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MIT HALLOTTUNK EDDIG? 

Miután Illés próféta, Istennek engedelmeskedve, odaállt Aháb király elé, hogy ki-
mondja az Úr ítéletét: Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatá-
ban állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg 
én azt nem mondom. 17,1., éppen ilyen erőteljes folytatást várnánk.  De ehelyett Isten 
inkább „kivonja” prófétáját a „frontvonalról.  

Az előző alkalommal Isten tettének egyik okáról beszéltem. Azzal, hogy Isten Illést 
Izráel királyságán kívül viszi, az Úr ítéletet tart a hűtlenné vált népe felett. Mert Illés 
nélkül nincsen többé senki, aki a hitetlenség zűrzavarában hitelesen közvetíthetné 
Isten üzenetét. Nincsen senki, akinek kimondott szava megnyithatná az ég bezárt 
csatornáit! | Ahogyan ígértem, ma Isten tettének másik okáról fogok beszélni! 

ELLENKEZŐ IRÁNY A GYŐZELEMBE 

Isten sok mindent másként tesz, mint amire az ember számít. Néha úgy tűnik logi-
kátlanul cselekszik, ahogyan Illés esetében is. Csakhogy Isten, mint aki mindent 
előre tud és ismer, egészen más logika szerint teszi a dolgát! Mi ezért nem értjük 
mindig azt, amit cselekszik, de ő sohasem ejt hibát. 

Tudjuk, hogy Illésre nagy harc vár. Hamarosan eljön majd a Karmel-hegyi nagy 
összecsapás ideje, amikor egyes egyedül kell szembenéznie több száz baál-prófé-
tával, és egy egész Istent tagadó, istenellenes államgépezettel. De az út Karmel-
hegy felé a Kerit-patak iskoláján keresztül vezet! Istennél az út a győzelem felé, 
látszólag az ellenkező irányba vezet. 

„KERITEKKEL” FORMÁLT ÉLETEK 

Isten az ő prófétáját tehát az Izráel királyságának határain kívülre, a Kerit-patak 
mellé vitte. Annak, amiért Illés idekerült az egyik oka tehát ítélet Izráel hitetlensége 
felett, a másik oka pedig az, hogy Isten ezzel elválasztja, „elvágja” Illést a külvilág-
tól1, kivonva a frontvonalról. 

Isten szolgáinak mindig meg volt a maguk „Kerintje”. Józsefnek, akit testvérei rab-
szolgának adtak el, a kútban kezdődött, ahová testvérei dobták és tartott egészen 
addig, amíg a fáraó fel nem emelte őt. Mózesnek 40 évet kellett a pusztában buj-
dosnia, mielőtt vezetőként Izráel élére állhatott. De a mi Urunk: Jézus is, a nagy 
küldetés előtt 40 napot töltött a pusztában, miközben megkísértette őt a Sátán. És 
nekünk is vannak „Keritjeink”, pusztáink, ahová Isten vezet bennünket. Irtózunk 
ezektől az időktől, gyűlöljük őket, félünk tőlük, lázadunk ellenük! Mert ki szereti a 

 
1 Érdekes, hogy maga a ’Kerit’ szó magyarul azt jelenti: elválasztani, elvágni. 
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kórházi ágyak magányát, a betegségek alkalmait, a munka nélkül töltött időket, 
egy rossz munkahelyet, egy tragédiát vagy egy megbetegítő emberi kapcsolatot?! 
De az ember addig fél valamitől, amíg nem érti, nem ismeri föl egy-egy élethelyzet 
jelentőségét.  

