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Prófétai Közösségek I.                  Józsué Iskola 

(Bruce Clewett alapján) 

 

 

I.  „Íme, újat cselekszem” Izajás 43, 18-19 

 

Az elmúlt években több közösség megkapta ezt az igét próféciában. Nézzünk bele egy kicsit 

részletesebben. 

 

Isten Teremtő v. 19 

Ő nemcsak Teremtő volt, hanem most is Teremtő. Ez azt jelenti, hogy most is teremt, a 

teremtés nem zárult le. Ez része az Ő természetének. Ez többek között azt jelenti, hogy új 

dolgokat hoz létre. Olyan dolgokat, amelyek addig nem léteztek. Úgy tűnik, ahol a Szent 

Lélek munkálkodik, ott a hívő testvérek nemcsak a régi dolgokat értékelik, hanem nyitottá 

válnak Isten új dolgaira is. Mt 13, 52. Milyen szép képe a karizmatikus megújulásnak. 

Újrafelfedezése azoknak a kincseknek, amelyek az egyházban már megvannak és befogadása 

Isten új dolgainak (új dicsőítés, új evangelizáció, új képzési formák). 

 

„Ne a régi dolgokat emlegessétek” v. 18. Hogy van ez? 

Isten más helyeken éppen az ellenkezőjét látszik mondani: Zsolt 119, 176; 2 Kir 17, 38;  

Mk 8, 18. Azt akarja, hogy emlékezzünk a régi korokról és keressük az ősi utakat. Akkor az 

Izajási ige mit jelent? Úgy gondolom a következőt: Hajlamosak vagyunk a múltat - mint 

mérőzsinórt - felhasználni annak megítélésében, hogy az, ami most történik Istentől van-

e vagy nem. Ha nem találunk rá példát a múltban, akkor többnyire azt gondoljuk nem Istentől 

van a dolog. Izrael népe is sokszor beleesett ebbe a hibába. Miért ölték meg a prófétákat? 

Mert újat hirdettek. Keresztelő János…Jézus, botrányosan új…Kornéliusz megtérése: a 

pogányok is? – az lehetetlen… Példát keres az ember a múltban és ha nem talál, levonja a 

következtetést: nem lehet az Úrtól. Azonban: A múlt nem lehet mérőzsinór, amellyel Istent 

egy karóhoz kötjük, mint valami háziállatot. Nézzétek, mit mond: Íme újat cselekszem, 

(valami példátlant), nem veszitek észre? Ne a régi dolgokat emlegessétek vagyis ne 

használjátok a régi dolgokat arra, hogy megítéljétek az ami most van Tőlem van-e. Ebben az 

értelemben felejtsétek el a múltat. Pl. a karizmatikus megújulás sok új dolgot hozott - főleg 

ökumenikus nyitottságában – amely sokaknak problémát okozott. Karizmatikus teológusok 

próbáltak példát találni hasonlóra a múltban, mert úgy gondolták, hogy akkor jobban 

elfogadhatóvá válik. De, ez az ige azt mondja ki: Rendben van ez így. Isten újat cselekszik. 

Szerintem Isten szeret újat cselekedni, hogy megtartson minket attól a csapdától, hogy 

túlságosan függeni kezdünk a jól bevált programjainktól és saját magunktól. Amikor úgy 

gondoljuk, hogy most már ismerjük Istent és tudjuk Őt szolgálni, akkor jön hirtelen valami 

teljesen új, betervezetlen dologgal és tudatja velünk, hogy Ő a vezér. Ő nem alkalmazkodik a 

mi „kispolgári” elképzeléseinkhez – fel kell kötni a „gatyánkat” ha lépést akarunk tartani 

Vele. 

 

 

II. Az egyik módja annak, amikor Isten új dolgot cselekszik az, hogy a régi 

sémák elkezdenek nem működni. 

 

 

 Az emberek úgy beszélnek, hogy „ez egy nehéz hely, bűnös város, nehéz evangélizálni, stb… 

Nem lehet, hogy csupán az a helyzet, hogy a régi sémák nem működnek? Mert Isten új dolgot 

akar bevezetni? 
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Lehet, hogy kicserélték a zárat a kapun, mikor nem figyeltünk oda? A régi kulcs nem 

működik. Mi a megoldás? 

 

1. Azt mondod, hogy nincs is ajtó. Minden illúzió. (Nem jutsz be.) 

2. Megparancsolod az ajtónak, hogy nyíljon ki. (Nem jutsz be.) 

3. Várni kell, a hűség nagyon fontos…egyszer kinyílik majd az ajtó. (Nem mész be.) 

4. Azt mondod, a kulcs a hibás. Elátkozod a kulcsot, elátkozod a megújulást. (Nem jutsz 

be.)  

