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ILLÉS IMÁJA 

 

Igeolvasás: 1Kir 18,1-4 Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben, így 

szólt az Úr igéje Illéshez: Menj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok 

adni a földre! Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. 

Samáriában súlyos éhínség volt. Ekkor Aháb hívatta Óbadjáhút, a 

palota felügyelőjét. Óbadjáhú igen félte az Urat. Mert amikor Jezábel 

megölette az Úr prófétáit, Óbadjáhú magához vett száz prófétát, és 

elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel 

és vízzel.  

1Kir 18,42-44 Illés pedig fölment a Karmel tetejére, a földre 

kuporodott, és arcát a térdei közé hajtotta. 43Így szólt a szolgájához: 

Menj föl, és tekints a tenger felé! Az fölment, és arra tekintett, majd ezt 

mondta: Nincs ott semmi. Illés ezt mondta: Menj vissza hétszer! 

44Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis felhő 

emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: Menj el, és mondd ezt Ahábnak: 

Fogj be, és menj le, míg föl nem tartóztat az eső! 

Alapige: Jak 5,13-18 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme 

van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? 

Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és 

kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság 

megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, 

bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és 

imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz 

ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és 

amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a 

földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt 

adott, és a föld meghozta termését. 

 

KT! 

Az elmúlt vasárnapi istentiszteletnek az volt a címe:  

 Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! 

A mai prédikációnak azt a címet adtam, 

hogy Illés imája. 

Ez is arra utal, hogy ma is az imádság áll majd a középpontban.  

 

Jakab apostol leveléből 

 olvastam föl egy rövid részletet, 

s ebből a kis részletből azonnal kiderül, 

 hogy kinek írja Jakab a levelet. 

Azt mondja: 

Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék.  

Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. 

 

KT! 

Vajon mi most hogyan jöttünk ide? 

Mi van a szívünkben? 

Isten Igéje ma azt mondja: 

 Ha szenved a szíved, a lelked,  

ha fájdalmad van: imádkozz! 

ha örömöd van és boldog vagy: 

 énekeljen Istennek a lelked: imádkozz! 

Kinek szól tehát ma ez az Ige? 

Mindannyiunknak.  

Akár fájdalmakat hordozunk, 

  akár örömmel ülünk ma itt,  

ez az Ige nekünk szól, 

s arra biztat, 

 tárjuk fel szívünket Isten előtt. 

Öntsük előtte ki a szívünket. 

Forduljunk Hozzá, mert Ő meghallgat. 

Mondjuk el Neki a mi bánatunkat, 

 a mi örömünket, 

 tárjuk fel Előtte kéréseinket! 



Jakab apostol egy példát is hoz elénk:  Illés próféta példáját. 

azt írja: "Illés ember volt,  

hozzánk hasonló természetű,  és imádsággal kérte,  

hogy ne legyen eső,  

és nem volt is eső a földön három és fél évig",  

 

Ha elsőnek hallja valaki ezt az Igét,  

akkor szinte meghökken és megkérdezi:  

Micsoda? Nem esett eső három és fél évig? 

 Ez nagyon hosszú idő!  

De miért nem esett az eső? 

 Utána pedig miért indult el újra? 

 Mit tett ezért Illés? Ő lenne az esőcsináló? 

Vizsgáljuk meg tehát közelebbről ezt a történetet, 

 amelyre Jakab apostol hívja fel a figyelmünket.  

 

Illés próféta idején Aháb volt Izráel királya, 

 aki idegen, pogány nőt vett feleségül: Jézábelt. 

Ahábról elmondhatjuk, 

 hogy feleségének, Jézabelnek a teljes befolyása alatt állt. 

Jézabel pedig kihasználva azt, 

hogy férjét kontroll alatt tartja női vonzerejével, 

mindent megtett azért, 

 hogy az általa Izráelbe hozott pogány vallást, 

 az ún. Baál istenbe vetett hitet  

   teljes mértékben elterjessze az országban. 

Az ezzel szembeni ellenállást pedig teljesen el akarta folytani. 

Ezért üldözte, megölte, s teljesen ki akarta írtani  

 az élő Istenhez hűséges hívőket. 

S ebben az Isten népe számára szomorú időszakban szolgált  

Illés próféta Izráelben. 

 

Illés egy egyszerű ember volt,  

 akinek nem volt hadserege. 

Egy szem maga állt szemben egy olyan hatalommal,  

 amely pogányságba vitte az egész Izráelt. 

Nem voltak befolyásos követői, 

 nem voltak befolyásos pártfogói az udvarban, 

nem volt vagyona, pénze, 

 csupán egy teveszőr ruhában közlekedett.  

