
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ILLÉS IMÁJA 

Igeolvasás: 1Kir 18,1-4; 42-44  

Alapige: Jak 5,13; 16-18 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme 

van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Valljátok meg azért egymásnak 

bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje 

az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és 

amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 

három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a 

föld meghozta termését. 

Kedves Testvérek! Illés próféta idején Aháb volt Izráel királya, aki idegen, 

pogány nőt vett feleségül: Jézábelt. Ahábról elmondhatjuk, hogy feleségének, 

Jézabelnek a teljes befolyása alatt állt. Jézabel pedig mindent megtett azért, 

hogy az általa Izráelbe hozott pogány vallást, az ún. Baál istenbe vetett hitet 

teljes mértékben elterjessze az országban. Az ezzel szembeni ellenállást pedig 

teljesen el akarta folytani. Ezért üldözte, megölte, s teljesen ki akarta írtani az 

élő Istenhez hűséges hívőket. S ebben az Isten népe számára szomorú 

időszakban szolgált Illés próféta Izráelben. Illés egy egyszerű ember volt, akinek nem volt hadserege. Egy 

szem maga állt szemben egy olyan hatalommal, amely pogányságba vitte az egész Izráelt. Ez az ember tehát 

kicsi volt, gyönge és erőtlen volt politikai és gazdasági tekintetben is, mégis szembeszállt egy egész 

királysággal. Ereje egy dologban állt, mégpedig abban, hogy imádkozott, az ima embere volt. 

Jézabel királynő pogány vallása Baalt tartotta istennek. Azt hirdették, hogy Baál az esőnek, a 

termékenységnek és a jó termésnek az istene, és mivel nélkülözhetetlen a jó termés, ezért az élő  Isten mellett 

Baált is tisztelni kell. Előbb még egymás mellett volt a két vallás, utána pedig a Baál lett a lényeges, az Isten 

előtti hódolat elhalványult, üldözött lett. És ekkor Isten azt a döntést hozta, hogy ha az izráeliták tényleg azt 

hiszik, hogy Baál adja az esőt, akkor majd Ő megmutatja, ki is adja az esőt. Hadd tudják meg, mennyit ér Baál. 

Ha ő az eső istene, és a jó termés adója, adjon esőt és jó termést, ha tud. Isten tehát arra indította Illést, hogy 

odaálljon a király elé, és azt mondja: Na ide figyelj király, amíg én nem imádkozom újra, addig nem lesz eső 

Izráelben. Ezután pedig Illés eltűnt a király elől. Majd eltelt az első év, majd a 2. és 3. év is, és nem volt eső. 

     
     Istentisztelet ápr. 8-án, az elkészült presbiteri tabló, az aranyeső tavaszi virágba borulása (Fotók:AÁ) 

A történet szerint 3 és fél éven át nem esett eső. Amikor pedig már nagyon nagy baj volt, és úgy tűnt, 

hogy minden állat elpusztul, mert nincs víz és fű, akkor a gödör legalján szól Isten Illésnek, és azt mondta: 

Menj el Akhábhoz. Illés pedig a király elé állt, és így szólt Akhábhoz: Gyűjtsd a Karmel-hegyre egész Izráelt, 

meg Baal 450 prófétáját, és Asera 400 prófétájával. A Karmel hegyén pedig Isten megmutatta a hatalmát. A 

Baál próféták hiába kérték Baált, hogy meggyújtsa az áldozat alatt a tüzet, nem jött tűz. Ezután Illés is tüzet 

kért, s így imádkozott: Istenem, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izráelben, én pedig a Te 

szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem. Ekkor lecsapott az Úr tüze az égből, és fölemésztette az 

áldozatot. S a nép megtudta, hogy az Úr az Isten, nem pedig a Baál. Majd újra imádkozott Illés: az esőért. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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Miután imádkozott, elküldte a szolgáját, hogy megnézze, van-e eső. Amikor visszajött, megkérdezte: 

Mit látsz? A válasz így hangzott: Semmit. Illés elküldte őt újra, majd megint és újból. S visszajött a szolga újra 

és újra, de nem látott semmit. Illés újból imádkozott, és újra elküldte őt. Majd a szolga hetedszerre azt mondta: 

Látom, hogy a tenger fölött egy tenyérnyi felhő kezd felszállni. Illés pedig azt mondta: Most meghallgatta az 

Örökkévaló az én imámat. Illés addig nem hagyta abba az imát, amíg a szolga vissza nem jött a hírrel, hogy 

látja a felhőt. Mert ez volt a feladata, hogy Isten elé álljon és zörgessen a menny kapuján. 