5. Megköszönöd az új kulcsot. Uram, jogod van lecserélni a zárat.  

 

 

 

III. Az emberek nem mindig szeretik az új dolgokat. Miért? 

 

Több oka lehet.  

 

Az egyik a büszkeség. Úgy gondoljuk, megtaláltuk azt a módot, ahogy ezt a dolgot csinálni 

kell. Nem kell újítás. Amikor viszont Isten újat hoz, le kell nyelnünk a büszkeségünket és be 

kell vallanunk, hogy van mit tanulnunk.  

Pl. Péter és Kornéliusz esete. Péter nem tudta elképzelni sem, hogy körülmetélkedés nélkül 

valaki Isten népéhez tartozhasson. De amikor látta Isten nyilvánvaló ujjlenyomatát a dolgon  

(a Lélek leereszkedett Kornéliuszra és házanépére) azonnal megkeresztelte őket, ami később 

sok problémát okozott neki. A zsidók úgy érezték, hogy nekik egyedül van joguk Isten 

kegyelméhez és üdvösségéhez. Ahhoz, hogy el tudják fogadni Isten új munkáját meg kellett 

alázniuk magukat. Tanítókból diákká kellett lenniük egy időre.    

 

A másik, hogy alapvetően maradiak vagyunk – nem szeretjük az új dolgokat. A régit akarjuk. 

Amit megszoktunk, ahhoz ragaszkodunk. Az új dolgok mindig változással járnak együtt és a 

változásnak ellenállunk. Ez egy emberi dolog. Ahol változás van ott mindig ellenállással kell 

számolni. Miért vannak problémáink a változással? 

Mert a megszokott dolgokban érezzük magunkat biztonságban. Viszont: Át kell törnünk azon 

a hamis lelki biztonságon, amit a régi keretek nyújtanak. Az Úr maga akar lenni a mi 

biztonságunk. Amikor minden felborulni (megváltozni)látszik körülöttünk Ő akar lenni a 

„megszokott dolog”. Az Ő jelenléte, hangja. Ő maga, aki ugyanaz tegnap ma és mindörökké. 

Mint amikor a kislányommal új helyre megyünk – szorítja a kezemet. Nem fél, mert én adok 

neki biztonságot. Amikor az életünkben az egyetlen dolog ami nem változik meg az maga a 

változás, akkor talán Isten arra akar megtanítani, hogy Ő adjon nekünk minden körülményben 

biztonságot. Minél gyengébb a hitünk, annál inkább támaszkodunk külső keretekre és annál 

inkább harcolunk azok megváltozása ellen. Az „új” ellenségként jelenik meg, támad minket. 

Meglévő kategóriákban gondolkodunk és ami nem illik bele ezekbe, azt támadásként éljük 

meg. Ugyanígy reagáltak az ószövetségben az emberek a próféták üzeneteire. A próféták 

mindig változást követeltek. A változásnak pedig az ember ellenáll. 
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IV. Miért mondtam el mindezt? Mert lehet, hogy azoknak a nehézségeknek a 

forrása, amiken a közösséged átment éppen ez! 

 

Azok az új tipusú katolikus közösségek (amelynek te is tagja/vezetője vagy) amelyek az 

elmúlt 30 évben jelentek meg a világ minden kontinensén valami teljesen újat képviselnek a 

kereszténységen belül. Több hasonló elem másfajta közösségekben is megvan, de együttesen 

csak az új tipusú közösségekben jelennek meg a következők: 

 

- A közösség főleg laikusokból áll, akik munka mellett köteleződnek el 

- A közösségnek laikus vezetése van 

- Egyedülálló és házasemberek alkotják a tagságot 

- Fiatalok és idősek is vannak benne 

- Karizmatikus közösség 

- Evangélizáló közösség 

- Új módon dicsőítő közösség 

- Képzést biztosít a közösség a friss megtérőknek, ámde nem plébánia 

- A tagok mély elhívást éreznek, a közösség mégis nagyon befogadó 

- A közösség tagjai főleg aktív katolikusok, akik megtartják nyilvánvaló katolikus 

identitásukat, mégis a közösség ökumenikusan nyitott és gyakran működik együtt nem 

katolikus keresztényekkel. A közösség katolikus tagjai különféle plébániákhoz 

tartoznak, ahol veszik a szentségeket.  

