
BARSI BALÁZS

Az igehirdetés az élet szolgálata

Az igehirdetés az Evangélium sajátos megtapasztalása

1. A mag Isten igéje (Lk 8,11)
Az igehirdetés tehát magvetés. Nem fogalomalkotásra segíti a hallgatókat, ha
nem arra, hogy Isten élete megfoganjék bennük. így tehát az igehirdető annak
az életnek a szolgája, amelyről Szent János írja: "az élet Igéjét hirdetjük nektek.
Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az
örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk" (Ijn 1,1-2). Egész evan
géliuma (amely igehirdetés írásban) azt a célt szolgálja, hogy életünk legyen.
Azért írta az evangéliumát, hogy "higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s
hogy a hit által életetek legyen benne" an 20,31), mert a hit életet ad, mégpedig
a biológiai, a földi élettől minőségileg különböző életet, amelyet János evangé
lista "örök életnek" nevez. Ezt nem átvitt értelemben kell venni, még csak nem
is úgy, ahogy egy szerétettől átitatott emberi szó életet képes adni bágyadt és
lehangolt lelkünknek. Isten üzenete, igéje valóságos életet ad. Az angyali üdvöz
letkor történt esemény hasonmásaként a hittel hallgató hívőben megfogan
Krisztus élete. így tehát az igehallgatás nem passzivitás, mert Isten életét befo
gadni a legmagasabbrendű emberi tevékenység. Sürgősen korrigálnunk kell a
szent liturgiára vonatkozó zsinati alapelvnek ("tevékeny részvétel") helytelen
értelmezését, mintha arról lenne szó, hogy a gyülekezet minden tagja mindig,
láthatóan is tegyen valamit.

A Szent Szűz nagyobbat cselekedett, mint Gábriel arkangyal, pedig csak
befogadta az Igét. Szigorúan tilos az örömhír-hirdetésből a szentmisében pár
beszédes hittanórát csinálni. Az igehirdető pap igehirdetés közben keveseb
bet tesz, mint a hittel hallgató hívő. A papban korábban kell megtörténnie az
ige fogantatásának. A készület idejében, és erről a benne már megfogant
életről kell tanúskodnia. Bár előfordul néha valamiféle sorrendzavar is, mert
a "Lélek ott fú, ahol akar" - és megtörténhet, hogy miközben a pap prédi
kál, Isten új dolgokat tár föl neki, olyanokat, amelyekről sejtelme sem volt.
Előfordult többször is egy pappal, hogy vasárnap délben és este is kellett
prédikálnia. Tőle telhető módon készült, de Isten Lelke az első prédikáció
alkalmával olyan dolgokat tárt föl előtte, hogy maga is másodszorra értette
meg, amikor este ugyanazt elismételte a hívek előtt. Déli miséjén a hívek
viszont megértették azt, amit maga a pap sem értett. Igen, az a legjobb pász
tor, aki legjobb bárányként a dús legelőre siet, és maga is táplálkozik Isten
gazdagságából. így a többi bárány is odamegy, és vele étkezik. De ez nem
lehet a dolgok általános menete. A pap a készület imádságos idejében ré
szesül Isten életet adó igéjéből. és mikor azt a híveknek hirdeti, akkor már
vele nem történik olyan nagy esemény, mint a hittel hallgató hívekkel. Tehát
a hívek aktívabban vesznek részt.

Az egész egyházat beburkoló isteni mélységű csönd, az a különös figye
lem, amely a túlvilági üzenet felfogására teszi alkalmassá a hallgatót, az a
fény a szemekben, amely jelzi a rájuk ereszkedő Lélek villanásait, az igehir-
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dető számára Isten dicsőségénekszemlélése, s egyben annak jele, hogy itt az
Elet jelent meg a halál és pusztulás földjén.

