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Oblátus lelkigyakorlat 2019 

II. Vatikáni Zsinat útjain 

1. Elmélkedés  

Illés, Izrael prófétája és Jézus, Isten Fölkentje 

I. Bibliai idézetek 

„És íme, két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben jelentek meg, és az ő 

távozásáról (haláláról) beszélgettek, ami Jeruzsálemben fog beteljesedni.”Lk 9, 30-31. 

„Igen, előbb eljön Illés és mindent helyreállít. De az is meg van írva az Emberfiáról, hogy 

sokat fog szenvedni és megvetésben lesz része. Mondom nektek, Illés már eljött, de 

kényük-kedvük szerint bántak vele, ahogy meg van írva.” Mk, 9, 9–13 

Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, Éli, lamma szabaktani?” azaz Istenem, 

Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan  az ott állók közül, akik hallották, így szóltak: 

Ez Illést hívja.” Mt 27, 46–47. 

II. Keleti Liturgia: Illés mint előkép 

görögkatolikus egyház nyilvános ünneppel tiszteli (július 20-án). A katolikus egyház Illés 

próféta az egyetlen az ószövetségi szentek közül, akinek emlékét a bizánci és sajnos nem.  

A keleti egyházak tiszteletének alapja Jézus megállapításában rejlik: Illés és Keresztelő 

János között párhuzamot von (vö. Mt 11,14): Illés már eljött Keresztelő János révén. A 

görögkatolikus liturgikus szövegek Illést „Krisztus eljövetelének második 

Előhírnökeként” magasztalják. (Történetileg nézve természetesen az első, utána 

következik Keresztelő Sz. János.) 

A másik Illés legnagyobb csodájában kereshető. Amikor az Illést befogadó 

özvegyasszonynak meghalt az egyetlen fia, az asszony így támadt a prófétára: „Mi 

dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy emlékezetembe idézd vétkeimet és 
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megöld a fiamat?” (1Kir 17,18); Illésnek megesik a szíve rajta: imádságára Isten 

feltámasztja az ifjút. A halottakat feltámasztó Jézus előhírnöke lett Illés.  

Jelképes értékű életének vége. Nem halt meg, hanem tüzes szekéren az égbe ragadtatott. 

Ez a legnagyobb  előképe Jézus feltámadásának. És egyáltalán a feltámadás hitének. A 

halál hitünk szerint átlépés ebből a földi életből az örök szent életbe.  

S hogy milyen méltósága van odafönn Isten emberének, azt a színeváltozás jelenete 

mutatja meg a keresztényeknek: egy hegyen a három kiválasztott apostol számára az 

isteni fényében tündöklő Jézus mellett Mózes és Illés jelent meg az üdvözültek ragyogó 

dicsőségében.  

III. Mennyiben volt Illés Jézus előképe? Miben volt lényegesen más Jézus, mint 

Illés próféta? 

Lássunk először néhány hasonlóságot. Illés is csodatevő volt. Mikor a király előtt kihívta 

Baál papjait Karmel hegyére, Baál papjai hiába hívták istenüket, hogy égesse el az 

áldozati állatot. Ezzel szemben Illés szavára az Úr villámot küldött, és így bizonyította, 

hogy az Úr az egyetlen Isten, aki Izraellel szövetséget kötött.  

Illés által bejelentett nagy szárazság idején egy szegény asszony – a próféta kérésére –

utolsó ételét adta neki, ezért jutalmul nem fogyott ki a liszt a vékájából, olaj a 

korsójából. Sőt később Illés a halott gyermeke felett imádkozott, és az feléledt, 

föltámadt. 

Illés is vándor volt, elsősorban az Északi Országrészben, a későbbi Galileában hirdette 

az Úr szavát, Judeában csak akkor ment, amikor menekült a király haragja elől. Nem 

hagyta el a Szentföldet, akár Jézus 

Tanítványai is lettek, mint Jézusnak. Az Úr közülük és köztük Elizeust jelölte ki 

utódjának. Illést a hagyomány szerint az Úr egy szekéren az égbe ragadta; ez talán 

legnagyobb előjele az Ószövetségben Jézus föltámadásának.  
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Miben tér el Illés alakja  Jézusétól?  Jézus nem a büntető Isten prófétája volt. Illés Baál 

papjai feletti győzelme után a népnek azt parancsolta: öljék meg Baál papjait. Több 

százat megöltek. Sirák fia könyve himnuszában így dicsőíti Illést:  

Ekkor mint a tűzvész, Illés próféta jött, 

kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. 

Éhínséget hozott rájuk,  

és haragjában megtizedelte őket. 

Az Úr szavával elzárta az eget 

és tüzet hozott le háromszor az égből. 

Illés, de nagy voltál csodatetteidel! 

 

Jézus – Illéssel szemben – nem hozott aszályt, éhínséget senkire, sem háromszor nem 

kért villámot az égből, hogy lesújtsa ellenfeleit.  Jézus néhány tanítványa – talán Illést 

utánozva – az égből bosszuló villámot akar kérni az őket be nem fogadó szamariai 

falura, de Jézus az irgalmas Istent képviseli, új szívet akar a tanítványoknak adni. 

Megérti a szamariaiak évszázados ellenszenvét Jeruzsálem temploma, és az oda 

zarándoklók ellen, köztük önmaga ellen.  

Jézus soha nem szidja a Galileában levő bálványoltárokat, sem a bálványimádó 

rómaiakat, görögöket és más népeket. Jézus ezért is nem lehet Izrael prófétája. Péter 

mondja ki az igazságot: Jézus a Fölkent, vagyis Krisztosz, a Messiás-pap és -király, aki 

új Országot hirdet. Míg Illés próféta Mózes törvényének betartását követeli a népen és a 

királyon. Jézus Isten Országát hirdeti, az evangéliumára való figyelmet kér, és ahol 

bizalmat lát, ott meggyógyítja a betegeket.  

