ szerint szólnak. Nem szeretik, amikor rámutatnak hibáikra, 

fogyatékosságaikra, amikor megfeddik vagy ostorozzák őket. Kedves a fülnek a 

„mézes-mázos“ beszéd. Nem arról van itt szó, hogy az igehirdetésben figyelmen 

kívül hagyjuk a gyülekezetet, hanem arról, hogy nem a belátásaink szerint próbáljuk 

ezt a kérdést, problémát orvosolni, hanem az Igével, ami megmaradhat a 

gyülekezetben és annak növekedését és lelki épülését szolgálja. Ezt kell nekünk is 

figyelembe venni, szem előtt tartani, hogy Isten akaratát megjelenthessük, hogy 

igazán szóljunk és ne a mi egyéni bölcselkedésünket erőltessük a gyülekeztre, hanem 

egyedül Isten akaratát. Többek között erre figyelmeztet bennünket ez az ige, hogy ne 

essünk azokba a végletekbe, amelyekbe a hamis próféták. 

     Sokszor mi is abba a hibába esünk, hogy saját  gondolatainkat, 

eszmefuttatásainkat mondjuk el prédikáció gyanánt, egyszerűen megbújunk a 

prédikáció mögött. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell átélni a 

prédikációt, saját gondolatként azt elmondhatom, ami engem személyszerint 

megragadott az igeszakaszból. Végezetül még egy kérdés megválaszolásra vár:  

     Milyen is kell, hogy legyen a mi igehirdetésünk? 

     A kérdés megválaszolásához több szempontot is figyelembe kell vennünk. Először 

is nagyon fontos, hogy ismerjük azt a közeget, amelyhez szólunk, tehát ismernünk 

kell a gyülekezetet, annak összetételét. Ismernünk kell továbbá a gyülekezet 

helyzetét, azokat a kérdéseket, gondokat, problémákat, amelyek foglalkoztatják a 

gyülekezeteket. Ezekre Igékkel kell válaszolni és lehetőleg nem a saját ötleteinkkel. 

Ha kell akkor tudjunk bátorítani, vígasztalni, erősíteni, buzdítani és ha szükséges, 

akkor az intéstől, feddéstől sem szabad visszariadnunk. Mindig legyünk nyitottak, 
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mint az Ige, mint pedig a gyülekezet felé, hogy azt, amit meghallunk és megértünk a 

maga valóságában tuzdjuk átadni a gyülekezetnek. Arra kell törekednünk, hogy 

mondanivalónk mindig legyen helytálló, legyen fedezete és hitele. Ne arra 

törekedjünk, hogy a mi személyünk iránti rokonszenv és szeretet növekedjék a 

szívekben, mert könnyen kisértésbe eshetünk így, alapvető emberi természetünkből 

fakad, hogy jól esik, ha mások elismerik érdemeinket, hanem tudjunk úgy prédikálni, 

hogy ezáltal a gyülekezet épüljön, hitre jusson és ezáltal ne minket, hanem Istent 

dicsőítsék. „...és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.“ (Mt 5, 16/b) azaz még véletlenül 

se önös érdekeink álljanak az igehirdetés előterében. Nagy kisértést jelenthet 

számunkra korunk „krónikus betegsége“, az anyagiasság kérdése. Nagyon kell arra is 

ügyelnünk, hogy az igehirdetés, a prédikálás ne a zsebünket duzzassza, hanem a 

gyülekezet szívét és annak hitét. 

     Jól szívleljük meg ezt a tanítást és ezt a figyelmeztetést, hogy ezáltal az 

igehirdetés hű munkásaivá lehessünk. Ámen. 

 

Orosz Attila 


