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AMIKOR ELJÖN AZ IDŐ 

Három év telt el azóta, hogy Illés először állt meg az Istennek hátat fordító Aháb 
király előtt, és hirdette Isten ítéletét: nem lesz eső a földön. Ez alatt a három év alatt, 
ami gondoljunk bele milyen hosszú aszályos idő, Isten elrejtette prófétáját. amikor 
letelik a három év, és eljött az idő, Illésnek újra Aháb elé kell állnia: „Eredj, jelenj meg 
Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre!” 18,1.  

ISTEN VAGY BAAL? 

Illés tehát elindul Sareptából, mert Isten akarata szerint elérkezett az idő, hogy Iz-
ráel válaszoljon egy jövőjét eldöntő kérdésről: „Jahve”, a szövetség Ura, az ég és a 
föld igaz Istene? Vagy „Baál”, az Izrael környéki pogány nemzetek termékenységi 
istene, az ég és a föld ura? Mert, ahogyan Illés mondja: nem lehet örökké két véle-
mény között ingadozni. Nem lehet tisztelni Istent, de közben flörtölni Baállal.  

Mert minden imádat, minden isten teljes elkötelezettséget, kizárólagosságot köve-
tel imádóitól. Ha valamit félszívvel tisztel az ember, azt valójában nem tiszteli iga-
zán. A mi világunknak is sok istene van, és sok ember van, aki istennek képzeli ma-
gát. S hogy a világnak melyik istene az úr mind felett, ezt a kérdést el kell dönteni, 
mert az ember élete és lelke szétforgácsolódik az istenek zűrzavarában! 

A VÁLASZ: NÉMA CSEND 

Amikor Illés felteszi a kérdést: ki az isten: Jahve vagy Baál? Ezt olvassuk: „De a nép 
nem felelt egy szót sem.” 18,21b. Van olyan csend, ami többet mond el ezer szónál, és 
ez a csend ilyen csend volt! Leleplezett valamit! Nem a nép tanácstalanságát, 
mintha képtelenek lettek volna eldönteni, hogy ki is az isten, akit követni akarnak. 
A hallgatásukban ott van a válasz: mi már döntöttünk. Hallgatásuk nem az ártat-
lanok hallgatása, hanem azoké, akik szembesülnek azzal, hogy nem lehet többé 
lavírozni, álszent módon úgy tenni mintha, de ha nem látják, sunyi módon összeka-
csintani az ellenséggel.  

A nép hallgatása annak az Úrnak az elárulása, akivel évekkel ezelőtt boldogan és 
önként kötöttek szövetséget. Egykor Józsué lényegében ugyanezt a kérdést tette 
fel a népnek, mint amit a Karmel-hegyen Illés: kit akartok szolgálni? Akkor és ott 
senki sem hallgat, hanem azt mondja: „Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, 
és más isteneket szolgáljunk! Az Úr a mi Istenünk!” Józs. 24,16-17a. 

MI VÁLTOZOTT AZÓTA? 

Mi változott Józsué ideje óta? A válasz: a nép Istenhez való viszonya. A népnek 
Józsué korában még élő és személyes kapcsolata volt a szövetség Urával, a hét-
köznapok valósága volt számukra Isten minden szabadítása, ereje, vezetése. Illés 
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korában ez már csak a múlt! A hit meggyőződés helyett vallássá silányult, amit le 
lehet cserélni, el lehet hagyni, aminek hátat lehet fordítani. Valami, ami nem fontos, 
ami nem életbe vágó, ami nem számít, mert igazából semmire sincsen hatással. 
Csak egy rítus, ami felváltható egy hasznosabbnak tűnő másikkal.  

Izráel számára Jahve, a szövetség Ura, már nem több mint Baál. Már nem az egye-
dül Isten, hanem egy a sok közül. Sőt, valójában Baál, a nemlétező isten, az ember-
kéz által készített, az emberi értelem által kifundált, már élőbb és erősebb, mint 
Jahve. 

És nem ezzel küszködünk valójában mi is? Élünk a hitek és istenek zűrzavarában, 
és eljön majd az idő, ha nem jött még el, hogy döntsünk: Jézus Krisztus Istene és 
Atyja, vagy a világ istenei a valódi hatalmak? Kit akarunk szolgálni? 

MI IS ÁLL A HÁTTÉRBEN? 

A Karmel-hegyen ott állt több ezer ember. Áll egy lerombolt oltár, amin egykor 
Jahvét, a szövetség Istenét tisztelték, és épült egy sebtében összehordott oltár az 
akkori világ istenének: Baálnak. Ha filmre vinnénk, és elénk tárulna a látvány egy 
mozi hatalmas vásznán, monumentális lenne a kép! De bármennyire is lenyűgöző 
lenne a látvány, csupán csak silány díszlete lenne a valóságnak! 

Mert a valóság ott húzódik a monumentális díszletek mögött! Az ördög harca Isten 
ellen: az emberért! A harc, amit a hazugság atyja, az, aki embergyilkos volt kezdet-
től fogva, folytat az emberi lelkekért. Ő az, aki ott áll minden mozgalom, ideológia 
és ember mögött, akik mindenkor hangzatos és igaznak tűnő jelszavak, haladó 
gondolatok mögé rejtik valódi szándékaikat. Akik valójában nem gazdagítják, ha-
nem pusztítják a társadalmakat. Akikről Pál azt írja: „Ezek a hitetlenek azért nem 
képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az „istene”, a Sátán elsöté-
títette a gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne láthassák az örömhír világosságát, 
amely Krisztus dicsőségéről szól...” 2Kor. 4,4. 

TE MELYIK OLDALON ÁLLSZ? 

Akik ott álltak a Karmel-hegyen Illéssel szemben, akik hallgatásukkal leleplezték 
önmagukat, tudatlanul, de nagyon is valóságosan Isten ellenségei voltak. Ki job-
ban, ki kevésbé, de eszközök voltak ők a gonosz kezében.  

És ez a harc nem a múlt, hanem az örök jelen! Mert nehéz ezt kimondani, de ez az 
igazság: ha nem vagy egészen Istené, akkor az ellenség csapatának aktív vagy 
alvó ügynöke vagy! Az ördög harca nem véget ért, hanem folyik ma is, itt is, körü-
löttünk is, érted is és értem is. Mit tegyünk? Féljünk?! Gyáván megfutamodjunk? 
Azzal csak arról vallunk, hogy tagadjuk Isten Krisztus áldozatában megmutatott 
erejét! Inkább tegyük azt, amire Jakab apostol bíztat: „Adjátok hát oda magatokat 
Istennek, és engedelmeskedjetek neki! Ugyanakkor álljatok ellen a Sátánnak, és ő 
el fog futni tőletek!” Jak. 4,7. Szolgáljunk inkább Istennek, és a védelmünket bízzuk Őrá! 


