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Kedves Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!
       

1./ Illés próféta nehéz helyzetbe kö- 
rült. Szinte kétségbe esett. Az előző fejezet második felé
ben arról olvasunk, hogy Illés a Kison patakja mellett meg
ölte a Baál - azaz az idegen istenek prófétáit. Előzőleg ugya
gyanis Illés az Ur  közben  járásával fényes győzelmet arató 
Ez ugy jött létre, hogy mindkét fél, Illés is, és a Baál 
rófétái is, segítségül h ivták az isteneket, ill. Illés csak 
az I z r á e 1 Istenéhez, az egy igaz Istenhez könyörgött. 
Megegyeztek abban, hogy amely léten tüz által felel, az az  
igaz Isten, az lesz az Ur. Meghallgattatásra természetesen 
I l l  é s imádsága talált. Az Izrael Istenének tüze az ég
ből alászállt. /I.Kir.18,23-39./ Illés Istene tehát győzött.   
A nép ezt látva, arcra borult és örömében többször is meg-  
ismételte a kiáltást: 

  Az Ur az Isten !
/Der Herr, ist Gott!                         

Ebben a lelkes kiáltásban tört Illés a hamis prófétákra és 
ölte meg őket. Mindezt látta Akháb, a király is, aki a tör
ténteket nyomban elmesélte a feleségének, Jézabelnek és a 
gyülölet és bosszu vágyától fütve haragra gerjedt Illés el
len. A király üldözni kezdte. Halálra kereste. És egyre job
ban nőtt Illés ellenségének a száma is. Ekkor menekülnie  
kellett. Igy került ki a pusztába, ahol éjjel-nappal bujdo- 
sodott. Nem volt nyugta, nem volt-békessége. A népben sem 

  bizott többé. Hamarosan testileg és lelkileg annyira össze- 
roppant, hogy legszivesebben eltávozni szeretett volna eb
ből az életből. Meghalni kivánt. Ezért szól igy:"Elég! Most 
óh Uram, vedd el az én l e l k e m e t ! . . . "

Hányszor kerülünk mi is ilyen nehéz 
helyzetbe. Testileg-lelkileg összeroppanunk. Különösen ma-  
napság, ebben az aggodalomteljes, idegháborus időben nem - 
egy ember veszti el lelki egyensulyát. Az életkörülmények 
sokakat valóban a kétségbeesés határáig sodor. Mert irgal
matlanul tombol e gyülölet, a harag háboruja. Ha békéről is 
beszélnek, mégis falják egymást-az emberek. És az emberek 
ebben a z életben nem találnak már semmi örömöt és mindent 
sötétnek, mindent feketének látnak maguk előtt. És a másik
ban is legtöbbnyire csak, ellenséget látnak, nem jóakarást,



hanem, csupa rosszat remélnek. És életunttá, közömbösökké 
válnak minden iránt, ugy vesznek, ugy fogadnak mindent, a- 
hogy éppen jön, a rosszat is, a jót is. a lenni vagy nem
lenni a számukra megszünt kérdéssé lenni és semmiről sem
mit sem tudni szeretnének bucsut venni ettől az élettől, 
vágyva vágyakoznak meghalni, mondván a próféta szavával:
"Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet!"

2./ És az Ur mégsem,igy cselekszik. Azt 
Illés példájából is láthatjuk. Illés a pusztában már- már 
ugy erezte, hogy most fog meghalni, most fogja az Ur meg-   
szabaditani a földi élet minden kötelékétől, minden szen-  

  védésétől és bajétól. De az Isten ugy látta jónak, hogy   
még folytatnia kell földi életfutását . És élnie kell. Szol-
gálnia kell. Élnie és szolgálnia kell annál is inkább, mert 
hiszen csak ő egyedül maradt meg az Ur prófétái közül. Ezért 

   küldött hozzá Isten kétizben is egy angyalt. Az angyal arra 
biztatta Illést, hogy erősitse meg testét; egyen a sült po- 
 gácsából és igyon a pohár vizből. És Illésnek meg kellett 
látnia azt, hogy mindez valóban az Isten akarata szerint 
való; az, hogy gyülölik, üldözik és halálra keresik; az, 
hogy Isten az ő lelkét még nem veszi Magához és hogy an
gyalt küld, aki vigasztalja, bátorítja. Egyszóval: lássa  
meg azt, hogy az Ur az Isten! - ahogyan ezt az egész soka-  
ság is kiáltotta, amikor látták az Ur tüzét alászállni az 
égből.