Hogy ez az igefoganás megtörténjék, valamiképpen fel kell szántani a lélek
földjét. Különösen fontos ez, ha felületes emberek és kifelé forduló lelkek
előtt áll az igehirdető. Ennek a felszántásnak igazából nincs módszere, de a
lényeg az, hogy a felülről, az élet csillogó felszínéről hirtelen a szíve mélyére
zuhanjon az ember, mert az isteni mag a köves, tövises talajon, a kitaposott
ösvényen és a tövisek között meg nem fogan, s ha megfogant, elfojtatik.

A pap csak azt tudja ajánlani ezen a téren is, amit maga is tapasztalt: el
kell képzelnem a tényt, hogy még ma meghalok, hogy most itt vagyok, de
az ajtón már úgy viszik ki a testemet; vagy hirtelen rá kell csodálkoznom a
teljességre: miért léteznek a létezők? Honnét való vagyok én? Hová megyek?
Vagy egy pillanatra a csillagvilág végtelen méreteirőlkellletekintenem a kicsi
Föld nevű bolygóra; vagy az évmilliárdok szédítő boltívei alatt életem jelen
téktelen árnyékára kell pillantanom. Vagy el kell gondolnom, hogy elhagy
nak engem mindenek, hogy egyedül vagyok életem Istenével. A hatalmas
gondoljon arra, hogy elveszti hatalmát, a gazdag, ki esztelenként csak csűre

inek bővítéséri törte a fejét, figyeljen az éjszakába belehasító krisztusi kiáltás
ra: "Te esztelen, még az éjjel számon kérik a lelkedet". Aki egészséges, kép
zelje el, hogy halálos betegség diagnózisát közlik vele. Aki magabiztos lelke
üdvössége felől, gondoljon az ítéletre.

A végtelenségig sorolhatnám. Talán megdöbben a .modern" ember, aki
már a pszichológia tudományába is belekóstolt, hogy mindezek egyértelmű

en "negatív" érzések, és hogy egyfajta "önkínzó", mazochista magatartást
takarnak. Itt Isten igéje nevében keményen ellen kell mondanom az úgyne
vezett .modem és pszichológiába belekóstolt" embemek. A Szentírás tele
van ilyen és hasonló kijelentésekkel: "porból vagy és visszatérsz a porba",
"hiúságok hiúsága és minden csak hiúság", "az ember csak olyan, mint a
vágásra szánt állatok", stb. Mindezekre rámondjuk: "Ez az Isten igéje". Igen,
ez is az Isten igéje, amelyet életünk utolsó napjáig és a történelem végéig
(míg Isten le nem töröl a szemünkről minden könnyet), olvasni és - megfon
tolás tárgyává kell tenni! Egyoldalú, sebezhető az a lelkiség, amely mindezek
kel nem számol. Nem is szólva arról, hogy mindezek a tények a leghaj
thatatlanabb tények, amelyek elől "élő ember el nem futhat".

Igaz, megrendíthet bennünket egy júniusi erdőben megszólaló kakukk,
vagy szívünk mélyébe zuhanhatunk meglátva az illatos virágba borult első

olajfúz bokrot a sötétkék ég hátteréből előragyogni. Igaz, a szeretet egy gesz
tusa, egyetlen mosoly, egy megbocsátó szó és egy nem várt gyöngéd tett
lelkünk mélyét felszánthatja csakúgy, mint a halál és elmúlás éles ekevasai,
de legtöbbször nem így van. A paradicsomi állapotban biztosan elég lett
volna a szép egyetlen megvillanása, hogy szívünk mélyén találjuk magunkat;
illetve az sem kellett volna, mert a paradicsomi állapot antropológiai lényege
éppen abban állt, hogy az ember a szíve mélyén lakott, ott volt a paradicsom
kert, ott fútt az esti szellő és ott lépkedett Isten, kinek lépteitől nem félt az
ember, hanem elragadtatásba esett.