Kedves Testvérem! Szeretném elmondani neked, hogyha úgy érzed, magadra maradtál a bajodban, a 

problémádban, nincs akire támaszkodjál, nincs aki segítsen, akkor még ott van a leghatalmasabb dolog az 

életünkben: Ha ismerjük az Örökkévalót, megmaradt még számunkra az ima. Illésnek nem volt semmije. Nem 

reménykedhetett se a politikában, se a pénzben, se más emberben, csak abban, hogy az Örökkévaló 

meghallgatja az imáját. És Isten meghallgatta őt. A Biblia szerint nem a királyok a birtokosai a 

történelemformáló erőknek, meg a hatalmasok és a gazdagok, hanem azok az emberek, akik képesek hittel 

imádkozva az örökkévaló Istent arra bírni, hogy cselekedjen. És hadd mondjak el egy másik titkot is: Isten 

olyan embereket keres, akiknek az imáin keresztül Ő cselekedhet. Isten ránk bízott dolgokat. Ezeket nem mi 

visszük véghez. Illés sem tudott tüzet lehozni az égből, vagy bezárni az eget. Isten zárta be az eget, Isten hozta 

le a tüzet az égből, és Ő adott újra esőt. De Isten használta Illést abban, hogy imádkozzon, és megvárta azt, 

hogy hű prófétája imádkozzon Hozzá, és Isten együttműködött Illéssel. Imádkozzunk mi is! Ámen. 

Alkalmaink (2018. április):                Dr. Pótor Áron         

18. szerda 14.30 Bibliaóra. A Jézus által alapított egyház. Kérdések a kisasztalon. 

19. csütörtök 10.00 

Baba-mama klub Szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt 

tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, 

bátran szóljunk neki, hívjuk meg őt!  
19. csütörtök 17.00 Énektanulás 

20.  péntek 17.00 Konfirmációs óra 

22.  vasárnap 9.40 

Énektanulás a nagyteremben, s párhuzamosan IMAKÖZÖSSÉG az istentisztelet előtt a 

presbiteri szobában (földszinten a női WC mellett), amikor Isten elé visszük gyülekezeti 

tagjaink kéréseit, valamint imádkozunk az istentisztelet áldásaiért, gyülekezetünkért, 

városunkért, népünkért. Szeretettel hívjuk mindazokat a testvéreket, akiket Isten 

Szentlelke arra indít, hogy részesei legyenek az Isten előtti közös könyörgésünknek. 

22.  vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet az alagsorban. 

22. vasárnap 13.30 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

22.  vasárnap 17.00 

Dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral, ahol Isten 

dicsőítése áll majd a középpontban ifjúsági énekek 

éneklésével. Az igét Arany Barbara - egyetemi lelkész 

fogja hirdetni. Pogácsát, süteményt a szeretet-

vendégséghez köszönettel elfogadunk.  
- Nyári napközis gyermekhét: június 25-29, egyházmegyei nyári tábor: július 23-29. Részletek a honlapon. 

- Hirdetem, hogy az elmúlt héten felszabadult 8 órás közfoglalkoztatotti státuszunk. A munkakör betöltéséhez 

szükséges a regisztrált munkanélküli státusz. A szakképesítés nélküli havi bér bruttó 81.530Ft, ami nettó 

54.217Ft. Ha valaki ismer a státusz betöltésére alkalmas embert, kérem jelezze. 

- Ápr. 22-én 17-kor jótékonysági orgonakoncert lesz a Kistemplomban. Orgonál: Küronya Veronika. 

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

 

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

: fb.com/furediut.hu A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

A teljes prédikáció később elolvasható, meghallgatható honlapunkon: furediut.hu/predikacio 

http://www.furediut.hu/
mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu

