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ISTEN KEGYELMÉNEK TITKA 

 

Igeolvasás: 2 Krónikák 20,1-24 igeszakasz válogatott versei: Történt ezek 

után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen a móábiak és az ammóniak a 

meúniak egy részével együtt. (…) megijedt Jósáfát, az Urat kezdte keresni, és 

böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget 

kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét 

kérjék. És felállt Jósáfát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az Úr házánál, 

az új udvar előtt, és ezt mondta: Uram, őseink Istene! (…) látod, az ammóniak 

és móábiak, Széír hegyvidékének a lakói ellenünk támadnak, és ki akarnak 

űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket! Mert 

nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem 

tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Eközben a júdaiak valamennyien ott 

álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor 

rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, (…) és megszólalt: 

Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt 

mondja nektek az Úr: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert 

nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük! (…) Nektek 

nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan 

szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! 

Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr! Ekkor Jósáfát arccal a 

földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr 

színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és kórahi léviták pedig fölálltak, és 

egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izráel Istenét. Kora reggel fölkeltek és 

kivonultak Tekóa pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósáfát, és ezt 

mondta: Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Higgyetek 

Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és 

boldogultok! Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, 

akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek: 

Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete! Amikor elkezdték az 

ujjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó 

ammóniak, móábiak és a Széír-hegyvidék lakói között, és ezért vereséget 

szenvedtek. Az ammóniak és a móábiak a Széír-hegyvidék lakóira támadtak, 

hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Széír lakóival, egymás 

pusztulását segítették elő. Mire a júdabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és 

a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön, és 

senki sem menekült meg.  

 

Alapige: Jak 4,6 Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig 

kegyelmét adja. 
 

Kedves Testvérek! 

Ma ünnepeljük gyülekezetünk 12. születésnapját.  

Van egy ének, amely így szól: 

 Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, 
Mert az Ő irgalma soha véget nem ér. 

Újjáéled reggelre, minden reggelre, 

Nagy a Te hűséged, ó Uram, nagy a Te hűséged 

Ez az ének arról beszél, 

 hogy Isten jósága, irgalma által élhetünk meg újabb napokat, éveket, 

 újabb születésnapokat. 

Margitka néni pl. 94 születésnapért adhatott már hálát Istennek. 

 

Ismerjük Halász Judit születésnapi énekét, 

 amelynek refrénje így szól: 

Boldog, boldog, boldog születésnapot, 

kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! 

 

 



Általában, amikor születésnapi jókívánságainkat kifejezzük,  

 ezt kívánjuk egymásnak, 

  hogy sok boldog születésnapot! 

  Isten éltessen még sokáig! 

Szoktuk ilyen röviden is mondani: Isten éltessen! 

És e rövid születésnapi kívánság is magában rejti azt, 

 amiről az ének is szól: 

  hogy Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, 

  mert az Ő irgalma soha véget nem ér. 

 

KT! 

Gyülekezetünk 12. születésnapján  

 erről a soha véget nem érő irgalomról, az isteni kegyelemről  

  szeretnék beszélni. 

Isten irgalmára és kegyelmére példaként pedig  

 Jósáfát király történetét olvastam fel. 

 

Jósáfát ie.-i 800-as években volt a kicsiny Júda királya, 

 és hirtelenül, várat módon 3 ellenséges sereg tört országára. 

Jósáfát pedig nem kezd el kapkodni, 

 ahogy sokan tennének,  

 nem a királyi tanácsosokat hívja, 

  hanem azonnal imádkozni kezd. 

Ez arról tanúskodik, 

 hogy Jósáfát számára, e hívő ember számára az imádság egyfajta  

  lelki reflex.  

 

Sokan már csak akkor kezdenek el imádkozni, 

 ha baj van.  

Előbb végig járnak minden emberi megoldást, 

 és csak a legvégén, mikor már nem marad semmi más,  

  akkor jön az ima. 

 

Jósáfát azonnal imádkozni kezd, 

 mert már előtte is, még a baj előtt is ezt tette.  

Imádságos szívű, Istent félő király volt. 

 

Böjtöt hirdet egész Júdában, 

 és Júda összes városából egy helyre sereglett a nép, 

  hogy együtt kérjék Isten segítségét. 

A hívő Jósáfát nemcsak a láthatókra, 

 az országát, az életét veszélyeztető hatalmas seregekre néz, 

  hanem szinte reflex szerűen tekint a láthatatlan Istenre. 