Ez volt minden vagyona, 

s barlangokban bujdosott. 

 

Ez az ember tehát kicsi volt,  

gyönge volt, erőtlen volt   

politikai és gazdasági tekintetben is, 

mégis szembeszállt egy egész királysággal. 

Az ő ereje egy dologban volt,  

 mégpedig abban, hogy imádkozott. 

Ő az ima embere volt. 

 

Jézabel királynő pogány vallása Baalt tartotta istennek.  

Azt hirdették,  

hogy Baál az esőnek,  

a termékenységnek  

a jó termésnek az istene, 

és mivel nélkülözhetetlen a jó termés,  

ezért az élő Isten mellett  

Baált is tisztelni kell.  

 

Előbb még egymás mellett volt a két vallás, 

 utána pedig a Baál lett a lényeges, 

  az Isten előtti hódolat elhalványult, üldözött lett. 

És ekkor Isten azt a döntést hozta, 

 hogy ha az izráeliták tényleg azt hiszi, hogy Baál adja az esőt, 

  akkor majd Ő megmutatja, ki is adja az esőt. 

Hadd tudják meg, 

 mennyit ér Baál. 

Ha ő az eső istene, 

 és a jó termés adója, 

  adjon esőt és jó termést, ha tud. 

 

Isten tehát arra indította Illést, 

 hogy odaálljon a király elé, és azt mondja: 

Na ide figyelj király,  

amíg én nem imádkozom újra,  

addig nem lesz eső Izráelben.  

 



Ezután pedig Illés eltűnt a király elől. 

Hollók táplálták őt a Kerib patakjánál, 

  majd elment Föníciába egy özvegyasszonyhoz,  

 aki az utolsó kis olajával és lisztjéből készített számára ételt,  

s Isten csodát téve megsokasította az olajat és lisztet, 

  hogy gondoskodni tudjon továbbra is Illésről. 

Majd eltelt, egy év, és nem volt eső.  

majd a 2. év, a 3. év is,  

  és nem volt eső. 

 

KT! 

Ebből a történetből megtanulhatjuk azt, 

hogy ha Isten nem ad, 

  akkor nincs eső.  

E történet szerint 3 és fél éven át nem esett eső. 

 

A nép elpártolt Istentől, 

 Isten pedig levette népéről áldó kezét. 

Akháb király pedig mindenhol kerestette Illést, 

 még Egyiptomot is végigkutatta, 

  és megeskette az embereket,  

hogy eskü alatt vallják: 

biztosan nem tudják, hol van Illés. 

A felolvasott igéből éppen azt tudjuk meg, 

 hogy milyen nagy erőkkel kereste Akháb Illést.  

 

Amikor pedig már nagyon nagy baj volt,  

 és úgy tűnt, hogy minden állat elpusztul,  

  hogy nincs víz, nincs fű… 

akkor a gödör legalján szól Isten Illésnek, 

 és azt mondta: Menj el Akhábhoz. 

 

Illés pedig a király elé állt, és így szólt Akhábhoz: 

 Gyűjtsd a Karmel-hegyre egész Izráelt , 

meg Baal 450 prófétáját, 

és Asera 400 prófétájával. 

 

A Karmel hegyén pedig Isten megmutatta a hatalmát. 

A Baál próféták hiába kérték Baált,  

hogy begyújtsa az áldozat alatt a tüzet, nem jött tűz. 

Ezután Illés is tüzet kért. 

s így imádkozott:  

Istenem, hadd tudják meg a mai napon,  

hogy te vagy az Isten Izráelben,  

én pedig a te szolgád vagyok,  

és mindezt a te parancsodra tettem.  

S ekkor lecsapott az Úr tüze az égből,  

és fölemésztette az áldozatot. 

 

 

S a nép megtudta, 

 hogy az Úr az Isten, nem pedig a Baál. 

Majd újra imádkozott Illés, de most már az esőért. 

S miután imádkozott,  

elküldte a szolgáját, hogy megnézze, van-e eső. 

Amikor visszajött, megkérdezte: 

Mit látsz?  

A válasz így hangzott: Semmit. 

Illés elküldte őt újra, majd megint és újból. 

S visszajött a szolga újra és újra,  

 és nem látok semmit. 

De Illés újból imádkozott, és újra elküldte 

 

Majd a szolga hetedszerre azt mondta: 

 látom, hogy a tenger fölött egy tenyérnyi felhő kezd felszállni. 

Illés pedig azt mondta: 

most meghallgatta az Örökkévaló az én imámat. 

