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A KIÉGETT TÖMEGGYILKOS 

Igeolvasás: 1Kir 18,25-40 
Alapige: 1Kir 19,1-8: Amikor Aháb elmondta 
Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat 

megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel 

az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és 
ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami 

azokkal történt! Illés megijedt, elindult és elment, hogy 

mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. 

Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi 
járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, 

meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, Uram! 

Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! 

Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De 

egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró 

kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, 
megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek 

az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. 

Kedves Testvérek! A mai igehirdetés azt a címet kapta, hogy A kiégett tömeggyilkos. Ez a cím filmcímnek sem 

lenne utolsó, ha pl. egy diktátor, vagy egy orvlövész kiégésének történetét kellene megfilmesíteni. Ma azonban 

nem Nérónak, Hitlernek, vagy Leonnak, a profinak életérő fogok beszélni, hanem Illésről, az Ószövetség egyik 

legnagyobb alakjáról, aki a próféták legkiemelkedőbb személyisége volt. Az ő életéről is csupán néhány epizódot 

fogunk megvizsgálni, s főként az ő kiégésére, burn out-jára fókuszálunk majd. 

 Nemrég olvastam egy cikket, amelynek a címe ez volt, hogy „A kiégés korunk pestise.” Míg egy-két 

évtizede a kiégés főként a segítő szakmákban volt elterjedt, ma már számos más munkaterületre átterjedt. Mit tanít 

számunkra, akik ugyancsak ki vagyunk téve a kiégés veszélyének, Isten Igéje Illés példája által a kiégésről, és a 

gyógyulásról? Három képet szeretnék ma lelki szemeink előtt felvillantani. Az első kép az imént olvasott 

igeszakaszból tárul elénk. Lelki szemeink előtt látjuk a menekülő prófétát, amint elterülve, kimerülten fekszik egy 

rekettye bokor alatt a puszta porában. Imádkozik, de ez az ima egy megtört, kiégett ember imádsága, aki meg akar 

halni. Azt mondja: „Elég most már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! (1Kir 19,4) Azt 

mondhatnánk, hogy Illés eljutott a hullámvölgy aljára. Már nincs olyan cél előtte, ami motiválná. 

 Hogyan jut el Illés idáig? Mi előzte meg ezt a mélypontot, amit itt látunk? Egy másik képet szeretnék most 

lelki szemeink elé idézni. Ez a kép egy nappal korábban készült, közvetlenül a nagy mélypont előtt, s ezen a képen 

Illést életének csúcspontján láthatjuk. A kép két oltárt ábrázol. Az egyik oltár körül 450 Baál próféta köröz, akik 

önmagukat vagdosva Baálhoz kiáltanak, hogy az bizonyítsa be nagyságát, és gyújtsa meg oltáruk alatt a tüzet. A 

háttérben Izráel népe látható, valamint Akháb király. Az egész jelenet egy olyan korban játszódik, ami Isten 

választott népének történetének egyik legsötétebb időszaka volt. Izráel királyának felesége, Jézabel királynő eddigre 

már kiirtotta Isten papjainak és prófétáinak legnagyobb részét. A Baál kultusz számára pedig Akháb király felesége 

kedvéért külön templomot is építtetett, és szabad utat engedett annak, hogy az élő Istenbe vetett hit helyére az egész 

országban a Baál és Asera bálványistenekbe vetett hit lépjen. Erről a korról mondja az Úr Jézus a farizeusoknak, 

hogy jaj nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. (Lk 11,47) Hiszen 

mindazok, akik az élő Istenben bíztak, és erről vallást is tettek, életveszélyben voltak. 

Illés pedig, az Isten embere, egy három és fél éves aszály után, ami Isten büntetése volt a Tőle elfordult 

népen, elhívja a királyt minden Baál prófétájával, és Izráel népével együtt a Karmel hegyére, hogy a népet választás 

elé állítsa. Azt mondta nekik: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor 

őt kövessétek! (1Kir 18,21) Ennek a képnek azt a nevet is adhatnánk, hogy a rettenthetetlen Illés. A szilárd és 

tántoríthatatlan Isten embere, aki tudja azt, hogy Isten vele van, és ezért nem fél sem a királytól, sem a Baál 

prófétáktól, sem a néptől. És amíg a Baál próféták kudarcot vallanak, mert nem gyullad be oltáruk alatt a tűz, az 