 

KT! 

A hívő embert a hitetlen embertől az Istenben való hit különbözteti meg. 

Tudjuk a Zsidókhoz írt levélből, 

 hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, 

 és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.  (Zsid 11,1) 

Ahhoz hasonlítható ez, 

 hogy most, amikor március elején esik a hó, és nagy hideg van, 

 mi mégis tudjuk, hogy itt a tavasz. 

Nem látjuk, de tudjuk. 

És előbb vagy utóbb, de meg is fogjuk látni. 

 

A hívő ember tudja, 

 hogy az ellenséges támadások közepette sincs egyedül. 

Nem látja, 

 de tudja, Isten vele van, és megsegíti, 

  ahogyan eddig is olyan sokszor megtette már. 

És előbb vagy utóbb meg fogja látni magát Istent is, 

 Aki trónján ül, 

 és Aki Lelkével körülvesz,  

  és most is, amikor csak tükör által homályosan látunk, 

   velünk van. 

 

A hívő Jósáfát király a bajban elsőként Istenhez fordul, 

 Akihez korábban is fordult, akkor is, amikor nem volt baj. 

 

A hitetlen ember akkor kezdi keresni Isten segítségét, 

 amikor már a lehetőségek végére ért, 

 amikor már minden követ megmozgatott, 

 amikor már a legjobb orvosokat is megfogadta, 

  és látta azok széttárt kezét, lemondó tekintetét. 



A hívő ember azonban a bajban is, 

 de az áldások közepette is Istent keresi. 

Számol Istennel.  

 

Jósáfát is ezt teszi.  

Összegyűjti népét, és együtt borulnak le Isten előtt. 

És ekkor a következőt olvassuk: 

Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, (…) és az 

megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát 

király! Ezt mondja nektek az Úr: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy 

tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok 

ellenük! (…) Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és 

néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. 

 

Jósáfát imájára Isten válaszol. A Szentlélek rászállt egy lévitára, 

 aki próféciát mond: Ne féljetek!  

Nem a ti háborútok ez, hanem Istené! 

  Isten harcol majd helyettetek. 

 

Jósáfát király pedig népével földig hajol Isten előtt, 

 és imádták az Urat. 

 

Másnap pedig elérkezik az egész történet legcsodálatosabb része. 

Képzeljük lelki szemeink elé, 

 hogy a hadsereg kivonul. 

De nem úgy, mint a háborús filmekben. 

Ezt olvassuk: 

[Jósáfát] fölállította az Úr énekeseit,  

akik szent öltözetben dicsérték őt,  

és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek:  

Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!  

Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, 

 az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak,  

móábiak és a Széír-hegyvidék lakói között,  

és ezért vereséget szenvedtek.   

Az ammóniak és a móábiak a Széír-hegyvidék lakóira támadtak,  

hogy kiirtsák és elpusztítsák őket.  

Amikor végeztek Széír lakóival,  

egymás pusztulását segítették elő.  

Mire a júdabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek,  

és a sokaság felé fordultak, 

 már csak az elesettek holttestei voltak a földön,  

és senki sem menekült meg.  

 

Milyen csodálatos győzelem.  

Milyen csodálatos kegyelem. 

 

Valóban nem a júdabeliek harcoltak, 

 hanem Isten. 

A hadsereg harc helyett az Úr énekeseivel együtt dicsérte az Urat. 

Bizonyára elég hosszúra nyúlt a dicsőítés. 

Nem 5 vagy 10 percet énekeltek. 

Órákon át ujjongtak és dicsértek az Urat.  

Visszhangozták: 

 Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete! 

És a dicsőítésbe nem fáradtak bele, 

 de a nap végére Isten legyőzte az ellenséget az utolsó emberig. 

Mire a júdabeliek odaértek,  

 a rájuk törő ellenséges csapatok helyett csak a holttesteket találták. 

 

Két nagyon fontos dolgot tanulhatunk meg a kegyelemről 

 ebből a történetből. 

 

1) Az egyik az, 

 hogy ha mi Istent dicsérjük, imádjuk és felmagasztaljuk, 

  akkor Isten harcol értünk.  

 

Ha mi a mélységben, a gödör alján, Istent dicsőítjük, 

 akkor, 

amikor a hitetlen emberek esetleg vádlóan emelik kezüket Isten felé, 

  mondván: Miként engedheti meg ezt Isten? 

de ha mi még ilyenkor is, 

 és nemcsak az áldások közepette Istent magasztaljuk, 

  Ő harcol értünk. 