 

Ez új. Sőt az ilyen közösség új kategóriát képvisel, amely magában hordja azt, hogy 

feszültséget teremt. Viszont éppen ez teszi a közösséget prófétai közösséggé. Egy közösség 

nemcsak azért prófétai, mert az üzenete az. Az ilyen közösség pusztán a létezésével Istentől 

való prófétai jel az egész világ számára. Egyik ismérve a prófétának éppen az, hogy olyan 

dolgot lát amit a legtöbben még nem látnak.  

 

Azok számára akik nyitottak Isten prófétai üzenetére, ez a remény jele és öröm forrása. 

Mások támadásnak élik meg. Azok akik az egyházban támadásnak élik meg az ilyen 

közösségek jelenlétét arra törekszenek, hogy valamilyen meglévő kategóriába besorolják őket. 

(Péter – Kornéliusz példa: metéljétek körül őket és minden rendben lesz.) Ezek gyakran 

tekintélyes és mélyen hívő emberek (papok, egyházi vezetők) teljes jóakarattal gyakorolják 

ezt a nyomást a közösségre, mert a közösség megjelenésével elvesztették biztonságérzetüket.  

 

Mivel a közösség Isten „új” munkáját képviseli, a puszta jelenléte prófétai jel a világ számára. 

Mi módon valósul meg ez? Mi módon prófétai jel a közösség? 

 

1. A közösség jel a Katolikus Egyház számára, hogy Isten akarja használni a 

laikusokat. Bár a II. Vatikanum-ban a kérdés hosszas tárgyalás alá került, 

vannak még egyházi vezetők akik félnek attól, hogy a laikusok 

kezdeményezzenek és vezessenek dolgokat az egyházban.  

2. A közösség jel a protestáns egyházak és gyülekezetek számára, hogy Isten 

szereti a katolikusokat is! Protestáns pásztorok rázzák a fejüket gyakran: Hogy 

lehettek ti katolikusok? Olyan jó protestáns válna belőletek.  

3. A közösség jel a világ számára, hogy létezik szeretet közösség 

4. A közösség jele annak, hogy Isten az egyház egységére vágyik 

5. A közösség Isten kreativitásának jele a vezetési struktúrával kapcsolatban. 

Charles Whitehead egy püspöki konferencián beszélt arról, hogy ezek a 

közösségek a keresztény élet érvényes megnyilvánulásai. 
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V. Nagy nyomás nehezedik az új tipusú közösségekre, hogy beintegrálódjanak 

valami már létező kategóriába.  

 

Ahhoz az önmagában nehéz helyzethez, hogy hasonló közösségeket elvétve találni csak 

(magányosság érzése) hozzájön az a külső és belső nyomás, hogy legyünk valamilyen 

kategóriába sorolhatók. Azt gondolod: lehet, hogy igazuk van azoknak, akik a közösségünk 

ellen vannak? Lehet, hogy mi vagyunk őrültek? Lehet, hogy a kevélység megvakított minket? 

Lehet, hogy szörnyszülöttek vagyunk? Valami mutáns képződmény, ami nem lesz képes a 

túlélésre?  

 

1. Belülről a tagok morognak, hogy elszigeteltnek érzik magukat a 

„különbözőség” miatt. 

2. Kívülről is jön a nyomás: hagyjatok fel a megalkuvással és döntsetek végre – 

legyetek „igazi” katolikusok (tagozódjatok be egy plébániába vagy valami más 

kategóriába) vagy alapítsatok egy független keresztény gyülekezetet. 

 

Vannak olyan közösségek, akik megtették vagy az egyik, vagy a másik lépést és a többiek 

számára értelmezhető szervezetté váltak. Azért, mert vágytak arra, hogy az emberek 

elfogadják őket. Ők azt mondják, végre tartozom valahová. Ez olyan jó érzés. Biztonságot ad. 

Mivel egy már létező kategóriába tagozódtak be elmúlt az „új dolog” miatti régi 

bizonytalanság érzése, viszont ezzel együtt a közösség elveszítette prófétai élét is. Nyilván 

Isten nem vetette el ezeket a csapatokat, szereti és építi őket ugyanúgy – viszont abban a 

munkában, amiben eredetileg voltak, már nem tudja használni.  

 

A prófétai közösségeknek tehát nemcsak azt a normális nyomást kell elviselniük, ami minden 

élő keresztény közösség életében ugyanaz (a közösségépítés gondjai), hanem a fent említett 

prófétai létezésből adódó nyomást is.  

