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KI IS A MI ISTENÜNK? 

A mai bibliai történet azt akarja, hogy észrevegyük: ki is az az Isten, akiben hinnünk 
lehet! Ez a történet telis-teli van csodákkal, és ugyanazzal szembesít bennünket: 
„Én vagyok az ÚR, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” Jer. 32,27. 

S bár Isten a csodák Istene, de csodái sohasem öncélú csodák! Azért adatnak, hogy 
odatereljenek bennünket Hozzá és rányissák a szemünket az Ő hatalmára és ere-
jére. A csoda jelzés, hogy ideje leszállnunk a magas lóról, és ideje megalázzuk ma-
gunkat Előtte. Így lesznek a csodák valójában a kegyelem eszközei. 

A HIT CSODÁJA 

Amikor kiszárad a Kerit-patak és a hollók sem jönnek többé, Isten parancsot ad 
Illésnek, hogy menjen el Sareptába, ahol majd egy özvegy asszony fog gondos-
kodni róla. De mennyire ésszerűtlen utasítása volt ez Istennek! Hiszen Sarepta az 
ellenség területén feküdt és egy özvegy özvegységében kiszolgáltatott, így mind 
kettő inkább a halált, mint az életet jelentette a próféta számára. De Illés minden 
lehetetlensége ellenére hitte, hogy minden úgy lesz, ahogyan az Úr mondta. Egé-
szen rábízta magát Istenre, és engedelmeskedett parancsának: (Illés) „Fölkelt te-
hát, és elment Sareptába”. 

De hitre volt szükség ahhoz is, amit az özvegy tesz! Megjelenik egy idegen, ráadásul 
egy olyan Isten prófétája, akivel neki semmilyen személyes tapasztalata nincsen. 
Ez az próféta a lehetetlent kéri tőle: Hozz nekem vizet és egy falat kenyeret! De hát 
éppen ez az: amije van az is csak arra elég, hogy még utoljára egyen ő és a fia, 
hogy azután meghaljanak. S akkor azt mondja ez az idegen: „Ne félj, csak menj, 
és tégy úgy, ahogyan mondtad… Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék 
nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az ÚR esőt nem bocsát a 
földre.” S ez az özvegy hisz! Mert hit kellett ahhoz, hogy: „elment, és Illés szavai 
szerint járt el.” 

Mind Illés, mind a sareptai özvegy hitből teszi azt, amit tesz. A próféta tudatosan, 
az özvegy még tudatlanul. Az egyikük ismeri Istent, a másikuk nem ismeri. De mind-
ketten részesei lesznek a csodának: „A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó 
sem fogyott ki az ÚR ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés által, megmondta az 
ÚR.” 

A történet első csodája tehát a próféta és az özvegy hite, bizalma és engedelmes-
sége, ami helyzetükből adódóan nem magától értetődő, nem természetes, hanem 
egy tudatosan megharcolt és meghozott döntés, hogy a láthatók, az emberi logika 
által diktált megoldás ellenére is megteszem azt, amire Isten indít. 
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AZ ÉLET CSODÁJA 

A ki nem ürülő lisztesfazék és az el nem fogyó olaj csodája után valami egészen 
váratlan történik: „Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház 
úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett.” 
Egy tragédia írja felül a sareptai özvegy házának békéjét. S a történetben elhangzó 
párbeszédekből világosan kiderül, hogy a fiú semmiből jött betegsége, majd halála, 
mind Illést, mind az asszony tökéletesen váratlanul éri. Mert hát ilyenek a tragédiák. 
Váratlanul jönnek. Nem lehet előre készülni rájuk.  

Érthetően kétségbeesik az özvegy, de Illés is, és egyikük sem érti a helyzetet. A nő 
úgy reagál, ahogyan sokan: büntetést lát a történtekben. A próféta Isten látja az 
események mögött, de nem érti miért cselekedte ezt Isten. 

Itt is itt a kétféle nézőpont, a kétféle megközelítés, mégis itt is együtt lesznek része-
sei a csodának: „Az ÚR meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyer-
mekbe, és az föléledt. Illés ekkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a 
házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad!” 

És ez a csoda nem kevesebb, mint az Élet diadala a halál felett! Mind a próféta, 
mind az özvegy tanújává lesz annak, hogy Isten az élet és a halál felett is Úr.  

MINDENKINEK A MAGA CSODÁJA 

Milyen érdekes, hogy ezekben a csodákban két teljesen különböző ember, de 
mégis találkozik! A próféta ismerte Istent, a sareptai özvegy bizonyos tudott Róla 
valamit, de eddig nem volt Istennel személyes kapcsolata. Az egyik tudatosan bízza 
rá Istenre az életét, a másik a kényszer hatására, a halál elől menekülve, teszik meg 
ugyanezt. Azután egészen másként élik meg ugyanazt tragédiát. Mindkettőjüket 
megrázza ez a tragédia: az özvegy önmagát és a prófétát okolja, a próféta Isten 
előtt akarja megérteni az okot.  

De mind a ketten ugyanoda érkeznek és ugyanazt tanulják meg! Azt, amit Isten 
minden emberrel meg akar értetni – veled is és velem is, akár ismertük Őt eddig, 
akár nem –, hogy: „Én vagyok az ÚR, minden élőnek az Istene. Van-e számomra 
lehetetlen?” 

És az is csoda, a mai történet harmadik csodája, hogy ezt a nagy hit-igazságot 
mind a ketten rájuk szabottan értik meg! A próféta ezzel a felismeréssel indulhat 
tovább, folytathatja útját szembe a világgal a hit erejét képviselve. Az özvegy pedig 
kimondja: „Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szád-
ban az ÚR igéje!” S bár szavai Illéshez szólnak, valójában Istenre csodálkozik rá.  

Hát így keres ma bennünket Isten! Kinek-kinek ezen a történeten keresztül üzenve 
azt, amire szüksége van! Ha ismerjük Őt vagy ha még nincsen vele élő és személyes 
kapcsolatunk, mégis ugyanazt üzenve: „Én vagyok az ÚR, minden élőnek az Is-
tene. Van-e számomra lehetetlen?” 