Mi ezeknek a „Keriteknek” értelme? Azontúl, hogy felkészítenek valamire, leplezet-
lenül szembesítenek bennünket önmagunkkal, talán a feladatunkkal. De valami 
többre tanítanak bennünket Istennel kapcsolatban is, amikre azután támaszkod-
hatunk küldetésünkben.2  

SZÜKSÉGÜNK VAN MINDKETTŐRE 

Mert higgyétek el, szükségünk van mindkettőre! Arra is, hogy leplezetlenül 
szembesüljünk azzal, akik vagyunk. Mert a hétköznapok ilyen-olyan elvárásai kö-
zött annyi hamis dolog rakódik rá az önmagunkról alkotott képre. De szükségünk 
van arra is, hogy Isten megismerésében is többre jussunk. Szükségünk van arra, 
hogy összetörjenek a róla kialakuló hamis képeink, hamis elvárásaink, és 
megtanuljuk annak látni Őt, akinek Ő valójában kijelentette magát!  

Életünk „Keritjeitől” irtózunk, gyűlöljük őket, félünk tőlük, lázadunk ellenük, de utólag 
mégis hálásak vagyunk/lehetünk értük, mert ezek a „Keritek” tették Isten szolgáit, 
s ezek tesznek bennünket is, az Úr tökéletes (célnak megfelelő) eszközeivé. Ezek az 
élethelyzetek csiszolnak értékes gyémánttá bennünket! 

NAPRÓL-NAPRA HITBŐL ÉLNI 

Illést is, a maga Keritje formálja azzá a prófétává, aki azután képes odaállni egész 
Izráel elé. De előbb meg kell tanulnia napról-napra hitből élnie. Hihetetlen ígéret: a 
hollók fogják táplálni, és a patakból kell innia. De itt nem a hollókon és patakon van 
a hangsúly, hanem azon, hogy: (1) Illés rá tudja-e bízni magát Isten szavára, ígére-
tére: A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondos-
kodjanak ott rólad. (2) Oda kellet mennie, ahová Isten küldte őt, mert csak ott él-
vezhette Isten gondviselését! Illés engedelmessége is a ráhagyatkozás kifejezése.  
(3) A Kerit a hit próbája Illés számára. Fel kell ismernie a maga jelentéktelenségét 
és Isten nagyságát mielőtt a világ színpadára lép. Enélkül a lecke nélkül Illés kép-
telen lett volna végig csinálni azt, ami azután várja őt!  

A KISZÁRADT PATAK MEDER LECKÉJE 

Illésnek még egy nagy leckét kapott a pusztában! Először Isten adott látható tá-
maszokat: a patakot és hollókat. Majd elveszi azokat! A prófétát ez arra tanította, 
hogy ne Isten adományaiban, hanem Istenben magában bízzon!  

Mert az érett hit nem valamiért, hanem önmagáért hisz Istenben. Nem azért, mert 
valamit ad vagy adott. Miért fontos ez? Mert az érett hit, és mindannyiunkat erre 

 
2 Ideje lenne végre így tekinteni önmagunkra: mi is küldöttek vagyunk! Így látjuk az életünket? 
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akar nevelni Isten, akkor is megbízik Benne, amikor látszólag nincs miért hinne. Jó 
példa erre Jób és felesége! Jób akkor is hitt és bízott, amikor mindene elveszett. A 
felesége nem. 

Illésnek ezt tanította az Úr, hogy jobban higgyen Benne, az Ajándékozóban, mint 
abban, amit ajándékozott. Mert az áldások között, ne feledjük: Illést naponta két-
szer táplálták a hollók kenyérrel és hússal, nagyon könnyű az adományozóról 
megfeledkezni. 

A Kerit kiszáradt patakja mellett, második leckeként, Illés megtanulja, hogy a földi 
források, támaszok elveszhetnek, kiapadhatnak, de Isten gondoskodása sohasem 
szűnik meg, Isten szeretetének forrása nem apad el, nem szárad ki!  

A földi dolgaink sokszor elbizakodottá tesznek, egy idő után elhisszük, hogy azok 
tartják meg az életünket. Hit-próbáló időket élünk, de ezek az idők alkalmat jelen-
tenek Isten számára, hogy megmutathassa az életünkben dicsőségét, hatalmát, 
szeretetét. Vajon elhisszük-e ezt? S vajon Illés elhitte ezt? De ez legyen a következő 
igehirdetés titka! Ámen! 

 
 

 

 

 

 