 

Gondoljunk csak arra,  

mi történt Pállal és Szilásszal Filippiben. 

Miután egy jövendőmondó szolgálólányból kiűzték  

a benne lévő jövendőmondó lelket, 

s a lány gazdái bevádolták őket a város elöljáróinál  

hazug vádakkal, a következőt olvassuk: 

Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket,  

és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket.  

Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott,  

a belső börtönbe vetette őket, 

 és a lábukat kalodába zárta. 
 Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott,  

és énekkel magasztalta az Istent.  

A foglyok pedig hallgatták őket.  

Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt,  

úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, 

 hirtelen kinyílt minden ajtó,  

és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. (ApCsel 16,23-26) 

 

Pál és Szilász börtönbe kerül, 

 mert Isten akaratát teszik:  

megszabadítanak egy lányt egy ördögi köteléktől. 

Jót tesznek, 

 és börtönbe jutnak. 

És nem méltatlankodni kezdenek, 

 és kérdőre vonni Istent, hogy ezt mégis hogyan engedhette meg, 

  hanem elkezdik magasztalni őt, 

  imádkoznak és énekkel magasztalták Istent. 

 

Ima és énekkel történő közös magasztalás.  

Ismerős ez nekünk? Nem ugyanezt tette-e Jósiás és népe? 

És KT! 

Ez megmozdítja Isten szívét, 

 és mozgásba hozza a világmindenség  

  legnagyobb hatalmát.  

Azt az erőt, 

 aminek nem tud semmi sem ellene állni. 

Ilyenkor Isten harcol értünk. 

 

KT! 

Tudnunk kell, 

 hogy ezért fontos az imádság, 

 ezért fontos az, hogy közösen énekkel dicsérjük Istent. 

 

A júdeai sereg órákon át dicsérte Istent, 

 és mire vége lett a dicsőítésnek, minden ellenségük meghalt. 

Ez a kegyelem.  

Ez az irgalom. 

Már nem veszélyezteti a létüket tovább az ellenség kardja. 

Ők is elmondhatták: 

 Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, 
Mert az Ő irgalma soha véget nem ér. 

Isten kegyelme által tovább élhetnek, 

mert Isten irgalma tovább élteti őket. 

 

KT! 

Isten kegyelme és irgalma az, 

 hogy gyülekezetünk 12 éves lehet. 

Isten kegyelme által 

 szólhat ma is itt az élő Ige, 

  amely ma is megszólít embereket, 

   akik számára fontos a gyülekezet. 

 

KT! 

Hadd mondjam el, 

 hogy miért olyan fontos a gyülekezet. 

És ez minden gyülekezetre igaz. 

 

Egy dolgot csak a gyülekezetben tudunk megtenni. 

Közösen csak a gyülekezetben dicsőíthetjük Istent. 

Közösen csak a gyülekezetben tudunk imádkozni. 

Hányszor hallottam már: 

 Tiszteletes Úr! Azért nem megyek gyülekezetbe, 



  mert otthon is tudok imádkozni. 

És ez igaz.  

Otthon is lehet imádkozni, énekelne. 

 

De miért akarja azt az ördög, 

 hogy mi ne jöjjünk a gyülekezetbe? 

Mert ha sikerül elérnie azt, hogy ne jöjjünk, 

 mondván: majd otthon gyakorlom én a hitem. 

Egy idő után sikerül majd azt is elérnie, 

 hogy ritkuljanak az otthoni imák, áhitatok, 

  s végül sorvadjon el egészen a hitünk. 

Mert az ördög a tekintetünket szépen lassan 

 másra irányítja. 

A célja, 

 hogy a fókuszból kikerüljön Jézus, 

 ahogyan erről a múlt héten részletesen is beszéltünk. 

 

A gyülekezet az a hely, 

 ahol nemcsak hogy halljuk az Igét,  

  ami ugyancsak nagyon fontos dolog, 

de itt tudunk együtt imádkozni és énekelni is. 

Egymás hite által erősödünk hitben, 

 miközben megtapasztaljuk, hogy a közös dicsőítés, 

  a közös énekek és imádság által 

   Isten küzd és harcol értünk. 

 

KT! Ez tehát az első nagyon fontos dolog Isten kegyelmével kapcsolatban, 

 hogy ha mi Istent dicsérjük, imádjuk és felmagasztaljuk, 

  akkor Isten harcol értünk.  