De addig nem hagyta abba, 

 amíg a szolga vissza nem jött a hírrel, hogy látja a felhőt. 

S ha visszajött volna hetedszerre is a szolga azzal a hírrel,  

hogy nincs eső, 

 akkor Illés imádkozott volna nyolcadszor is. 

megy kilencedszer 

 meg tizedszer, meg százhuszadszor is. 

Mert ez volt a feladata és küldetése,  

 hogy ott álljon és zörgessen a menny kapuján. 

 



Ezért mondja Jakab, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó 

könyörgésének.  

Azaz az igaz ember buzgó könyörgése igen hatékony,  

igen sokra képes. 

 

KTestvérem! 

Szeretném elmondani neked, 

 hogyha úgy érzed, 

 magadra maradtál a bajodban, a problémádban, 

  nincs akire támaszkodjál, 

nincs aki segítsen, 

akkor is még ott van a leghatalmasabb dolog az életünkben:  

Ha ismerjük az Örökkévalót, 

az az eszköz,  

ami Illésnek is volt. 

Mert Illésnek nem volt semmije. 

Nem reménykedhetett se politikában, se pénzben, 

se más emberben, 

csak abban, hogy az Örökkévaló meghallgatja az imáját. 

És Isten meghallgatta őt. 

 

KT! 

Hadd mondjam el újra: nagy az ereje az igaz ember buzgó 

könyörgésének.  

A mi igazi hatalmunk is az imádságban van. 

 

A Biblia szerint  

nem a királyok a birtokosai a történelemformáló erőknek, 

meg a hatalmasok és a gazdagok, 

 hanem azok az emberek, akik képesek hittel imádkozva  

  az örökkévaló Istent arra bírni, hogy cselekedjen. 

 

És hadd mondjak el egy másik titkot is: 

Isten keres olyan embereket,  

akiknek az imáin keresztül Ő cselekedhet. 

Isten ránk bízott dolgokat.  

Ezeket nem mi visszük véghez. 

Illés sem tudott tüzet lehozni az égből,  

vagy bezárni az eget.  

Isten zárta be az eget, Isten hozta le a tüzet az égből, 

 és Ő adott újra esőt. 

De Isten használta Illést abban,  

h. imádkozzon, 

és megvárta azt, hogy hű prófétája imádkozzon Hozzá, 

 és Isten együttműködött Illéssel. 

 

Hogyan történt mindez? 

Vajon Isten Illés kívánsága szerint cselekedett,  

vagy Illés volt az, aki Isten akarata szerint imádkozott? 

 

Ha elolvassuk a Királyok első könyvének a 17-18 fejezeteit,  

akkor abból kiderül, 

hogy mindez Isten döntése volt.  

Ő akarta, hogy mindez így történjen.  

Ő jelentette ki Illésnek akaratát, 

 és Ő parancsolta meg neki, hogy hirdesse meg a királynak: 

Nem lesz eső.  

Előre lehetett tudni,  

hogy most Isten ítélete folytán hosszú szárazság következik.  

Majd végül Isten adta tudtul Illésnek,  

hogy vége az ítéletidőnek és hamarosan esni fog. 

És amikor Illés imádkozott, 

 akkor imádsága által kérte az ígéret beteljesedését.  

 

Nem Illés akarata szerint történnek az események, 

 hanem Isten akarata szerint. 

Illés szerepe annyi,  

hogy Isten megengedi neki, hogy belelásson Isten tervébe, 

  és ő eszerint imádkozik. 

Isten pedig felhasználja Illés imáját. 

 

KT! 

Isten ma is felhasználja a hívők imádságát 

az Ő munkájában.  

 

 

 

 



Azonban nem Istennek van szüksége arra, 

 hogy tanácsokat adjunk neki az imádságban, 

 vagy hogy figyelmét szükségeinkre irányítsuk, 

hanem az imádkozónak van szüksége arra, 

 hogy miközben elcsendesedik Isten előtt, 

  megismerje Isten akaratát, Isten szándékát. 

És miután megismerte, 

 tudjon azzal azonosulni.  

És aztán azért imádkozzon, 

 amit Isten tenni akar, 

 amit Isten ajándékozni akar. 

 

Mert az lesz használható eszköz Isten kezében, 

 aki azonosul az Ő akaratával, 

 és imáiban is azt kéri, amit Isten tenni akar. 

 

Az elmúlt vasárnap szó volt arról, 

     hogy Jézus a Gecsemáné kertjében a tanítványaival imádkozott, 

de a tanítványok elaludtak imádság közben, 

 és nem használták ki a kísértésekre,  

próbákra való felkészülés alkalmát. 

