
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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SZELLEMI HARC – II. AZ ÖRDÖG TÜZES NYILAI 

Igeolvasás: Ef 6,11-17 

Alapige: Ef 6,16 Vegyétek fel mindenképpen a hit 

pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden 

tüzes nyilát. 

 

Kedves Testvérek! Az elmúlt vasárnap egy sorozatot 

kezdtünk azzal a címmel, hogy Szellemi harc, s 

megállapítottuk, hogy a hívő élet harc. Aki a szívébe 

fogadta az Úr Jézust, az saját maga is azonnal 

tapasztalja, hogy egy harcmezőre érkezett. A harc 

pedig az elménkben zajlik, mivel mind az ördögnek, 

mind pedig Istennek hozzáférése van az elménkhez. A 

kérdés pedig, hogy 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. Pál apostol a gonosz tüzes nyilairól ír. Ezek a tüzes nyilak azok, amelyekkel Isten Igéjét, és a belé 

vetett hitet módszeresen rombolja az ördög bennünk. Azért, hogy tudjuk, és felismerjük, milyen módszerekkel 

teszi ezt az ördög, a mai alkalmon azt vizsgáljuk meg, hogy milyen mesterkedéseit, és tüzes nyilait ismerjük a 

kísértőnek? 

Elsőként a kételkedés tüzes nyiláról beszéljünk, amelynek lényege: Az ördög el akarja érni, hogy 

kételkedjünk Isten szavában. Évának sem azt mondja az Édenben, hogy higgy nekem, mert azt szeretném, hogy 

a pokolra kerülj, ahol majd egy örökkévalóságon keresztül szenvedni fogsz,hanem azt sugallja: Ne higgy 

Istennek!  

Azonban vannak más nyilak is az ördög fegyvertárában. Egy másik pusztító nyílvessző a kárhoztatás, 

amelyjel főként akkor támad, amikor tudjuk, valami olyat tettünk, ami ellenkezik Isten szavával. Ilyenkor az 

ördög elkezd kárhoztatni, és azt érezteti velünk, hogy el vagyunk választva Isten szeretetétől. Olyanokat sugall, 

hogy most túl lőttél a célon. Ezt már Isten sem bocsátja meg neked. Elveszítetted Isten szeretetét. 

 Egy másik tüzes nyila az ördögnek az, hogy gonosz gondolatokat sugároz elménkbe és rá akar venni 

minket, hogy azt higgyük - azok a mi gondolataink. De ne birtokoljuk őket; hanem utasítsuk vissza ezeket, 

tudván azt, hogy ki áll mögöttük. 

 Az ördög támadásaikor nézzünk győztes Urunkra, hogy az Ő győztes ereje töltsön be, ahogy a vers is 

írja:

Túrmezei Erzsébet:  

Az enyém 

 

Hogyha vesztes a harc, az 

enyém. 

Ha nem megy a munka, 

ha nincs eredmény, 

ha hiába küzdök, 

ha mégsincs remény: 

munka és kudarc az enyém. 

Ha sötét az út, 

homályos, tekergő, 

elfödi a célt 

ősrengeteg erdő, 

hogyha egyre lejt, 

alább meg alább, 

felfele akar, 

s lejjebb jut a láb: 

tudom, az az út az enyém. 

Ha terhek terhelnek, 

bilincsek kötöznek, 

ha jártomban titkos 

kötelék kötöz meg… 

érzem a nyomását, 

viselem az átkát,… 

nem mások kötözték! 

Ismerem szövőjét, 



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

ismerem kovácsát! 

Teher és bilincs az enyém. 

De ha bajok múlnak, 

sebek begyógyulnak, 

terhek semmisülnek, 

bilincsek lehullnak… 

ha könnyű a lelkem: 

boldog, szabad szárnnyal 

mindig magasabbra 

ha dalolva szárnyal: 

szabadulás, ének az Övé. 

Ha cél felé tart 

az út egyre előre… 

hogyha mindenre rajt’, 

sebző gyöngyre, kőre, 

már a cél fénye hull, 

el nem takarja semmi… 

megállni sem enged, 

ernyedten pihenni: 

bizony az az út az Övé. 

Ha áldott a munka, 

ha élet kíséri, 

ha lelkem a lelkek 

mélységét eléri, 

szemek felragyognak, 

bús, szomorú arcok… 

ha diadalmasak, 

dicsőek a harcok: 

az áldott munka 

s a diadalmas harc az Övé. 

Az enyém gyáva, gyönge, 

az Ő lelke hatalmas. 

Az enyém vesztes, terhes, 

az Övé diadalmas. 

Az enyém bűnös, átkos, 

az Övé szent és áldott. 

Bizony az Isten lelke 

győzi meg a világot! 

Legyen az Övé minden, 

soha semmi az enyém: 

a munka, út és élet! 

Legyek én üres edény 

és áradjon belém 

és töltsön be az Övé, 

az erős, győztes Lélek! 

 

Az ördög tüzes nyilai nagy károkat okozhatnak életünkben. Ahhoz, hogy a harcban győzedelmeskedni tudjunk, 

ismernünk kell a támadónkat és módszereit, de ismernünk kell Isten fegyverzetét is, amelyet nekünk készített, 

és amelyek megvédenek a tüzes nyilaktól. A pünkösdöt követő istentiszteleteken erről tanulunk majd, hogy 

Isten védelmét megtapasztalhassuk, és győzelmes hívő életet élhessünk. Ámen. 
            -------- (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron) -------- 

 

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

2019. május: 

28. kedd 14.30 Éneklő kör 

29. szerda  14.30 Bibliaóra 

29. szerda  16.30-18 Cserkészet 

29. szerda  18.00 Női kör (30-40-50-es korosztály) 

30. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

30. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

30. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

Jún 2 vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Jún 2 vasárnap 10.00 

Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. Az istentiszteleten az 

egyházmegye skót testvéregyházmegyéjének lelkésznője, Sally Russel 

szolgál majd. Prédikációja magyarra lesz fordítva.  

Jún 2 vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

 

- 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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