 

2) De hadd mondjak el egy másik nagyon fontos dolgot is. 

Arról szeretnék másodjára beszélni, 

 hogy mi az, ami Isten kegyelmét működésbe lendíti. 

 

Ahhoz, hogy Isten kegyelme és irgalma kiáradjon, 

 egy nagyon fontos dologra van szükség: az alázatra. 

 

Arra, hogy az ember kimondja: 

 Uram, én ezt elrontottam, elhibáztam, és nagyon sajnálom. 

 Ugyanakkor én ezt nem tudom megoldani.  

 

Jósáfát, a király élen jár abban, 

 hogy megalázza magát Isten előtt.  

Azt olvassuk, hogy leborul Előtte. 

Ugyanakkor az Úr előtt kimondja: 

 nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben,  

amely ellenünk támad.  

Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk.   

 

Micsoda alázat kellett a királynak ahhoz, hogy kimondja a népe előtt: 

 Nem tudjuk, mit tegyünk.  

Mit gondolhattak róla alattvalói:  

milyen királyunk van, nem tudja, mit tegyen? 

 

Jósáfát azonban megalázza magát.  

 Azt mondja: Uram, mi csak Rád tekintünk. 

 Csak Te vagy a fókuszban.  

Ahhoz, 

 hogy Isten kegyelme, irgalma mozgásba lendüljön,  

  szükség van az alázatra. 

Az nem alázat, 

 ha elkezdek másokat okolni, 

 és magyarázni a bizonyítványt. 

Az alázat az, 

 ha Isten elé állok, 

 és elmondom: Uram, én rontottam el, az én hibám,  

   nem tudom, mit tegyek.  

   Kérlek segíts! 

 

Istentiszteletünk elején azt az Igét olvastam, 

 amelyben Jakab apostol levelében azt írja:  

 Isten a kevélyeknek ellenáll, 

 az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.(Jk 4,6) 

 



KT! 

Így működik Isten kegyelme. 

Én megalázom magam, 

 miközben Istent felmagasztalom, dicsőítem, 

 áldom az Ő nagyságáért, szeretetéért,  

  hűségéért,  

  irgalmáért,  

  kegyelméért, 

és elkezdem egyre inkább megtapasztalni, 

 amit a hitemmel tudok is, 

hogy a láthatatlan Isten velem van. 

Látni kezdem, 

 hogy a vihar csendesedni kezd. 

 

Ha én magam megalázva felmagasztalom Istent, 

 Ő ebben gyönyörködik,  

 és ez megmozdítja az Ő szívét és karját. 

 

Amikor ez megfogalmazódott a szívemben, 

 akkor eszembe jutott egy kérdés: 

Miért van ma annyi öntelt, gőgös és büszke ember? 

Mert az ördög jól tudja, 

 hogyan működik a kegyelem. 

Az ördög nagyon jól ismeri a Bibliát. 

Jól tudja, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, 

 az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. 

 

És igyekszik mindent megtenni azért, 

 hogy a gőg és büszkeség 

 a felnövekvő generációk szívében gyökeret verjen. 

Hogyha történik valamilyen eredmény, 

 akkor az ember megrabolva Isten dicsősségét 

  azonnal a mellét verve önmagát dicsérje. 

Azért indít erre minket embereket Isten, 

mert tudja, ha így teszünk, 

akkor Isten ellenére teszünk,  

és Isten kegyelméből kizárjuk magunk. 

Én arra vágyom, 

 ha gyülekezetünk egyre inkább megtapasztalja 

  Isten kegyelmét, az Ő irgalmát.  

Arra vágyom, 

 hogy az ördög ne tudja elállni Isten kegyelmének az útját. 

Hálát adok Istennek mindazokért az áldásokért, 

 amelyet mindezidáig megtapasztalhattunk.  

S arra vágyok, 

 hogy mi mint a gyülekezet tagjai  

  életünk minden napján, az áldások, de a bajok között is, 

  tudjuk megalázni magunkat, 

  s tudjuk felmagasztalni az Ő nagy nevét. 

De ne csak otthoni csendességünkben, 

 hanem itt a gyülekezet közösségében is, 

 mert ha így együtt énekelünk, imádkozunk,  

  alázatos szívvel minden dicsősséget Neki adva, 

   akkor Ő harcol értünk. 

Így legyen. Ezt éljük át a jövőben is. 

Így kívánok gyülekezetünk születésnapján 

 még sok-sok boldog születésnapot.  

 