Igaz, nem lehet mindig megrendülni. De csodálkozni lehet. A csodálkozás
mögött ott van az ártatlanság lehetősége.Az a csodálkozó ember, akinek nem
természetes, hogy létezik a természet; aki képes ráfigyelni a létezés abszolút
meglepő jelenségére.
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Egyre kevébé hiszek a "modem ember" bálványában. Az ember a lelke
rnélyén nem modem, hanem örök emberi. Az úgynevezett modernség nagy
ban éppen arra való, hogy elfedje bennünk az embert. Az igehirdetőnek

annyiban kell .modernnek" lennie, hogy tudnia, ismemie kell a leg
divatosabb és legáltalánosabb ezredvégi maszkokat. Azt is }Ileg kell sejtenie,
hogy most melyik ideológia-bokor és -fa mögött rejtőzik Adám, mert félel
mében elbújt Isten léptei elől. Pontosan az örök emberit kell megérinteni a
Szentlélek erejével. Azt a réteget kell felszántani az ige számára, hogy oda
fogadja be az isteni élet magvait.

2. "Ti adjatok nekikenni" (Mt 14,16)
Az igehirdetőnek sokat kell olvasnia és elmélkednie, de amikor szembekerül
magával a vasárnapi perikópával (előírt szentírási szövegekkel) mínden tudása
és meglátása csődöt mondhat. Maga előtt látja az emberek tömegét, azokat az
oldott arcokat, öregeket és fiatalokat, akik képesek mindent otthagyva igére
éhesen és szomjasan kivonulni a pusztába. Ha eddig nem, most, ha csöpp hite
van a papnak, valóban imádkozni kezd: "Uram, bocsásd el a népet, m~rt nincs
ennivalónk. Nekem semmim sincs. Amim van, az nem ehető." - Az Ur szava
mindig ugyanaz: "Ti adjatok nekik enni!"

Ezek azok a percek, amelyet soha senki sem fog megismerni, ha nem az
igehirdetésnek él. Sajátos szorongás. Szent Pál a szülés fájdalmait említi. Ezek
a szorongások azonban mélyebbek, mert nem a megszületett életet kell vi
lágra hozni, hanem a semmiből kell valamit adni. "TI adjatok nekik enni".
Aztán Jézus szavára előkerül az öt száraz árpakenyér és a két hal, vagyis a
pap sápadt tudása, megemészthetetlen és silány mondanivalója. Ezt Jézus elé
viszi. Ez a legszorongatóbb pillanat.

Jézus megáldja a pap imádságban felajánlott előkészületét. Nem varázsol,
de csodát azt tesz! Kánában sem varázsolt bort az üres korsókba, de a vízzel
teletöltött korsók tartalmát a legjobb borrá változtatta. Jézus elé oda kell vinni
az előkészület szűkös, ehetetlen és igen kevés eredményét. Ó mindig meg
áldja. Sokszor kiosztás közben, a kezünk között szaporodik meg az étel. Min
denki jóllakva távozik. Mindenkinek jut megfelelő falat.

A készületlenség (nem beszélek a kényszerű helyzetekről) istenkísértés,
mint ahogy Istent kísértették a hitben őseink. a zsidók a pusztában. Tágabb
értelemben a pap egész élete készülés az igehirdetésre és a szentmise felaján
lására. Nemcsak életének egy időnként előkerülő feladata az, hanem a fel
adat: "Tanítsatok!" (Mt 28,20).

3. "Még a gonosz lelkek is engedelmeskednek nekünk" (Lk 10,17-20) ,
Az apostolok lelkendezve térnek vissza első igehirdetésükből,és az Ur Jézusnak
elmondják, hogy még a gonosz lelkek is engedelmeskednek nekik.

