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LELKI ÁLLÓKÉPESSÉG 

Egy maratonon fontos, hogy milyen a fizikai terhelhetőségünk. Egy gazdasági vál-
ságban fontos, hogy vannak-e és milyen mértékű anyagi tartalékaink vannak. Egy 
szakmai problémánál fontos, hogy milyen a szellemi állóképességünk. De vannak 
olyan krízis helyezetek, amikor ezeknél sokkal fontosabb az, hogy a krízisek milyen 
lelki kondícióban találnak bennünket! Azaz, hogy mennyire vagyunk lelkileg terhel-
hetőek, egyszerűbben: mit bír el a lelkünk anélkül, hogy belsőleg összeroppannánk.  

Illés próféta történetét folytatva, ma egy extrém élethelyzetben láthatjuk őt: Egy 
idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. 17,7. – olvas-
tuk. Eszerint az Istenben hívő ember sem tudja kivonni magát azok alól a hatások 
alól, amik mindenkit érnek a világban. De mégis van egy lényeges különbség! Az 
Istenben hívő ember képes ép lélekkel átvészelni a legnehezebb időszakokat is, ha 
rendben van a lelki állóképesége. 

Illés pedig láthatóan jó lelki kondícióban van! Mert ebben az extrém helyzetben sem 
lázad, nem esik kétségbe, nem keres maga megoldást szorult helyzetére, hanem 
vár arra, hogy Isten megmutassa hatalmát az életében!  

A VÁLTOZÁS KEZDETE 

Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje… 17,8a. - olvastuk. Ez pedig ráerősít arra a tapasz-
talatunkra, hogy a hívő ember krízis helyzeteiben gyakran éli meg ezt: a változás 
Isten szavával kezdődik. Még semmi sem látható, még semmi sem érzékelhető, 
még fogalmam sincs, hogyan keveredek ki életem kríziséből, de egyszer csak meg-
szólal az Isten, és egy szempillantás alatt megváltozik minden.  

S amikor Isten megszólal, csak egy kérdés marad: elhiszem azt, hogy amit Isten 
szólt az úgy lesz? Rá merem hagyni magam az Isten ígéretére? Kész vagyok en-
gedelmeskedni annak, amit Ő kér tőlem, akkor is, ha a józan ész mást diktálna? 

EGY ÉRTHETETLEN ÜZENET 

Mert igen, Isten krízis helyzetben néha olyan dolgot mond, olyan dolgot kér, ami 
emberi ésszel felfoghatatlan! Illés is egy ilyen üzenetet kap életének ebben a 
válsághelyzetében: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! 
Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. 17,9. Mi 
ebben az isteni megnyilatkozásban az érthetetlen?   

(1) Érthetetlen a hely, ahová Isten küldi Illést. Sarepta, 130-150 km-re a Kérit-pataktól, 
a Szidóni királyság területén található pogány város volt. Szidón Jezábelnek, Aháb 
király gonosz feleségének volt a szülőföldje. Ez a vidék a baál-kultusz központja 
volt. Ide küldi az Úr Illést, mondhatni az oroszlán barlangjába. Miért éppen ide? Az 
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ellenség földjén, hogy fog tudni gondoskodni róla? 

(2) Érthetetlen az is, hogy kihez küldi őt Isten. Egy sareptai özvegyről szól Isten 
ígérete. Ha sareptai, akkor nagy valószínűséggel maga is baál tisztelője. Ráadásul 
özvegy, vagyis férj nélkül nincsen jövedelme, azaz éppolyan kiszolgáltatott és 
szükségben lévő, mint maga a próféta. Egy ilyen ember gondjaira bízza majd Illést 
Isten? Hogy segíthet majd ez a kiszolgáltatott özvegy a prófétának, amikor maga 
is inkább gondoskodásra szorul? 

Ezek emberileg nézve nem túl bíztató kilátások, és mégis ezt olvassuk: Illés fölkelt 
tehát, és elment Sareptába. 17,10. Lehettek kétségei? Félve indult ennek az útnak? 
Bizonyosan, de a próféta elhitte, hogy Isten nem kér tőle lehetetlent, és az, ami 
emberi ésszel érthetetlen, Isten tervében nagyon is logikus! Mert amíg az ember 
csak életének adott szakaszait, addig a mindenható Isten az egész utat látja! Ezért 
bölcsebb engedni Isten kijelentésének, ahogyan Illés tette. A Biblia is erre bíztat: 
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik… Zsolt. 37,5. 

KÜLÖNÖS GONDOSKODÁS 

Talán ti is megtapasztaltátok már, hogy Isten milyen különös módon mutatja meg 
hatalmát, gondoskodását az életünkben. Ezt tapasztalja meg Illés is, amikor Sarep-
tába érkezik, és a város kapujában éppen azzal az özvegy asszonnyal találkozik, 
akiről Isten ígérete szól! Nem kell keresgélnie, nem kell egy ismeretlen és ellenséges 
városban kérdezősködnie, egyszer csak ott áll előtte ez az asszony! 

