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Egy próféta olyan valaki, aki ismeri a korát és azt is, amit Isten mond a kortársainak. 
 
Szükségünk van ma prófétikus igehirdetıkre; nem pusztán a próféciák kihirdetésre, 
hanem a prófétálás ajándékával rendelkezı igehirdetıkre. Hiányzik a bölcsesség szava. 
Szükség van ismét a “pulpitus szolgálók” megkülönböztetési ajándékára. Nem egy 
jövendı mondási képességre van szükség, hanem ‘felkent’ szemre, szellemi éleslátásra és 
a magyarázás erejére, egy olyan képességre, hogy “átvilágítsák” a mai vallásos  
környezetet Isten szemszögébıl nézve és mondják el nekünk, hogy mi történik 
napjainkban valójában. 
 
Hol vannak azok az emberek, akik a “szerpentineken és konfettiken” keresztüllátva 
leleplezik azokat a teljesen önelégült embereket, akik a tiszteletben álló embereknek 
fenntartott elsı sorban ülnek? 
 
Miért olyan reménytelenül szükséges ma a prófétai éleslátás? Az írástudók meg tudják 
magyarázni a múltat, azonban prófétákra van szükség, hogy megmagyarázzák a jelent.  
 
A tanulás képessé tesz egy embert arra, hogy megítélje az elmúlt napokat, azonban a 
tiszta látás ajándékára van szükség, hogy valaki megítélje a saját korát. Száz év múlva a 
történetírók tudni fogják, hogy mi történt vallásos körökben a mi Urunknak ebben az 
esztendejében; de az már túl késı lesz számunkra. Nekünk most kellene tudni azt. 
 
Ha a keresztyénségnek egy megújulásra van szüksége, akkor annak teljesen más tartalma 
kellene, hogy legyen, mint bármi, ami ma megszokott. Ha a gyülekezetnek ennek a 
századnak a második felében helyre kellene állnia az elsı felében elszenvedett károkból, 
ahhoz új típusú igehirdetık kellene, hogy megjelenjenek. A szó szerint vett “zsinagóga-
vezetı” típusú szolgáló sosem lesz képes erre. Sem a papi típusú szolgálók, akik elvégzik 
a kötelességüket, felveszik a fizetésüket és nem kérdeznek semmit. Nem lesznek erre 
képesek a sima beszédő pásztor típusú szolgálók sem, akik nagyon jól tudják, hogyan 
tegyék a keresztyén vallást elfogadhatóvá mindenki számára. Ezek a típusú szolgálók már 
mind “megmérettek és hijjával találtattak”. 
 
Másfajta vallási vezetıknek kell felemelkedni közöttünk. “Régi próféta” típusú emberekre 
van szükség, akik látják azt, amit Isten lát és hallják a Trónról elhangzó beszédet. Amikor 
ık felemelkednek (és imádkozok Istenhez, hogy ne egy legyen, hanem sok) ık nyíltan 
ellene fognak állni minden önelégültségünknek, nagy becsben tartott és gyöngéden 
szeretett mőveltségünknek. İk Isten nevében ellene fognak mondani és lelepleznek 
dolgokat, és tiltakozni fognak és ez által ki fogják érdemelni a győlöletet és a 
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keresztyénség nagy részének ellenállását. Isten valószínőleg ilyen szigorú, becsületesen 
nyers és ıszinte, nehéz beszédő és egy kicsit a világgal haragban álló embereket fog 
felemelni. Az ilyen emberek szeretni fogják Krisztust és az emberi lelkeket és készek 
lesznek meghalni Istennek adva a dicsıséget, hogy megmentsenek másokat. Nem fognak 
azonban félni senki halandó lélektıl. 
 
Szükségünk van arra, hogy a szellemi ajándékok ismét helyreálljanak a gyülekezet 
számára és bízom benne, hogy az egyik ajándék, amire most leginkább szükségünk van az 
a prófétálás ajándéka. 
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