Illés által emelt oltárra, miután imádkozott lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: 

Az Úr az Isten, az Úr az Isten! Illés pedig ezt mondta nekik: Ragadjátok meg a Baal prófétáit, senki se menekülhessen 

el közülük!És megragadták őket. Illés levitette őket a Kísón-patak mellé, és ott lemészárolta őket. (1Kir 18, 38-

40)És Illés arra gondolhatott, hogy végre eljött az áttörés. Izráel népe hátha visszapártol végre az Úrhoz, és hátha a 

király is az Urat választja végül.  

De ezután következik a hidegzuhany. Akháb király otthon elmondja Jézabel királynőnek a történteket, s 

megmarad felesége és a Baál-ba vetett hit mellett. S végül Jézabeltől megérkezik a halálos fenyegetés, utalva a 

megölt Baál prófétákra: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, 

ami azokkal történt! (1Kir 19,2) A rettenthetetlen és szilárd Illés pedig összetörik, s hagyva csapot-papot, elmenekül 

az országból. Életének csúcspontját életének mélypontja követi. Az ézsaiási ige juthat az eszünkbe: Elfáradnak és 

ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. (Ézs 40,30) 

De amit látnunk kell, az az, hogy Illés a legjobb helyre megy kiégésekor. Istennek mondja el bánatát, 

elégedetlenségét, magányát, fájdalmát, s azt, hogy feladta, és meg akar halni. De nem lesz öngyilkos, nem fut fűhöz-

fához életvezetési tanácsokért, hanem Istenhez menekül. És ahogyan pár ezer évvel ezelőtt is, ma is ez a legjobb 

gyógymód. Ahhoz az Istenhez jönni, Aki szeret, Aki akar és tud segíteni,s Aki a legjobban ismer minket, mert Ő 

teremtette nemcsak a testünket, hanem a szellemünket és lelkünket is. És Ő a mi lelkünk igazi gyógyítója. Isten 

angyalt küld Illéshez, halni vágyó, elkeseredett prófétájához, aki megérintette, felsegítette, és lángossal, valamint 

vízzel kínálta. A böjti időszakban vagyunk, és most különösen is időszerű ez az ige, mivel Illés és annak az ételnek 

az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. (1Kir 19,8) S ez már a 3. kép, amelynek 

azt a címet adhatnánk, hogy a mozgósított Isten embere. Isten tehát felemeli őt. Az angyali kéz ott Isten keze. Az 

angyal szava pedig Isten szava: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! (1Kir 19,7) Isten keze így emeli 

ma is fel mindazokat, akik Hozzá jönnek akár kiégve, akár fájdalmakkal, összeroskadva, megoldhatatlannak tűnő 

lelki terhekkel. S ez az isteni kéz az, amelyet a Golgotán átszegeztek. S most a böjti időszakban lássuk meg ezt az 

isteni kezet, amelyet értünk szegeztek át, s amely ma is felemel minket. Halljuk meg Jézus hangját: Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Engedjük 

Neki, hogy nap mint nap Ő emeljen fel minket. Ámen.     (Dr. Pótor Áron – ref. lelkész) 

       
A szombati (03.30) zenés istentisztelet előkészületei – Pintér Béla és Az Őrálló Dicsőítő Zenekar. (Fotó: AÁ) 

 

2019. április: 

02. kedd 14.30 Éneklő kör 

03. szerda  14.30 Bibliaóra 

03. szerda  16.30-18 Cserkészet 

03. szerda  18.00 Női kör - páros héten (30-50 éves korosztály) 

04. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

04. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

04. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

06. szombat  9-16.30 

Gyülekezet a középpontban missziói konferencia az Egyetemi templomban. 

Bővebben a programról és az ingyenes regisztrációról a honlapunkon lehet olvasni 

(furediut.hu). 

07. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

07. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. 

07. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Április 15-ig lehet jelentkezni a berekfürdői többgenerációs egyházmegyei táborra. A tábor ideje: 2019. júl 

15-21. Díja: teljes ellátással: 35.000 Ft (felnőtt), 23.000 Ft (3-17 év), 0 ft (3 év alatt).  

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 
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