De hogy is szólt ez az ígéret? Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, 
hogy gondoskodjék rólad. Van ebben az ígéretben egy különös szó: megparan-
csoltam. Azt sugallja ez a szó, hogy Szidónban, konkrétan itt Sareptában, a baál-
kultusz központjában élt egy asszony, aki Izráel Istenét imádta? Valaki, aki képes 
volt felfogni és megérteni Isten szavát, és képes volt annak Illéshez hasonlóan en-
gedelmeskedni? 

Amikor Illés megszólítja őt, egy darab kenyeret és egy kis vizet kér tőle, az asszony 
így felelt: A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. 17,12. S szavaiból 
kiderül, hogy az özvegy nem hitt Illés Istenében! A „te Istenedként” beszél róla, úgy, 
mint aki tud róla, de mint akinek nincsen semmi köze hozzá.  

Lám, Istennek ilyen különös a gondoskodása! A legváratlanabb módon, helyen, 
akár egy pogány asszonyon keresztül is készít menedéket az ő prófétájának!  

George Müller a 19. szd-ban élt, tíz árvaházat működtetett, amelyek több ezer ár-
vának adtak otthont. Soha, senkitől nem kért segítséget, árvaházait csak imádsá-
gaiból tartotta fönn. Egy alkalommal úgy ültették az éhes gyermekeket az asztal-
hoz, hogy tudták nincs semmi, amit adhatnának nekik reggelire. Miközben a gye-
rekek reggelire vártak, Müller bent imádkozott a kenyerükért. Miközben imádko-
zott, valaki kopogott az ajtaján. A pék volt az, aki így szólt: „Mr. Müller, nem tudtam 
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aludni tegnap éjszaka! Valahogy azt éreztem, hogy neked nem lesz kenyered reg-
gelire, úgyhogy éjszaka felkeltem és sütöttem egy kevés friss kenyeret”. Még be 
sem fejezte a pék a mondandóját, amikor más valaki érkezett. Egy tejesember volt 
az, akinek a szekere éppen az árvaház előtt ment tönkre. Sok teje elfojt, és csak azt 
akarta megkérdezni, hogy a gyermekeknek adhatja-e a maradék tejet, hogy az ne 
menjen kárba.  

Hát, ilyen különös módon is képes Isten gondoskodni az övéiről az ő szorult hely-
zetükben. Úgy, ahogyan tette ezt Illés prófétával egy hitetlen özvegyen keresztül. 

ÉLETVÁLTOZTATÓ TALÁLKOZÁS 

De Isten özvegyről szóló ígérete, és ez is egy különlegessége ennek a történetnek, 
nemcsak a prófétának szól, hanem ennek a sareptai özvegy asszonynak is! Kiderül, 
hogy Istennek ezzel az asszonnyal nem csak annyi terve, hogy Illés megmentésére 
rendeli őt Isten, és nem csak annyi, hogy kegyelmesen megmenti őt is és fiát is a 
kegyetlen éhhaláltól! 

Az Illéssel való találkozás elején ez az asszony alig tud valamit Istenről és nincsen 
semmi köze hozzá. Elárulják szavai, amikor „a te Istenedként” hivatkozik rá. De ez 
a fejezet egészen másként ér véget! Ez az asszony eljut majd eddig a kijelentésig: 
Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR 
igéje! 17,24.  Ez az asszony most még nem tudja, hogy Illésen keresztül találkozik azzal 
az Istennel, akihez mérten Baál egy semmi. Itt még nem tudja, hogy ő is része az 
örökkévaló Isten örökkévaló tervének.  

A NAGY BIZTATÁS 

S miért biztatás ez nekünk? Mert a sareptai özvegy története megerősít abban, 
hogy a hatalmas Isten egészen határozottan tartja kezében az életünket! Ez a hit 
nagy-nagy titka, amit az ember csak megtérése után érthet meg igazán a maga 
mélységében: Isten már akkor döntött felőlem, amikor még nem is ismertem őt. 
Sőt, már akkor, amikor meg sem születtem. De még előbb is, amikor még ez a világ 
sem létezett, te és én, már akkor ott voltunk a kegyelmes Isten terveiben. 

Csodálatos ez a tudás! Csodálatos ez a kegyelem! Hogy ennyire fontos vagy az 
Isten számára, hogy akkor tudott rólad, amikor még semmi sem létezett, és már 
akkor igent mondott rád Krisztusban! 

S ha Isten számára ennyire fontosak vagyunk, akkor minden félelem nélkül nézhe-
tünk a jövőbe, mint akik egy ilyen hatalmas Istenhez tartoznak, aki ilyen biztos kéz-
zel és ilyen roppant bölcsességgel irányít és tart fenn mindent az ég alatt. 

 


