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ILLÉS, AKIVEL AZONOSULNI TUDUNK 

Eddig Illésnek a rendíthetetlen és legyőzhetetlen oldalát láttunk. Ma viszont azzal 
az Illéssel találkozunk, aki összetört és gyenge. De vajon mi áll emögött a hirtelen 
összetöretés mögött? Erre keressük ma a választ!  

HOVÁ TŰNTEK A CSODÁK? 

A mai igerész közvetlenül a Karmel-hegyi istenítélet után játszódik. Aháb mindent 
elmond feleségének arról, ami odafönt a hegyen történt. Jezábel pedig égtelen 
haragjában „követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az is-
tenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal tör-
tént!” Az átélt csodák és Isten Karmel-hegyi erő demonstrációja után azt várnánk, 
hogy Illés nevet egyet Jezábel üzenetén. De ehelyett ezt olvastuk: „Illés megijedt, 
felkerekedett és ment, hogy mentse az életét…”  A történet olvasójában pedig fel-
merül a kérdés: hová tűntek az átélt és megtapasztalt csodák? Hogyan lehet mind-
ezek után ez a próféta reakciója?  

A GONOSZ SZÍNRE LÉP 

Hiszen Jezábel csupán egy asszony. Hol van az ő ereje Ahábétól, aki mögött ott áll 
az egész hadsereg? Hol van Jezábel fenyegetése azzal szemben, amivel Illés a 
Karmel-hegyen találkozott? Azok elől nem menekült el Illés, de egy gyenge nő fe-
nyegetése mégis menekülésre készteti. Miért és mi elöl menekül valójában Illés?! 
Valami nagyobb erőnek kell állnia Jezábel mögött!  

Ez a nagyobb erő az a valaki, aki eddig a háttérből figyelt, Karmel után fenyegetve 
érzi magát Illés által és beszáll a küzdelembe. Emlékeztek? Azt mondtam, hogy a 
Karmel-hegyi „csata” csupán díszlete annak a valódi háborúnak, ami az emberi 
lelkekért folyik. Nem Jezábel üzenete rémiszti meg tehát Illést, hanem az a hatalom, 
ami Jezábel mögé rejti el önmagát. 

A SÖTÉTSÉG EREJE 

Illés nem azért menekül, mert hitét vesztette, vagy mert elfelejtette az addig átélt 
csodákat. Nem is egy asszony fenyegetése miatt. Illés menekülése annak a hívő 
embernek a reakciója, akire elemi erővel csap le a gonosz. A gonosz, aki elhiteti, 
hogy esélyed sincsen erejével szemben. Aki elhiteti, hogy szétmorzsol, elpusztít, fel-
emészt, ronggyá ver, megsemmisít, ha keresztezed az útjait. Illés azzal a félelem-
mel találkozik, amivel csak Isten választottai találkozhatnak, amikor belesimulva 
Isten velük való terveibe, bátran kiállnak, hogy szólják és képviseljék Isten igazsá-
gait. S minél nagyobb a küldetés, annál erősebben akar elnyelni a sötétség, mert 
valami olyat teszel, ami nincsen az ínyére!  



A sötétség órája | 1Királyok 19,1-8. | Illés 08. 

2  

A LÉT-NEM LÉT HATÁRÁN 

„… elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába 
egynapi járóföldre.” Amikor ezt olvastam, arra gondoltam, hogy mennyire más 
helyzet volt ez, mint amikor Isten vitte a pusztába Illést.  

Amikor az Úr a Kerit-patak völgyében bújtatta Illést, az ellenségtől távol, abban a 
pusztában Illés megerősödése a cél. Az a felkészítés ideje. De ez a másik pusztaság 
másról szól! Itt valami egészen más erő vonja ki, ragadja ki Illést a semmibe! Itt nem 
a növekedés, hanem az elbizonytalanítás, és ha lehet, személyének elpusztítása a 
cél. Nem véletlen az, hogy a próféta így imádkozik: „Elég most már, Uram! Vedd el 
az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!”  

Illés küldetése óriási: visszatéríteni a kétfelé sántikáló Izráelt Jahve-hoz, a Szövet-
ség Istenéhez. S van, aki nem akarja azt, hogy a próféta teljesítse ezt a küldetését! 
Mert a Sátán mindig, mindenhol és minden időben gátat akar vetni, akadályozni 
szándékozik Isten tervének megvalósulását. Mert a Gonosz Heródesek féltékeny-
ségét, Kajafások befolyását és gyűlöletét, Pilátusok fegyvereit felhasználva akarja 
megfékezni az Úr akaratának beteljesedését, és ezért kész létükben megsemmisí-
teni is az Úr hűséges gyermekeit. Ez az az erő, ami lét-nem lét határára sodorja 
Illést, hogy ne teljesíthesse küldetését.  

MI FORDÍTOTTA VISSZA ILLÉST? 

Csoda, hogy Illés lelkileg teljesen kimerülve, mély álomba zuhan? „De egyszer csak 
egy angyal érintette meg…” Abban a pillanatban, amikor minden elveszni látszik, 
amikor a sötétség Ura látszólag győzedelmeskedik Illést felett, egy másik küldött 
érkezik a prófétához. Egy küldött, aki ellentétben Jezábel küldöttével nem a halál, 
hanem az élet üzenetét hozza: Kelj föl, egyél!” S az addig életét is eldobni készülő, 
megfélemlített próféta olyan erőt kap, hogy újra képessé válik az erején felül való 
út folytatására! Mi adott erőt mindehhez Illésnek? Az étel és az ital, amit az Úr 
adott? Elsősorban nem ez, hanem az, hogy az Úr angyala megérintette őt, ami után 
újra volt kedve élni: enni és inni, hogy teste is erőre kapjon és folytathassa küldeté-
sét! Hogyan is vallott Dávid: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek 
semmi bajtól, mert te velem vagy…” Mert a halál árnyékának völgyében is, a sötét-
ség óráiban is Isten az Úr!  

Jézus imádkozott Péterért a sötétség óráiban, és imádkozik értünk is, hogy el ne 
fogyatkozzék a hitünk, az erőnk. És amikor már-már feladnánk a harcot, amikor 
elhallgatnánk és a bizonyságtétel helyett inkább menekülnénk, akkor érkezik az Úr 
és erőt ad. Igen, minél nagyobb a küldetésed, a feladatod, annál erősebben támad 
a Sátán! De a Gonosz nem nagyobb Jézusnál, aki így bíztat bennünket: „De mi nem 
a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyer-
jünk”, és életet munkáljunk ott, ahová Isten állított bennünket! 


