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HÉTKÖZNAPI EMBEREK 

Mózes, Dávid, Pál. Olyan bibliai szereplők ők, akik úgy állnak minden bibliaolvasó 
nemzedék előtt, mint a Szentírás szuperhősei. Olyan lelki óriások ők, akikre 
felnézünk, és miközben történeteiket olvassuk, arra gondolunk, hogy mi sohasem 
nőhetünk fel hozzájuk. Pedig az igazság az, hogy sem Mózes, sem Dávid, sem Pál, 
nem önmagunkban és nem önmaguktól lettek „hősökké”. Lelki magasságokba 
nem az emelte őket, hogy olyan különleges emberi adottságaik voltak, amik 
nekünk sohasem lesznek. 

Mózes, Dávid és Pál hétköznapi emberek voltak, akik attól váltak különlegessé, 
hogy a kegyelmes Isten kezébe vette az életüket, és Mózessé, Dáviddá és Pállá 
formálta őket. Isten pontosan olyan embereket keres, mint amilyenek mi vagyunk, 
akik önmagukra néznek és nem látják magukat többnek másoknál. Mert Isten 
hétköznapi emberekkel dolgozik. Olyanokkal, akiket a kezébe vehet, és Lelke által 
azzá formálhat, amivé akar.  

Ma egy ilyen hétköznapi embert hoztam elétek, egy ismeretlen ismerőst: Illés 
prófétát! Szeretném az ő személyén keresztül megmutatni, hogy egy hétköznapi 
ember is elindíthat és végig vihet olyan folyamatokat, amik azután 
megváltoztathatják akár egy egész nép sorsát!   

KI IS VOLT EZ AZ EMBER? 

Illés történetének a kezdetén csak annyit tudunk meg róla, hogy egy Tisbe nevű 
faluból származott, amit valahol Gileád vidékén kell keresnünk. Ezt a vidéket úgy 
ismerjük, mint egy durva, hegyekkel tűzdelt területet, amelynek magas csúcsai és 
mély völgyei voltak.  

Semmi mást nem tudunk meg tehát Illésről csak ennyit, de ebből is egyértelmű, 
hogy nem volt benne semmi különleges. Nem származott előkelő vidékről, családja 
és rokonsága sem volt különleges, mint ahogyan maga is hétköznapi volt. Ponto-
san olyan volt, mint amilyennek később Jakab apostol nyilatkozik róla: „Illés ugyan-
olyan ember volt, mint mi…” Jak. 5,17. 

EGY EMBER, AKIT ISTEN A KEZÉBE VETT 

Van ebben valami jelképes, hogy csak ennyit tudunk meg róla! Mintha története 
azt akarná üzenni nekünk, hogy nem számít honnan jöttél, nem számít ki voltál 
előtte, az számít igazán, hogy kivé lehetsz, kivé lettél az Isten kezében! Különbözőek 
vagyunk, különböző háttérből érkezünk, mindannyian hozzuk a magunk világát, a 
magunk történetét Isten elé. Sokszor romhalmazként érkezünk, tele mély lelki és 
pszichikai sebekkel, és Isten hatalma, kegyelme, szeretete ebből a semmiből 
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csodákat ír.  

Sam Childers 12 éves korától ivott, kábítószerezett, cigarettázott. Csatlakozott egy 
amerikai motoros bandához: a Törvényen kívüliekhez, és haszontalanul, alkohol és 
marihuána függőként tengette az életét. Mígnem Isten kezébe vette az életét, és 
elküldte őt Dél-Szudán háborús vidékére, ahol a háborús árvák megmentőjévé 
tette őt, napjainkban több mint 300 gyermek van gondozásban. Azon a vidéken 
csak úgy ismerik őt, hogy a gépfegyveres prédikátor. 

Mert Istennél nem az számít honnan jöttél, nem az számít ki voltál előtte, az számít 
igazán, hogy kivé lehetsz, kivé lettél az Isten kezében! 

A KIJELENTÉS KONFRONTÁL 

Illésnek egy olyan üzenettel kellett odaállnia Aháb király elé, aki Izráel történetének 
egyik leggonoszabb királya volt, ami szembe ment mindazzal, amit az istentelen 
király képviselt.  

Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben 
az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. – Első 
hallásra nem tűnik súlyosnak ez az üzenet. De ha tudjuk, hogy Aháb Baál istent 
imádta az élő Isten helyett, akkor egyértelművé válik, hogy az Illés hirdette üzenet 
nyílt támadás volt Aháb és korának egész szellemisége ellen! Baal ugyanis a 
pogány kánaániak termékenység istene volt, aki az időjárás, tehát az eső istene is 
volt. Az Illés által képviselt üzenet mögött egy másik üzenet állt: az élő Isten 
nagyobb Baálnál! 

NÉHA ELKERÜLHETETLEN A NYÍLT KONFRONTÁCIÓ 

Bibliaolvasásunk során mindannyian szembesültünk már azzal, hogy Isten 
igazságai szembe mennek annak a világnak a szellemiségével, divatjaival, 
eszméivel, életmódjával, amiben élünk. Bizony, a ti gondolataitok nem az én 
gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim… Mert amennyivel magasabb az ég a 
földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti 
gondolataitoknál. Ézs. 55,8-9.  