Az ige, amelyet a pap hirdet, isteni atomenergiát hordoz. Hatalmas rob
banásokat és átalakulásokat visz végbe egyes lelkekben. Ezt az erőt emberi
szavunk hordozza, de nem tőlünk való. Az ige hallgatói olyan dolgokról
számolnak be, amely a kezdő papot a legnagyobb veszélybe sodorhatják, ha
nem tudatosítja magában, hogy ez nem az ő műve, 6 csak eszköze volt a
Léleknek. Néha akaratán kívül. Számtalanszor idéznek beszédeimbőlolyan
részleteket a hívek, amelyeket sohasem mondtam. A "Belső Mester" mondta
nekik. Egy félmondat, egy szó elindította bennük Isten művét.
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Előfordul, hogy harminc-negyven éve nem gyónt, megrögzött bűnösök

jönnek gyónni egy átlagszentbeszéd után, amikor maga a pap is várta be
szédje végét, mert a feje fájt.

A prédikációk hatalmas lelki sikerekkel járhatnak, de azok nem a pap,
hanem az Isten sikere. Isten sikerének természetesen szabad örülni, de az Ur
Jézus valami személyesebb, csak ránk vonatkozó tényre hívja fel figyelmün
ket. Az igehirdetőknek a neve "föl van jegyezve a mennyben", vagyis az Atya
Szívében. A reménybeli üdvösségünk miatti örvendezés a mi erősségünk. Az
igehirdetőnek elsősorban mások üdvösségével kell törődnie, természetesen
olyan fokon, hogy az a legteljesebb magafeledést, a legáldozatosabb életviteit,
a Sátán és a világ szellemével való legteljesebb szakítást eredményezze.

Ez a fent idézett kijelentés az igehirdetés eléggé elfeledett dimenzióját nyit
ja meg előttünk: ördögűző jellege van, de csak akkor, ha nincs semmiféle
megalkuvás benne. Az igehirdetés, amely a hit tisztaságát védi az egyházban
és a lelkekben, messzire űzi a sátánt, "aki a hazugság atyja" és "gyilkos". Azt
hazudja, hogy életet, több, bőségesebb, szebb emberi életet ad, s közben meg
öli a testet is és a lelket is.

Az igehirdetés ördögűző jellege nem azt jelenti elsősorban, hogy közvet
lenül a gonosz lelket kell igehirdetésünk középpontjába állítani. Meg kell
említeni, mert teológiai inkognitójával a legnagyobb rombolást képes ma vé
gezni Európa egyházaiban. A rosszat is határozottan el kell ítélni. Maga a
szeretet és az igazság követeli ezt meg tőlünk,de az ördögűzés Jézus nevének
erejével történik. Jézus hatalmas, egyedül üdvösséget hordozó nevét kell hir
detnünk. Másról nem szabadna tudnunk, mint Krisztusról, a megfeszítettről.

Az ő misztériumát - megváltó halálát és életadó feltámadását - kell hir
detnünk, nem egyfajta langyos (a világnak is tetsző) humanista erkölcsöt,
vagy valami árleszállításon átesett, ízét veszített evangéliumot, ami szerint
Jézus nem Isten, a szűzi fogantatás valami mást jelent, mint amit jelent; fel
támadása az apostolok lelkében létrejött esemény; az egyház pedig mindettől

függetlenül keletkezett, inkább emberi intézmény.

Szent Pál tapasztalataiban való részesedés

1. "Jaj nekem, luz nem hirdetem az Evangéliumot" (IKor 9,16)
Ez a "jaj", ez a felkiáltás nyilvánvalóvá teszi, hogya pap számára az igehirdetés,
sőt maga a papság nem lehet fakultatív másodállás, amelyet, ha megún, otthagy.
Ez a "jaj" azt jelenti, hogy Pál számára a római birodalom "végigprédikálása"
üdvösségének az útja volt.

Helyesen ragadta meg ezt Szent Ágoston, amikor a papság szentségében
felfedezte az "eltörölhetetlen jegyet". Nem letehető másodállás. Nincs "pá
lyamódosító" pap, csak aposztata pap van. És aposztáziája nem egyszeruen
a papságában átélt törést jelenti, hanem hitének megroppanását. (Ez nem
jelenti az egykor aposztatált paptestvérek elítélését. Bűnbánatukban, egyéni
sorsuk hatalmas keresztjeivel Isten szemében ezerszer értékesebbek lehetnek,
mint mi, akik még Isten kegyelméből úgy-ahogy kitartottunk, de bizony
messze vagyunk attól az életszentségtől. amelyet hirdetünk és amelyre vá
gyakozunk).