Jézus önmaga követését állítja Mózes törvénye helyébe.  Istent Atyjának meri szólítani, 

ahogy Illés és más előtte soha. Sőt azt állítja: ő és az Atya egy. Ez káromlásnak tűnik sok 

zsidó számára, a benne bízók számára pedig azt jelenti, hogy ő az Ország királya. A 

király azt kívánja: kövess engem! Szigorúbb ebben, mint Illés tanítványa, Elizeus iránt.  

Illés egy utolsó faluból Szamaria királya elé ment, és bejelentette, hogy sok évig nem lesz 

eső, mert a király megengedte feleségének, hogy bálványokat hozzon az országba. Jézus 
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nem tartott kapcsolatot sem a zsidó főtanáccsal, sem a római politikai vezetőkkel, sem a 

rómaiak ellen szerveződő zsidó csoportokkal.  

Jézus azzal, hogy saját tanítását állította központba, vagyis Mózes törvénye helyett az ő 

követése vagy elutasítása lett a hit lényege, és azzal hogy nem ostorozta a bálványok 

imádóit, megteremtette alapfeltételeit annak, hogy az általa küldött Szentlélek – a 

tanítványok révén – elterjeszthesse az evangéliumát, elterjeszthesse a Szentháromságos 

istenképét a Római Birodalomban és azon kívül is.  

Isten új népe, az új Izrael, az Egyház június végén ünnepelte Jézus Szívét. Egy bencés 

nővér sokat tett a középkorban Jézus szíve tiszteletéért, az isteni irgalmasság jelét látva 

benne. Talán azért tette, mert túl sok ítélkezést látott az Egyházban. A 19. században is, 

akik terjesztették Jézus Szívének kultuszát, az erkölcsi szigort középpontba állító, ezért 

ítélkező hit mellett / helyett más Jézus-képet formáltak. A kultusszal az evangélium 

szavára hívták fel a figyelmet: „Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket 

elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” 

Jézus Szíve főünnepének első vesperásában a Magnificat előtt ezt az evangéliumi verset 

énekeltük: „Azért jöttem a világra, hogy tüzet gyújtsak az egész földön és várva várom, 

hogy már föllángoljon”. (Lk 12, 49) Jézus az Isten Országában való hit tüzét gyújtotta 

meg a földön. A Szentháromságban való hit tüzét, a teljes emberségében és istenségében 

való hit tüzét, nem az ítélet tüzét. Sokaknak nem tetszett ez az új tűz, ezért 

kereszthalálra adták Jézust, de az Atya a Szentlélekben föltámasztotta, és jobbjára 

állította.   

Június végén a római egyház első vértanúira is emlékezünk. A katakombák egyházára. 

Péter és Pál apostolra különösen.  Először a zsidók üldözték őket a törvény nevében, 

majd a kegyetlen Nero császár idejében – a Rómát elpusztító tűzvész okozásának hamis 

vádjával – a keresztényeket az emberiség ellenségének nyilvánították,  minden joguktól 

megfosztották őket. Ezért ölhették meg nemcsak Pétert, hanem a római polgár Pált is. 

Sok keresztény szörnyű halállal, égő fáklyaként meggyújtott keresztfán halt kínhalált.  

Mindig jó arra is gondolni, hogy eljöhet az idő, amikor minket is üldözni fognak. Már el 

is jött, hiszen Afrikában és Ázsiában oly sok keresztény hal meg, mint a Római 

Birodalom idején.  

A II. Vatikáni Zsinatnak a vallásszabadságról szóló nyilatkozatában ezt tanítja: 
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„Krisztushoz hasonlóan az apostolok is mindig azon voltak, hogy tanúságot tegyenek 

Isten igazságáról: ’bátor bizalommal hirdették Isten igéjét’ (ApCsel 4.31) a népek és a 

fejedelmek előtt. Szilárdan hitték, hogy az evangélium valóban Isten üdvösséget hozó 

ereje minden hívőnek. Megvetve azért minden ’testi fegyvert’, Krisztus szelídségének és 

mértéktartásának példájára Isten igéjét teljes bizalommal hirdették, tudván, hogy isteni 

erőt rejt magában, mely legyőzi az Istennel ellenséges hatalmakat, s az embereket 

Krisztus hitére és szolgálatára vezeti.  

Amint a Mester, az apostolok is elismerték a törvényes világi tekintélyt: ’Mert nincs 

hatalom, csak Istentől’, tanítja (Pál) Apostol, aki ennek alapján parancsolja: ’Mindenki 

vesse alá magát a fölöttes hatalomnak; (…) aki a hatósággal szembeszáll, Isten 

rendelésének szegül ellene (Róm 13, 1–2).’  

Ugyanakkor félelem nélkül mondtak ellent az apostolok az Isten szent akaratával 

szembehelyezkedő közhatalomnak: ’Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az 

embereknek’ (ApCsel 5, 29). Ezt az utat követte a vértanúk és a hívők 

megszámlálhatatlan serege a századokon át és az egész földkerekségen.”   (A II. Vatikáni 

Zsinat dokumentumai, Szent István Társulat, Bp., 2000, 502–503) 

A Jelenések könyve a vértanúk egyházát vigasztalta és vigasztalja, és hittel láttatja Isten 

Országát: 

„Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és a tenger sem 

volt többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az 

Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, 

hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: ’Nézd, ez az Isten hajléka az emberek 

között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl 

szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem 

vesződség, mert a régi világ elmúlt.’” Úgy legyen. Ámen. 

 


