
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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SZELLEMI HARC – VI. A HIT PAJZSA 

Igeolvasás: Mt 8,5-13 

Alapige: Ef 6,16 Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, 

amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 

 

Kedves Testvérek! Folytatjuk sorozatunkat az Isten 

fegyverzetéről, s ma a hitről fogunk beszélni, amely pajzsként 

véd. Azért fontos a hit pajzsáról beszélni, mivel harcban állunk, 

s rengeteg tüzes nyíl leselkedik ránk, amelyjel szemben az 

Istenbe vetett hit jelent védelmet. Beszéljünk tehát ma arról, 

hogy milyen is ez a hit, amely megvéd bennünket. 

Először is le kell szögezzük, hogy a hit nem azonos a 

hiszékenységgel,  amely a mai embert erősen jellemzi. Hiszen 

ma olyan korban élünk, amikor az emberek mindent 

elfogadnak, mindent tolerálnak mondván: nem az a lényeg, 

hogy miben, vagy kiben hiszünk, hanem az a fontos, hogy 

higgyünk valamiben, s az már szinte mindegy, hogy miben. 

Sőt, ha már az Istenben való hitről beszélünk, tudnunk kell, 

hogy nem az Isten lényében való hit tart meg. Azt látjuk 

magunk körül ugyanis, hogy sokan elhiszik például azt, hogy van Isten. Nem tagadják Isten létezésének tényét. 

Azonban ez még nem tart meg, ez még nem a hit pajzsa. Jakab apostol azt írja: Te hiszed, hogy egy az Isten. 
Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Az ördögök is hiszik, hogy van Isten. Félnek is a létezésétől és 

jelenlététől. De olyat még nem olvastunk a Bibliában, hogy az ördögök közül egy is megtért, hogy üdvözülne 

volna. 

Nagyon fontos tehát először ma azt tisztázni, hogy mi a mi hitünk alapja, illetve ki a mi hitünk alapja. Mire, 

illetve kire épül a hitünk? Olyan szépen írja le a 76. halleluja énekben az énekíró: Isten Igéje, rajta nyugszik 

hitem, a kősziklára üdvöm felépítem. A mi hitünk nem épülhet másra, mint Isten szent igéjére, Isten szavára, 

és nem épülhet a mi hitünk másra, mint akiről Isten szava szól: Jézus Krisztusra. Mert minden hit, ami nem 

Jézusra épült, az kevert hit és hamis hit. Semmilyen más hit nem vezeti az embert az üdvösségre, csak a Jézus 

Krisztusba vetett hit. Ezért hirdeti Péter a Nagytanács előtt (ApCsel 4,12): Nincsen üdvösség másban, és nem 

is adatott az embereknek a földön más név, aki által meg kellene tartatnunk és üdvözülnünk, csak a Jézus 

Krisztus neve.  

Pál pedig a 2Thessz 2,3-ban ezt írja: Az Úr Jézus 

Krisztus eljövetelét, az Úrnak a napját megelőzi 

a hittől való elszakadás. És nem véletlenül 

kérdezi meg Jézus a Lukács evangéliuma 18. 

részében a hamis bíró és az özvegyasszony 

példázatának végén, hogy az ember fia, amikor 

eljön, és megjelenik az Ő angyalainak 

dicsősségében, vajon talál-e hitet a földön. 

Lesznek-e olyanok, akik hűségesen kitartanak. 

Akik megmaradnak a hitben, és hűek maradnak 

Jézus Krisztushoz. 

 

  (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron - lelkész)  

 

 

 



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

 

    
Július 28-án istentisztelet (Fotó: AÁ.) 

      
Új rögzített projektor és motorral mozgatható projektorvászon került kiépítésésre  (Fotó: AÁ.) 

      

    

                             
                                  Július 22-26: Gyülekezeti gyermekhét az altemplomban Vízre magyar! címmel 

 

Aug. 7. szerda 18.00 Női bibliakör (30-40-50-esek bibliaórája) 

Aug. 11. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Aug. 11. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Szolgál: Hatvani László – ny. lelkipásztor 

Aug. 11. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Okt. 13. vasárnap 10.00 
Felújításért hálaadó istentisztelet várható időpontja. Meghívott igehirdető: Dr. 
Fekete Károly, püspök úr. 

- Július 22-én, 13 órakor álltunk meg Nagy Károly, e földön 81 évet élt testvérünk ravatalánál. Hozzátartozói számára 

Isten adjon vigasztalódást. 

- 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) 
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