Az igehirdetés annak, aki arra meghívást kapott, saját üdvösségének útja lett.
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Ez a "jaj" belső kényszerűségre utal. Másutt pozitív módon azt állítja az
Apostol, hogy Krisztus szeretete sürgeti. A missziós (térítő) igehirdetést egy
fajta modern teológia és a nyomában kialakuló katolikus közvélemény alá
ásta. Ha mindenki üdvözülhet, aki a saját lelkiismeretét követi, akkor miért
törjem magamat azért, hogy másokat kereszténnyé tegyek?

Egy nyugdíjas ferences míssziós püspök így fogalmazta meg a misszió
indítóokát: "Krisztus szeretete sürget", azé a Krisztusé, aki az Atyától jött
minden ember üdvösségére. Ne akadályozzuk meg, mi papok, hogy minden
emberben szólhasson. A pápa igazából egyetlen nagy gondot bízott püspö
keinkre és ránk papokra is: a média (tévé, tádió, újság) legyen evangelizációs
csatornává. Minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy tanúságtevésünket
ezeken a helyeken ne folklorízáljék el, ne moralizálják szét és ne tegyék ál
talános kultúr-megnyilatkozássá. Minden pap érezze lelke mélyén azt a ré
mült "jaj"-t, de azt a sürgető szeretetet is, amelyet Szent Pál hordozott.

2. "Akár alkalmas, akár alkalmatlan" (2Tim 4,2)
Szinte közmondásszerű kifejezés annak jelölésére, hogy mindig, szünet nélkül kell
hirdetni az igét, de van benne teológiai utalás is. "Az igehirdetés alkalmasságát
itt nem pszichológiai megfontolásból tekinti,... hanem közvetlenül teológiai ada
tokból indul ki, melyek magát az igehirdetöt alapozzák meg a kegyelem rend
jében és az üdvösség isteni tervének beteljesedésében... Nem az igehirdetőre,

hanem Krisztusra tartozik meghatározni az időt, a kellő időt (kairosz), amikor
hirdetni, tanítani kell az igét" (H. Roux).

Ennek az ideje pünkösd óta tart az utolsó napig. Egyébként ez,az egyetlen
üdvösségtörténeti esemény, amely összekapcsolja pünkösdöt az Ur Jézus má
sodik, dicsőséges eljövetelével a világ végén. De ebben a kifejezésben évszá
zadok óta benne van az a felhívés is, hogy nem szabad az emberiség meg
romlott ízlésének kielégítését keresni az igehirdetésben.

A legnagyobb igehirdetők igehirdetésük ellenmérgét adták koruk lelki be
tegségeire . Fellépésük nem egyszer ellenérzést keltett magukban a hívőkben

is, mert a gyógykezelés ritkán fájdalommentes.
Nem egy igehirdető tévedt szerintem helytelen útra, mert prédikációja

közben a turistaként templomba lépő ateista egyetemistát igyekezett meg
nyerni Krisztusnak, abban a szerepben tetszelegve, hogy most otthagyja a
kilencvenkilencet és a századik után megy. így aztán a híveknek szóló be
szédben mércévé nőtte ki magát a hitetlen lelkesedése vagy megbotránkozá
sa. Ez a pap elfelejtette, hogy Isten háza (és a szent liturgia) nem a térítés
(főleg nem az ateizmusból az istenhitre való térítés) helye és ideje. Azokat a
pontokat kell letapogatni a beteg ezredvégi lélekben, amelyek a legtöbb er
kölcsi zűrzavar forrása, és annak ellenére meghirdetni Isten gyógyító tör
vényeit. Ilyenek: a teljes szubjek tivizmus, a modern emberről alkotott (soha
nem volt) bálványkép, a közösség pusztán evilági és érzelmi felfogása, az
értelmes rendnek olyan felfogása, hogy az korlátozza és megöli az ember
szabadságát.