Amikor Istenhez térünk, akkor akár tetszik, akár nem, egyszerre ott találjuk 
magunkat két világ ütközőpontjában! Egy istenről tudni nem akaró világban élünk, 
és ebben a világban kell szeretettel és határozottan Istent képviselnünk. Többé már 
nem élhetünk úgy, mint azelőtt, de ez a másfajta alapokra helyezett élet, 
akaratlanul is konfrontál bennünket a környezetünkkel.  

A keresztyén ember nem keresi a nyílt konfrontációt. Illés sem magától állt bele 
ebbe a háborúba, Isten küldte őt a harcba. Nem gondolom, hogy az a normális 
eljárás, ha egy keresztyén ember lépten-nyomon „fejbe veri” a körülötte élőket a 
Biblia igazságaival. Alapvetően csendes, hitével nem hivalkodó, békés életre hívott 
el bennünket az Isten. Arra, hogy törekedjünk mindenki iránt a békességre és 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan
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igyekezzünk szent és hiteles életet élni a magunk korában és világában. 

De van olyan élethelyzet, történelmi pillanat, amikor a keresztyén ember nem 
hallgathat, hanem szólnia kell, és képviselnie kell Isten igazságait. Illés sem tehette 
meg, hogy hallgat, oda kellett lépni az istentelen és gonosz Aháb elé, és szembe 
kellett mondani Isten üzenetét.  

S nem könnyű felismerni azokat az élethelyzeteket, amikor bölcsebb, ha hallgatunk, 
és azokat, amikor a hallgatás Krisztus követésünk elárulása. Amikor szólni kell, nem 
féltve önmagunkat, és vállalva a nyílt konfrontációból fakadó minden kellemetlen-
séget. Ne akarjunk Isten igazsága lenni, de akarjuk Isten igazságát képviselni a 
világban! Csendes, békés és szent élet élve, de kiáltva akkor, amikor Isten lelke arra 
indít bennünket. 

KÜLDETÉSES EMBERRÉ LENNI 

Ma igehirdetésemet azzal kezdtem, hogy Illés semmiben sem különlegesebb, mint 
mi. Egy hétköznapi ember volt, akinek nem számított a múltja, csak az, hogy Isten 
kezébe vette az életét, és prófétai küldetésre küldte. Aháb istentelen rendszerével 
szemben kellett az Úr igazságát hirdetnie, képviselnie. Illést az tett különleges 
emberré, és emelte őt korának átlagemberei fölé, hogy Isten küldetéses emberré 
tette őt. 

Erről a küldetésről tanúskodott a neve, amelynek jelentése ez: „az én Istenem 
Jehova”. Ezzel a névvel élni egy Isten nélküli társadalomban állandó konfliktust 
jelentett, de Illés nem szégyellte a nevét, hanem küldetésként élte meg. 

Illés mindvégig tisztában volt azzal, hogy ki az az Isten, akit képvisel és akit szolgál.  
Ez adta szavainak különös erejét és a fellépéshez a bátorságát.  

De közben Illés is ember maradt, és bizonyosan, mint bármely normális ember, ő is 
tele volt kétséggel és félelemmel, miközben szembe ment a hatalmasnak tűnő 
Aháb királlyal. Mert a hatalom mindig a nagyság és az erő látszatában tetszeleg. 
De Illés jobban félte Istent, mint amennyire Aháb istentelen rendszerétől félt. Illés 
Isten kezébe tette le az életét és egészen tőle függött. Hitt és bízott abban, hogy 
Isten megvédi őt és nem szolgáltatja ki Aháb kezébe. Félelmei között is ez az Istenbe 
vetett bizalom adott tartást a számára. Mert mi nem a meghátrálás emberei 
vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Zsid. 10,39. 

BEFEJEZÉS 

Ugye te is hétköznapi embernek látod magadat, akinek semmi különleges nincsen 
sem a személyiségében, sem az életében. De van egy jó és egy rossz hírem a 
számodra! A jó hírem az, hogy ha Istenre bíztad az életedet, akkor te is küldetéses 
emberré lettél, aki arra hívatott el, hogy Krisztust képviselje a maga környezetében.  

S mi a rossz hírem a számodra? Az, hogy a Krisztushoz tartozásodat nem 
rejtegetheted a végtelenségig! Nemcsak élned, hanem szólnod is kell azt, kié az 
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életed, azt, hogy kit szolgálsz és kihez tartozol. S ez nem könnyű, mert szembeállít 
bennünket annak a világnak a szellemiségével, eszméivel, életmódjával, amiben 
élünk. Kitől félsz jobban? A körülötted élőktől? Vagy attól a Krisztusról, aki azt 
mondja nekünk: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást 
tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt 
én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Lk. 12,8-9.  

Úgy látom, Testvéreim, hogy Isten különös kegyelme folytán most békés időkben 
élhetünk, amikor nem vallatják meg túlságos Krisztushoz tartozásunk mélységét és 
komolyságát. De csak Isten tudja, hogy meddig tart ez a békeidő! Lehet, hogy 
holnap véget ér, lehet még éveink vannak hátra. De nem lesz ez mindig így! S akkor 
vajon lesz-e elég bátorság, hit bennünk, hogy hétköznapi keresztyénekből Illésekké 
legyünk? Ámen. 


