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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.15.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele       I. évf. 11. sz. 

ISTEN IGÉJE A LÉLEK KARDJA 

Lekció: Ef 6,10-17 

Textus: Zsid 4,12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, 

az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 

 

Kedves Testvérek! Ebben a hónapban ünnepeljük az ötszázadik évfordulóját a reformációnak, amelynek egyik 

fő alapelve latinul így hangzik: „Sola Scriptura”, azaz „Egyedül a Szentírás”. Úgy is mondhatnánk: Egyedül 

Isten Igéje. A Zsidókhoz írt szerzője is Isten Igéjéről ír, s megállapítja róla, hogy Isten Igéje élő és ható, 

élesebb minden kétélű kardnál. Ma három pontban a következőkről szeretnék szólni: I) Isten Igéje a Lélek 

kardja, II) a Lélek kardja egyrészt engem formál, III) a Lélek kardja másrészt az ellenség elleni fegyver. 

I) Pál apostol arról ír, hogy Isten Igéje kard, a Lélek kardja. Jól tudjuk, hogy régen a kard volt az 

egyik legfőbb háborús közelharci eszköz. S itt felmerül az első fontos kérdés: Miért kard az Isten Igéje? Azért, 

mert a hívő élet harc. Harc a hitetlenség és a sötétség erői ellen, s a harchoz fegyverre van szükség. Mert amint 

valakit szíven üt, megszólít az evangélium, s felébred a szellemi álomból, amivel az ördög elaltatja az 

embereket, egyszer csak látni kezdi az ördög támadásait az életében. Ezek a támadások a megtérés előtt is ott 

vannak az életünkben, csak nem látjuk addig, amíg Isten Igéje rá nem világít erre. De nemcsak megvilágítja 

mindezt Isten beszéde, hanem fegyverré is válik a kezünkben, amivel Isten oltalmaz és megvéd minket, 

valamint irányt is mutat általa. 

Az elmúlt héten elolvastam kedves gyülekezeti tagunk, Tóth-Máthé Miklós művész úr Kálvin 

regényét, amelynek címe: Számadással Istennek tartozom. Egyébként ez az első magyar regény Kálvin 

életéről. Ez a könyv Kálvint mint embert hozta közel számomra. Megtudtam, hogy milyen volt gyermekként, 

milyen volt szerelmes férfiként, mennyire összetört, amikor egyetlen fiát párhetesen elvesztette, s később is, 

amikor szeretett hitvesének koporsójánál kellett megállnia. A regényt olvasva úgy éreztem, mintha én magam 

is ott lettem volna, közelről személve életét, küzdelmeit. De amit ma mindenképpen ki szeretnék a könyv 

alapján emelni Kálvin életéből, s ami a reformátor egész életének egyik legjellemzőbb tulajdonsága, az az, 

hogy életét a következő mottóval lehetett ellátni: Számadással Istennek tartozom. Nemhiába, ez a könyv címe 

is. Kálvin nem másoknak, nem embereknek akart megfelelni, hanem Istennek. Élete zsinórmértéke pedig 

ennek megfelelően Isten Igéje volt. Amikor szíven ütötte Kálvint is az evangélium, felébredt a szellemi 

álomból. Nem a vallásos tanokra tekintett már, a hagyományra, hanem egyedül Isten Igéjére. A könyv 

szemléletesen mutatja be, miként jutott el Isten Igéjének elsődleges és kizárólagos voltának felismerésére, s 

aztán miként maradt meg egész életén át egyedül a Szentírás mellett, s milyen sok harcban volt része. Talán 

úgy is fogalmazhatnánk, hogy onnantól kezdve harccá vált az élete. Mert a hívő élet harc. 

A hívő élet nemcsak ötszáz évvel ezelőtt volt harc, hanem ma is az. Az emberi lelkekért való küzdelem 

Isten és az ördög között ma is gőzerővel folyik. Az emberek legnagyobb részét a sátán ma is szellemi álomban 

tartja. Az emberek nagy része ma sem veszi észre, hogy az életük a kárhozat felé menetel. Az ördög legfőbb 

célja ma is az, hogy elaltasson minket. Hogy még csak észre se vegyük ezt a szellemi háborút. Hogy még csak 

tudomásunk se legyen a harcról. De amint valaki hallja Isten Igéjét rádöbben, mennyire valóságos az a harc, 

amely küzdelemben szellemi kardként Isten az Ő Igéjét adta nekünk fegyverül. 

II) Másodszor arról szeretnék szólni, hogy a Lélek kardja egyrészt az én irányomba vág, engem 

formál. Amikor meghallom az Igét, akkor ez az Ige élő és ható, elhat a szívembe. Isten beszédéből tudom 

meg azt, hogy mindaddig kárhozatban vagyok, amíg Jézus vére meg nem tisztít minden bűntől. Isten Igéje, 

mint a Lélek kardja előbb rajtam kezd el dolgozni. Mert a Lélek az, amely bizonyságot tesz a lelkünkben arról, 

hogy amit az Ige mond, az igaz. Szétválasztja a jót a rossztól. Rámutat a bűneinkre. Rámutat mindarra, ami 

elválaszt minket Istentől. Rámutat mindarra, amivel a gonosz megkötöz minket. S így dolgozik bennünk a 

Lélek kardja. És sokszor ez fájdalmat okoz, mert megvág, mert éles. 