A New Age nagy ezredvégi vallási zagyvalékában le kellleplezni a terem
tés hitének hiányát (minden Isten), valamint a kegyelembe vetett hit teljes
tagadását és a módszerekbe vetett bizodalmat, amely így együtt nem más,
mint az ember pogány, Isten nélküli (de vallási mázzalleöntött) önmegvalö
sítási kísérlete.
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Furcsa módon éppen ezzel lesz aktuálissá igehirdetésünk, és alkalmatlan
kodásunkból a gyógyító orvos "alkalmatlankodását" fogják lassanként meg
tapasztalni.

3. "Sanyargatom és rabságba vetem testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét,
magam érdemtelenné ne váljak" (IKor 9,27)
A nagy igehirdetők (Sienai Szent Bemardin, Vianney Szent János) közös tapasz
talata, hogy testüket (vagyis önzésre hajló életüket) meg kell regulázni, egyébként
elvetésre méltók lesznek. A szavakban erő van, de kísértés is. Ha sokat beszélünk
lelkiekről. az a kép alakul ki saját magunkról, hogy mi lelki emberek vagyunk.

Ha nem tudjuk is felfogni egész mélységében az igehirdetés és az érdem
nélkül maradás összefüggését, el kell fogadnunk a tényt, hogy előfordulhat:

az önmegtagadást megvető igehirdető elvetésre lesz méltó. Nem önostoro
zásra kell itt gondolni, de böjtre, virrasztásra, kemény munkára, a szűzessé

gért (vagy a családi élet tisztaságáért!) vívott harcra.
Ez a tapasztalat egyetlen Tanítónk életéből való részesedésre utal. Nemcsak

szavait, hanem megváltó szenvedését is vállalnunk kell.

Fények az Apokalipszis világából

1. Vértanúk vérével öntözött föld (Jel 1,9; 6,9-11)
Tertullianust az egész egyháztörténelem igazolta: "a vértanúk vére a keresztények
magvetése". Addig egy misszió eredménytelen marad, amíg azt a pogány földet
meg nem öntözi a vértanúk vére. A vértanúk száma még nem telt be, mert az
igehirdetés még nem ért véget Meglepődnénk,ha számba vennénk az utóbbi har
minc év meggyilkolt igehirdetőit, Az ő tanúságuk a teljesenegyértemű tanúságtétel,
mert "nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért."

De ne csak a halállal beteljesült vértanúságra gondoljunk. Ha lelkigyakor
lat tartására készülünk, látogassunk meg olyan nővéreketés testvéreket, akik
tartalmas testi-lelki szenvedéseket fogadtak el, akik rá vannak szegezve az
Úr keresztjére, és kérjük, hogy ajánlják fel szenvedéssel teli napjaikat azokért,
akiknek az igét hirdetjük.

Jó kapcsolatban lenni a váci Migazzi-kastéllyal, ahol idős, beteg szerzetes
nővérekszenvednek csendben és imádkozva. Az igehirdetés abba a testet és vért
túlhaladó erőtérbe tartozik, ahol az Istennek felajánlott szenvedés található.

Az igehirdető papnak annyira egyesülnie kell az igével, hogyha azt az
emberek megvetik, akkor őt magát kezdjék üldözni. Ez is azok közül a györi
geségek közül való, amelyekkel dicsekedni lehet az Urban.