Az Ur az Isten! Az Ur az Isten! - ebben 
fogódzkodjunk mi is, szeretteim. És senki se m ondja sehol 
senkinek, hogy " é n vagyok az Ur!” Vagyis, hogy é n  a- 
rancsolok, én dirigálok. Mert meg kell látunk, hogy vég- 
ső fokon minden Isten akaratától függ. Éppen ezért nagyon  
mélyen meg kell alázkodnunk. Az Isten, aki az egyetlen Ur, 
bármikor keresztezheti akármely szándékunkat. Sőt, - és 
erre jó, többször gondolni! - Isten Ur a mi életünk-felett 
is! Ő tudja legjobban: kit mikor kell elhivnia, Magához szó
litania ebből az életből.-Ez legyen vigasz azoknak, akiktől  
Isten elvett valakit. De legyen vigasz azok felé is akik  
sóvárogva várják ama másik világot, mert már annyira meg
fáradtak az élet terhe alatt. És ha olykor bolykor kétségbe 
is esünk, talán sokszor szinte megutáljuk,ezt az életet,  
megcsömörölünk ettől az élettől, és elveszitjük minden é- 
letkedvünket, mert hiába keressük benne az életet, nem ta
láljuk, akkor vigyázzunk:-ne veszitsük el f e j ü n k e t, 
azaz ne dobjuk el magunktól az életet, ne lépjünk az ön
gyilkosok trgikus sorába! Hanem tartsunk ki! Bizzunk!Higy- 

  jünk! Mert Isten minden bizonnyal segitségünkre siet! Va- 
  lóban küldögeti az Ő angyalait, akik utat mutatnak és biz

tatnak és uj erőt Öntenek belénk. Milyen jó volna, ha igy,
gyermeki hittel többször gondolnánk arra, hogy Isten angyal 
lai körülvesznek minket. Szomoru, hogy ezt oly sokszor el- 
felejtjük. Higyjétek el, e z  é r t  is oly szomoru, oly 
meddő oly öromtelen és sokszor oly céltalan az életünk.

De nincs hiány ételben és italban. És ezt 
vegyük szószerint, szeretteim. Mert higyjük el, Isten min
dig ad nekünk annyit, ugy ételből is, mint italból is, a- 
mennyi szükségünk van. Mert Ő az Ur. Hatalmas Ur! És itt,



mi, akik már nem Illés korában élünk, vagyis az ószövetség- 
ben, hanem az újszövetség gyermekei vagyunk, gondoljunk ar- 
ra az Urra, Aki a golgothai kereszten mint Isten szenve-. 
dett és mint Isten halt meg. Érettünk, bünüsökért. Gondol- 
junk arra az Urra, Aki Önmagáról igy szólt: "Az én testem 
bizony étel és az én vérem bizony ital." "Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én 
is abban."/Ján.6,55-56./ Aki az urvacsora szentségével hü- 
ségésén él, annak ezerszeres ereje van, mert él többé nem
ő,hanem él benne a Krisztus.És erről ujjonva tesz majd 
bizonyságot mindenki előtt, igy egészitve ki az akkori nép 
kiáltozását: Jézus Krisztus az Isten! Jézus Krisztus az, Is 
ten!

3./ Mert aki ezt vallja, eljut az Isten 
hegyéig, a Hórebig! Illés, mikor magához vette az ételt és 
az italt, felkelt és az ételnek erejével 40 na ig és 40 éj 
jel ment a Hóreb hegyéig, ahova Isten küldte.

   Van nekünk is egy ilyen Hóreb hegyünk: a 
mennyei Hóreb, vagy ahogyan másképpen szoktuk mondogatni:  
a mennyei Jeruzsálem, ahol sok hajlék van, amelyeket Jézus 
elkészített a számunkra. Ezért támadt Ő fel a halálból is 
és ment fel Ő mennybe. Akik maguktól eldobják az életet.; 
nem látják meg a Hóreb hegyét - a mennyei Jeruzsálemet. Ha- 
nem csak a Benne bizók. A Krisztus Jézust Urnak, Istennek 
vallók. Es akik eszik az Ő testét és akik isszák az Ő vé- 

  rét.
Bizonyosak lehettek a felől, szeretteim, 

hogy a legnehezebb terheket is el lehet hordozni, a legel-
keseredettebb és a legfájóbb szenvedést is ki leh et b irni, 
ha felülról ujból és ujból kapjuk az ételt és az italt; az 
erőt, az életkedvet és az örömöt. Aki ezt már megtapasz- 
talta, annak ez nem üres beszéd, nem szónoki frázis, hanem 
valóban erő, életkedv, öröm, drága kibeszélhetetlen öröm. 
És az élet megint megy tovább. Boldogan tovább. Uj erővel 
tovább. Ezért, meghalni még ne akarjunk, ha még oly sötét, 
előttünk minden. De  akiket elhiv az Ur, szabad hinnünk.  
hogy jó helyre kerülnek. Mindezt bizzuk a jó Isten bölcs 
akaratára. S amig,-itt vándorolunk, nézzünk csak állandóan 
a cél felé, fel az égre, a mennyei Hórebre, a mennyei Je-  
rúzsélemre, ahol - ha majd kegyelemből egyezer  odakerülünk 
-az angyalsereggel szüntelenül ezt zengjü k  Jézus Krisz-  
tus az Isten! Az Ur az Isten! Az Ur az Isten! 

Ámen!
Nebaauer K. O. németnyelvü   
jegyzete és forditása után.


