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SZELLEMI HARC – I. HARCBAN ÁLLUNK 

Igeolvasás: Ef 6,11-17 

Alapige: Ef 6,11-12.16 Öltsétek magatokra az Isten 

fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög 

mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test 

és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a 

sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, 

amelyek a mennyei magasságban vannak. (…) 

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel 

kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 

 

Kedves Testvérek! Pál apostol harcról beszél. És aki a 

szívébe fogadta az Úr Jézust, az saját maga is azonnal 

tapasztalni fogja, hogy egy harcmezőre érkezett. Pál 

leírja továbbá azt is, hogy ez a harc nem emberek elleni 

küzdelmet jelent, hanem szellemi erők ellen történő 

háború. Majd beszél az ördög mesterkedéseiről, valamint tüzes nyilairól. Hadd mondjam el, hogy ezek a 

mesterkedések nem akkor kezdődnek el az ember ellen, amikor valaki megtér, hanem már születésünk után e 

mesterkedések célpontjába kerülünk. A hitre jutás azt jelenti, hogy azokból a kötelékekből szabadulunk meg, 

amelyekkel addig megkötözött az ördög. A harc pedig amiatt történik, mert az ördög nem szívesen mond le 

azokról, akik egyszer már az övéi voltak. Nemrég beszélgettünk a fiaimmal is erről a témáról, és elmondtam 

nekik, hogy a harc az elménkben, a gondolatainkban folyik. Isten szabad akaratot adott nekünk, így megkötések 

nélkül tudunk választani a jó illetve a rossz között. És az ördög ezt használja ki mesteri módon. 

Pál nemhiába fogalmaz így: az ördög mesterkedései, mert az ördög mestere a félrevezetésnek, a 

hazugságnak. Az életfogytig tartó küzdelem pedig egyszerűen megfogalmazva arról szól, hogy kinek hiszek, 

és mit választok. Istennek hiszek-e, és választom az igazságot, vagy a sátánnak hiszek, és választom az ő 

hazugságait. Azért mondom, hogy életfogytig tart ez a küzdelem, mert az ördög minden pillanatban, egy újabb, 

váratlan módon támadhat minket, és lőhet ki ránk újabb tüzes nyilakat. Hívő emberként sem tudunk 

lőtávolságon kívül kerülni. Ezért fontos megismerni az ő harcmodorát, és számítani arra, hogy támadni fog. 

Mint már mondtam, a harc az elménkben zajlik, mivel mind az ördögnek, mind pedig Istennek hozzáférése van 

az elménkhez. Ezt a megállapítást alátámasztja az a történet Máté evangéliumából, ahol Jézus megkérdezte 

tanítványait: "Kinek mondják az emberek az Emberfiát?" (Mt 16,13-23) Az egyik pillanatban még az Istentől 

jövő gondolatokat mondja ki Péter, kicsivel később pedig már, ugyancsak az Úr Jézus megállapítása szerint 

már az ördög szócsövévé válik. 

A harcot tehát úgy lássuk magunk előtt, hogy több gondolat közül a helyeset kell kiválasztanunk. 

Korábban beszéltünk már arról, hogy három féle hangot hallunk a belsőnkben. A saját gondolatainkat, valamint 

az Istentől és az ördögtől jövő gondolatokat. És mind az Istentől, mind pedig az ördögtől érkező gondolatok 

befolyásolni  akarnak minket. Isten célja, hogy a földi út végén az Ő dicsőséges országában folytatódjék az 

életünk, az ördög célja pedig hasonló ehhez, csak ellenkező előjelű. Ő is a mi lelkünket akarja, Azt szeretné, 

hogy az ő birodalmában, a pokolban folytatódna életünk. És erről szól a harc: Kinek hiszek? Egyáltalán,  

elhiszem-e azt, hogy Isten szeret, és jót akar nekem, vagy hiszek az ördögnek, aki el akarja hitelteleníteni 

mindazt, amit Isten mond. 

A Golgota az a hely, ahol az Úr Jézus egyszer s mindenkorra legyőzte a sátánt. Kihúzta a méregfogát 

a kígyónak, kitördelte az oroszlán fogait,  és a sátán szerte jár, kit nyeljen el, de Jakab apostol azt kéri tőlünk 

is: Engedelmeskedjenek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ámen.   

           -------- (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) -------- 



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

       
Nagykaland játszóházban gyermek-istentiszteletre járó gyermekek délutánja (05.04), Anyák napja (05.05) 

     
Gyermek istentisztelet (05.12), cserjésítés templom előtt (05.15) borostyánkerítés oszlopai (05.11) 

       
Debrecen Dixieland koncert (05.04), Szilágyi László fotókiállítása, Európa rádió felvétele (05.05)  (Fotók: AÁ.) 

2019. május: 

19. vasárnap 17.00 

Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral Közeledik a nyári szünet, így a zenekar 

június, július, augusztus hónapokban nem tart dicsőítő esteket, hanem legközelebb már 

csak szeptemberben. A nyári szünet előtti egyetlen alkalom e vasárnapon lesz, amelyre 

szeretettel várjuk a gyülekezetet! 

21. kedd 14.30 Éneklő kör 

22. szerda  14.30 Bibliaóra 

22. szerda  16.30-18 Cserkészet 

23. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

23. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

23. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

24. péntek 16.30 Filmklub - Ábrahám c. film 2. része.  

25. szombat 15-18 
Gyermeknapi Kézműves Játszóház. Májusi témák: arcfestés, gyöngyfűzés, 

papírsárkány készítés. Az elkészült alkotások hazavihetőek.  

26. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

26. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

26. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Jún 2. vasárnap 10.00 

Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. Az istentiszteleten az 

egyházmegye skót testvéregyházmegyéjének lelkésznője, Sally Russel szolgál 

majd. Prédikációja magyarra lesz fordítva.  

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

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

Céladakozást hirdettünk meg parkosítási munkákra a templom körül. 
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