De Jézus kihasználta.  

Háromszor is imádkozott. 

Máté így írja le az első imádságát: 

"Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne 

úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." 

 

Miután felébresztette tanítványait,  

 második imája azonban már másként hangzik. 

Azt olvassuk: 

„Másodszor is elment, és így imádkozott: "Atyám, ha nem távozhat el 

tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod." 

 

Majd újra elment,  

harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. 

 

Vajon kinek volt szüksége az imádságra? 

 

Jézus elfogadta az Atya akaratát, 

 de a keserű pohár megízlelése előtt 

  egy pillanatra megingott. 

Első imádságában elmondja: 

 Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár;  

de miközben kimondja e szavakat, 

 megerősödik abban a bizonyosságban,  

  hogy nem lehetséges. 

hiszen elmondja:  

mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." 

 

a második imája már így hangzik:  

 ha ki kell innom a keserű poharat,  

  legyen meg a te akaratod. 

Majd újra elmondja e szavakat.  

 

 

KT! 

Az én tapasztalatom is az, 

 hogy amikor elkezdek imádkozni, 

  elkezdem sorolni a kéréseimet, vágyaimat, 

és ahogyan egyre inkább imádkozom, 

 Isten egyre nagyobb világosságot ad egy-egy kérdésben, 

  hogy mi az Ő akarata. 

Hogy milyen célokat tűz ki elém. 

Merre kell indulnom. 

 

És sokszor az imádság alatt meggyőz egy-egy kívánságom területén, 

 hogy igazából nem is arra van nekem szükségem. 

S aztán megmutatja azt, 

 hogy mit is kell igazából tennem.  

És ha én erre igent tudok mondani, 

 sőt, én magam is azt akarom már, amit Ő, 

  és ezért én magam is tudok imádkozni, 

   akkor arra Isten áldást ad. 

KT! 

Ebből a történetből kiderül, 

hogy nem az Illések irányítják a felhőket,  

hanem Isten irányítja azokat.  

 



De ha Illés és a mindenkori Illések, 

 a hívők odaviszik Isten elé az esőügyeket is,  

a népnek az ügyeit,  

sorsát, 

 jövőjét,  

hitét, hitetlenségét,  

akkor beleigazodnak Isten jó tervébe, 

       és Isten ezek után hatalmasan használhatja őket.  

 

KT! 

Nem véletlen az, 

 hogy az utóbbi időben többször is előjött az imádság kérdése.  

Illés esetében is láthattuk, 

 hogy akár egyetlen ember imádságában is milyen nagy erő van. 

De amikor egy közösség tud hittel, 
 egy akarattal Isten előtt leborulni, 
  abból  nagy áldás fakad. 
Jézus maga ígéri: Bizony, mondom néktek azt is,  

hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban,  

 amit kérnek, 

 azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. (Mt 18,19-20) 

 

Spurgeon-ről, a nagy igehirdetőről jegyezték fel, 

hogy miközben 6000 embernek prédikált,  

az altemplomban 400-an imádkoztak  

az istentisztelet áldásáért. 

Magyarországon pedig többek között 

a Pasaréti ref. gyülekezetet tudom példaként felhozni arra,  

hogy az istentisztelet áldásaiért, 

és egymás terheinek a hordozásáért 

 külön imacsoport imádkozott. 

 és tudjuk azt,  

hogy ez az egyik legnagyobb magyarországi ref. gyülekezet.  

 

Szeretném, ha lenne egy imádkozó csoport a mi gyülekezetünkben is, 

 amely tagjai az istentiszteletek előtt  

együtt, hangosan imádkoznak. 

Isten elé viszik gyülekezetünket, 

 gyülekezeti tagjainkat. 

A Lelkipásztori Levélben lesz egy kivágható kis rész, 

 ahová le lehet írni az imakéréseket, 

  és a kivágott kis cetlit a kérésekkel  

az előtérben lévő ún. „imaperselybe lehet dobni. 

Ugyanakkor hadd kérjem mindazokat a testvéreket, 

 akiket Isten Lelke erre indít, 

    hogy részesei legyenek ennek az Isten előtti közös könyörgésnek, 

 hogy az istentisztelet előtt 20 perccel jöjjenek el, 

 és imádkozzunk a női mosdó melletti kisteremben  

közösen egymásért, 

   a gyülekezetért, családjainkért, 

    városunkért, népünkért. 

 

Jakab azt mondja:  

 

Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék.  

Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. 

mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

 

Tapasztaljuk meg ezt közösen! 

Ámen. 

 

 