Isten igéjének minden pillanatban való vállalása (nemcsak a szószéken,
hanem az egyházi politikában is; nemcsak a katedrálisban, hanem a Balaton
partján is) az igehirdetőből nevetséges, gyenge jelenséget formál az "erősek"

szemében. Mert sok katolikus hívő és mi papok is úgy vagyunk sokszor,
hogy jó az Isten igéje az ünnepekre és az emelkedett lelkiállapotokra, de mit
keres leghétköznapibb döntéseinkben, életünk legprofánabb megnyilvánulá
saiban! Aki mindíg, mindenütt és mindenben vállalja az Igét, az a vértanúk
útján indul el. Végtelenül gyönge lesz, de Isten erejét hordozza.
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2. Isten igéje kétélű kard (Jel 19,15)
Szétválaszt. - Fájdalmasan levágja bennünk a rosszat a jóról. Az örömhír-hir
detés gyakran éles fájdalommal kezdődik. Az első pünkösdi igehirdetés "halla
tára fájdalom járta át szívüket". Sokan ettől a fájdalomtól futnak el valami rejtett,
gonosz ösztöntől hajtva. Nem baj az, hogy úgy érezzük, minket (akik hirdetjük)
ítél el az ige; és nem szabad megsértődnünk,ha valaki felbőszülve befut a sek
restyébe, hogya misén kiprédikáltuk (pedig az illetőt esetleg nem is ismerjük).

Szent János evangéliumában az igehirdetés pillanata az ítélet pillanata.
"Az Atya nem ítél el senkit, az ítéletet egészen a Fiúra bízta, hogy mindenki
tisztelje a Fiút, amint tisztelik az Atyát... Bizony, bizony mondom nektek, aki
igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van és nem
kerül ítéletre, hanem átment a halálból az életbe" (Jn 5,22-25).

A végső ítélet csak ennek a feltáru1kozása lesz, de az ítélet most kezdődik,
ahogyan az örök fölmentés is. Ezért az igazi igehirdetés (szentmisében, az
evangélium után) sohase legyen párbeszédes. Egyébként külön tanulmányt
érdemelne az, hogy az élő igehirdetés igenis mélységes párbeszéd, de belső

és a Szentlélekben megvalósuló. Hatalmas tömegből látni lehet azt az egyet
len arcot, amely ellenáll. Azt is lehet látni, hogy az én stílusomnak áll-e ellen
csupán, vagy magának az igének. Ha az igének, akkor válaszolok neki, ő is
válaszol. Ez a szentbeszéd után tudatosul. A szentmise után többször beiga
zolódott, hogy közöttünk az Igében és az Ige miatt és az Igéről valóságos
párbeszéd folyt, és ~em nekem lett igazam, hanem mindkettőnknekkinyilat
koztatta magát az Ur Jézus.,

3. A hetedik harsonaszóig (Jel 11,15-19)
A hetedik harsonaszóig tart az igehirdetés ideje. Igehirdetésünk mindaddig tö
redékes, mert most még csak tükörben és homályosan látunk (IKor 13,12). Ige
hirdető papnak és igét hallgató hívőnek egyaránt el kell fogadnia ezt a töredé
kességet, ezt a homályt, az igehirdetés adventi valóságát. Nemcsak az igehirdető

hibájából való, nemcsak az igehallgató figyelmetlenségéből adódik, hanem ma
gából az igéből, amely a hit és a remény világából jön felénk. A hit és a remény
pedig a végső napon, a hetedik harsonaszókor megszűnik. Igaz, van az igében
valami, ami ugyanaz, mint a végső beteljesedésben: a szeretet. De ezt a szeretetet
is a hit és a reménység járja át, tehát homállyal van átitatva.

A kinyilatkoztatás mindig tartalmaz elrejtést is, mert Istent élő ember
szemtől-szembennem láthatja. A halál pillanatában, amikor az igehirdető

ajka némaságba merevedik, amikor az igehallgató füle bezárul, teljesedik be
az ige, mert feltárul előttünk Isten szeretete a maga egyértelműragyogásában
Jézus Krisztus arcán.

Mégis, a töredékes igehirdetés (a szeretetet hordozva) titokzatosan és fel
foghatatlan teljességbőlrészesít. Igy az igehirdetés és igehallgatás nyomán az
ősegyház (valószínű) szentmiséjét záró kiáltása tör elő szívünkből: Jöjj el,
Uram Jézus! Amen.
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