 

Olyan ez az út mintha borotvaélen járnál. Nehéz út. Mindkét oldalra könnyű leesni. De, a 

hivatásunk az, hogy a katolikus egyházon belül képviseljük az újat. Hagyományos katolikus 

van elég. Jól működő szabad keresztény gyülekezetek is vannak. A mi utunk más.  

 

VI. Minták 

 

Ha mintákat keresel, ne csupán olyan közösségek között nézz szét, amelyek mondjuk 

ökumenikus, vagy evangelizációs munkát végeznek. Keress más prófétai közösségeket. Meg 

fogod érezni a velük való összetartozást, legyenek azok katolikus, protestáns, ökumenikus 

vagy szabad keresztény csoportok.  

 

Egy ilyen prófétai csapat voltak a szaléziek a múlt század elején. Don Bosco egy meg nem 

értett próféta volt. Csoportjának létezése megmutatta Isten szívét az árva utcagyerekek felé az 

egész világnak. Püspöke be akarta záratni a bolondok házába, ha jól tudom.  

 

Másik ilyen csapat a korai kelta misszionáriusok voltak. Sokan félreértették őket és nem 

bíztak meg bennük még Rómában sem. Mind közösségi életük, mind missziós mentalitásuk 

prófétai volt.  

 

Harmadszorra az első pünkösdiek 1906 körül szintén ilyen prófétai csapat volt. Meg nem 

értett, kifigurázott és lekezelt csoport, akiket vad fanatikusoknak bélyegeztek. Pedig csak a 

Szent Lélek jelenlétét és konkrét munkáját vették komolyan. Ők is próféta-testvéreink.  
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A moráviai testvérek a 17. században úttörők voltak a közbenjáró szolgálat megszervezésében 

(100 évig tartó töretlen imalánc, még mindig áll a Jézus váró torony Herrenhutban), a 

missziókban és az egység keresésében.  

 

VII. Hogyan őrizhetjük meg a közösség prófétai élét? 

 

1. Keressük meg azokat a területeket, ahol a közösség nem illik bele már létező 

kategóriákba. Azonosítsuk be a különbözőségeinket és kérdezzük meg: Isten 

valóban ezekben akar minket továbbvezetni? Ha igen, akkor lehet, hogy éppen 

ezekben a dolgokban akar az Úr prófétai módon üzenni rajtunk keresztül a 

többieknek.  

2. Azonosulj a különbözőségeiddel. Ünnepeld a különbözőségeidet, örvendezz 

felettük. Vállald fel az „új” a „más” identitásodat. Keress közeli kapcsolatot 

azokkal, akik hasonló cipőben járnak. Ne vonulj külön, és ne válj 

taníthatatlanná, hanem örvendezz az új dologban, amit Isten rajtad keresztül 

cselekszik a földön.  

3. Ne áldozd fel a közösség prófétai élét azzal, hogy engedsz a nyomásnak és 

beintegrálódsz valami már létező kategóriába. Tanítsd a közösség tagjait, mit 

jelent prófétai módon élni. Tanulmányozd Isten prófétai közösségeinek életét 

és munkáját a történelemben és meríts erőt belőlük.  

4. Ha vannak emberek a közösségben, akik nem bírják a prófétai létből fakadó 

plusz nyomást, áldd meg őket és hagyd elmenni. Nem mindenki van erre 

elhívva. Akkor is tartsd meg a közösség prófétai élét, ha emiatt embereket 

veszítesz el.  

5. Ne csüggedj el, ha az egyházi vezetés nem bátorít a munkádban. A prófétai 

közösségek általában csak tolerálva vannak egy ideig (vagy üldözve a 

szerencsétlenebbek). Az egyháznak időre van szüksége, hogy lássa a munka 

gyümölcsét. Amikor mások is rájönnek, hogy Isten mondja és cselekszi e 

dolgokat benned és rajtad keresztül, akkor hozzád fognak fordulni tanácsért. A 

pünkösdiekkel is ez történt – a katolikusok hozzájuk fordultak tanácsért. Tehát 

áldd meg azokat, akik rosszul bánnak veled és menj tovább. Ne add fel az 

elhívásodat.  

6. Tarts kapcsolatot más hasonló „őrültekkel” és bátorítsátok egymást.  

7. Tarts fenn egy alázatos és áldó magatartást a Krisztus testének többi tagja felé. 

Ne válj cinikussá és ne keményítsen meg az ellenállásuk. Mint Assisi Ferenc, 

alázatosan tarts ki elhívásodban. Sokszor csak haláluk után döbbentek rá a 

többiek a szentek munkájának értékére. Hogy mekkora ajándékok voltak az 

egész egyház számára. Életükben többnyire teljesen félreértették őket… 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 