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

III) Harmadszor beszéljünk arról, hogy a Lélek kardjának másrészt az ellenség elleni fegyver. Ha 

Isten Igéjére kétélű kardként tekintünk, elmondhatjuk, hogy a másik éle, a külső éle az ellenség ellen van. 

Egyrészt engem tisztít, rólam vágja le a megkötözöttségeket, engem tesz szabaddá. Másrészt viszont az 

ellenség elleni fegyver is. Az Igéből tudjuk azt is, hogy az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit 

nyeljen el. (1Pt 5,8) Az ördög nem nyugszik bele, hogy vannak olyanok, akik kikerülnek a hatalmából. Ő nem 

mond le olyan könnyen az övéiről, azokról, akik az övéi voltak. Egy életen keresztül támad. Újra és újra kísért: 

„Valóban ezt mondta Isten? Mi van, ha nem igaz?” Kételyeket ad. És ha mi a saját fegyvereinkkel akarunk 

vele harcolni, az akaratunkkal, az erőnkkel, akkor esélyünk sincs, mert ő erősebb nálunk. Ha mi úgy 

gondoljuk, hogy megspórolhatjuk az Ige hallgatását, elhanyagolhatjuk az Ige olvasását, egyszerre csak azon 

kapjuk magunkat, hogy legyőzött. Hogy a régi kísértések újra gúzsba kötnek. Hogy már nem jövünk a 

gyülekezetbe. Hogy már nem Isten erejében bízunk. Nekünk tudatosítani kell ezért magunkban, hogy harcban 

állunk. De tudnunk kell azt is, hogy Isten sokkal erősebb, mint a kísértő. Isten ereje pedig az Ő beszédében 

van, az Igében. Ezért a mi győzelmünk is az Igében van, a Lélek kardjában. Ez tudja legyőzni egyedül az 

ördög hatalmát. A testté lett Ige= Jézus Krisztus, valamint az Írott és hirdetett Ige. Ezért kell szólni az Igét, és 

ezért kell helyén mondott Igével erősíteni egymást. 

Kedves Testvérek! Olvassuk Isten Igéjét! Hallgassuk Isten Igéjét! Szóljuk Isten Igéjét! Tanuljunk 

aranymondásokat, hogy amikor az ördög kísért, akkor tudjunk az Igével válaszolni. Használjuk naponta a 

Lélek kardját, mert ha az Isten Igéjét hallgatjuk és szóljuk, az megőriz és megerősít. Jézus szavaival fejezem 

be: Aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 24,12) Kitartani mindvégig pedig csakis Isten Igéjével tudunk. Adja 

Isten, hogy legyen nagyon fontos számunkra is az Ő Igéje. Így legyen. Ámen.  

                 Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

    
   Énekkar (10.06.)                    Gyermek-istentisztelet (10.08)    Istentisztelet után (10.08)               Fotók: A.Á 

Jövő heti alkalmaink (2017.október) 

17. kedd 18.00 Presbiteri gyűlés 

18. szerda 17.00 
Bibliaóra. Téma: A megváltás története az első adventig. Az előkészítő kérdések 

a bejárati kis asztalon találhatóak 

19. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

21. szombat 
9.00-

12.00 

Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével. A 

tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni. 

21. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

22. vasárnap 10.00 
Hálaadó istentisztelet betakarításért, párhuzamosan gyermek-istentisztelet. A 

hálaadó istentiszteletre a gyümölcsöket, zöldségeket 21-én szombaton 9-től 11.30-

ig, valamint 18-tól 19 óráig legyenek szívesek elhozni a testvérek. 

Hirdetem, hogy az istentisztelet után lehetőség lesz megvásárolni Tóth Máthé 

Miklós művészúr Számadással Istennek tartozom című könyvét, ami az 

első magyar nyelven íródott Kálvin regény. A vásárlók számára a művész úr 

dedikálni fogja a könyvet. 

Hirdetem az adakozás lehetőségét. Itt szeretnék köszönetet mondani 

gyülekezeti tagjainknak az egyházfenntartói járulékok befizetéséért is. Pál 

apostol azt írja a 2Kor 9,7-ben, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. 

Hirdetem, hogy elhunyt Szabó Lászlóné, aki 11 éven át volt 

gyülekezetünk hűséges tagja. Temetésére október 9-én került sor 14.30-tól 

kezdődően. Isten vigasztalását kívánjuk gyászoló szívű hozzátartozóinak.  

Cím: 4027 Debrecen Füredi út 39.  
Számlaszám:11738008-20899125 (OTP)  

Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 15-17  Honlap: www.furediut.hu   

Kövess(en) minket -on: fb.com/furediut  

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com     
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