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ISTEN KEGYELMÉNEK TITKA 

Igeolvasás: 2 Krónikák 20,1-24  

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. Általában, amikor születésnapi 

jókívánságainkat kifejezzük, ezt kívánjuk egymásnak, hogy 

sok boldog születésnapot, Isten éltessen még sokáig!  

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. a 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. Böjtöt hirdet egész Júdában és Júda összes városából egy helyre sereglik a nép, hogy együtt kérjék Isten 

segítségét. A hívő Jósáfát nemcsak a láthatókra, az országát, az életét veszélyeztető hatalmas seregre néz, 

hanem szinte reflexszerűen tekint fel a láthatatlan Istenre. Mert 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 cselekszik.  

Jósáfát imájára Isten válaszol. A Szentlélek rászáll 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 imádják Őt. 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.  

    
Egyházkerületünk ajándéka, böjti úrvacsoravétel február 25-én       (Fotók:AÁ) 

 

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, hanem órákon át ujjongtak és dicsértek az Urat. Visszhangozták: 



 

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

Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete! És a dicsőítésbe nem fáradtak bele, míg a nap végére Isten 

legyőzte az ellenséget az utolsó emberig.  

Két nagyon fontos dolgot tanulhatunk meg a kegyelemről ebből a történetből. Az egyik az, hogy ha 

mi Istent dicsérjük, imádjuk és felmagasztaljuk, akkor Isten 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. 

A másik nagyon fontos dolog, hogy Isten kegyelmének kiáradásához egy nagyon fontos jellemvonásra 

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. Jakab apostol levelében 

azt írja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.(Jk 4,6) 

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. Tehát ha én magam megalázva felmagasztalom Istent, Ő ebben gyönyörködik és ez 

megmozdítja az Ő szívét és karját. Ezt tapasztaljuk meg. Így legyen. Ámen.                              Dr. Pótor Áron  

 

 
Presbiteri emlékoklevél átadása Fülöpné Dr. Szalóczi Tírának február 25-én (Fotó: AÁ) 

Alkalmaink (2018. március):   

7. szerda 14.00 Bibliaóra. Növekedés a keresztyén életben. Kérdések a kisasztalon. 

8. csütörtök 10.00 
Baba-Mama Klub. Nagy szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt 

tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. 

8. csütörtök 17.00 Énekkar 

9.  péntek 17.00 Ifjúsági óra 

10. vasárnap  10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás).  

25.  vasárnap  18.00 

Pintér Béla és az Őrálló Zenekar dicsőítő alkalma  

Február 7-ig megtekinthető Kertai László építész életmű kiállítása a Méliusz Könyvtára I. emeleti kerengőjében.  

 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Hivatali órák: H-P 9.30-11.30, Cs 16-17 
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