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37. Megmutatom-e Isten erejét? • Illés a Karmel-hegyen
1Kir 18,1–2. 17–46

? Vitatkoztál már valakivel arról, hogy létezik-e Isten? Milyen érveket mondhatunk Isten jelenlétére, 
létezésére a mai világban?

 Hatodikban már tanultál Illés prófétáról, aki Aháb király mellett prófétált, és Isten büntetése-
ként szárazságot kellett meghirdetnie. Idézd vissza, hogyan, kiken keresztül viselte gondját akkor 
Illésnek Isten! (Segít 1Kir 17,1–16.)

Isten eszközei: 

? Illés most három év szárazság után döntés elé állítja a népet. „Meddig sántikáltok kétfelé?” Hogyan 
fogalmaznád meg ezt a kérdést ma?

? Melyik az a parancsolat, amely ugyanerre a kérdésre ad egyértelmű útmutatást?

 1Kir 18,1–2. 17–46
Olvasd el alaposan a történetet, és töltsd ki a táblázatot!

Baal-papok Illés próféta

Mit építenek? Milyenre?

Hogyan kérik istenük segítségét? 
Mivel igyekeznek hatni rá?

Milyen eredményre jutnak?

Illés erősen épít a hagyományra, 
mert tudja, hogy az megtartó erő. 
Tizenkét kőből építi az oltárt, 
és az ősatyákra, Ábrahámra, Izsákra 
és Izraelre hivatkozik Isten előtt. 
Miben segíthet minket az őseink hite? 

 1Kir 18,41–45
Figyeld meg az érkező vihar leírását! Vajon miért 
épp a Karmel volt a helyszíne ennek az eseménynek? 
Segít a térkép!

Miért van szükség a Baal-próféták lemészárlására? 
Nem durva akció ez? Tényleg kellett? Vagy csak Illés túlkapása? 

Fantasztikus erővel lép fel Illés itt, a Karmel-hegyen. Nyugodt bizonyosság jellemzi. Nem ma-
gában, Istenben bízik. Látványos az ellentét: a Baal-próféták kultikus táncot járnak, egészen a 
révületig, Illés pedig még gúnyolja is őket, ezzel fejezve ki, hogy számára Baal csak egy élettelen 
szobor. Illés ezután higgadt egyszerűséggel építi fel az ősi jelképnek megfelelően tizenkét kőből 
az oltárt, és szólítja meg világos, jól érthető szavakkal Istent. A válasz, amit kap, meggyőző, 
végül pedig az eső is megérkezik, amely véget vet a szárazságnak. 

Ehhez képest szinte érthetetlen az az indulat, amellyel Illés a Baal-prófétákra ront, annak 
ellenére, hogy Isten erre nem ad utasítást neki. Illés mégis az ősi törvények szerint cselekszik: 
2Móz 22,19 szerint azoknak, akik bálványisteneknek áldoznak, halál a büntetése. Az Újszö-
vetségben Jézus ebből a szempontból is egészen újat hoz.

Nézem Illést. Vajon én vállalom-e, hogy döntésre hívom, Istenhez hívom a többieket, akkor 
is, ha egyedül vagyok „próféta”? 

Nézem a népet. Sántikálnak kétfelé. Én kit választok? Döntöttem, vagy meggyőzhető vagyok? 
Nézem a villámot. Ott, akkor a Karmel-hegyen villám csap az áldozati oltárra, és ez erőt 

ad Illésnek is. Miben tapasztalom ma meg Isten erejét? Fontos-e, hogy legyenek ilyen „villám-
csapások” az életemben?


