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SZELLEMI HARC – VIII. A LÉLEK KARDJA 

 

Igeolvasás: Mt 4,1-11 Akkor elvitte Jézust a Lélek a 

pusztába, hogy megkísértse az ördög. 2Miután negyven nap 

és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3Ekkor odament 
hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, 

hogy ezek a kövek változzanak kenyérré." 4Ő így válaszolt: 
"Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 

minden igével, amely Isten szájából származik." 5Ezután 
magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom 

párkányára állította, 6és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, 
vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot 

ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd 

lábadat a kőbe." 7Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van 

írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" 8Majd magával 
vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a 

világ minden országát és azok dicsőségét, 9és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem." 

10Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak 

Alapige: Ef 6,10-11.17 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra 

az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Vegyétek fel az üdvösség 

sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. 

Kedves Testvérek! A kard a Szentírásban sok helyen az ítélet vagy a háború és az azzal együtt járó erőszakos 

halál szimbóluma ( l Mózes 3,24: És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a 

villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat; Róm 8,35: Ki választana el minket a Krisztus 

szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy 

veszedelem, vagy fegyver, és sok más hely). 

A „Lélek kardja" a szellemi fegyverzetben az Ef 6,17-ben a hatodik helyen szerepel, és mindjárt magyarázatot 

is nyer: ez Isten Igéje. Ez a kifejezés azt mondja, hogy Isten Igéjét a Szent Lélek adta és magyarázza, és ezért 

csak az Ő erejével lehet helyesen használni (vö. Jn 16,13: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet 

titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő 

dolgokat is kijelenti nektek; lKor 2,13: Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, 

hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva; 2Pt 1,21: mert sohasem ember 

akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek). 

Ez a kard az egyetlen valódi, támadó fegyver a szellemi fegyverzetben. Nem a saját erőnk vagy okosságunk a 

megfelelő fegyver a gonosz szellemvilág és az ördög elleni harcban, hanem Isten Igéje. A legjobb példát az Úr 

Jézus adja nekünk, aki maga is ezzel a „fegyverrel" harcolt, amikor Sátán megkísértette. Háromszor győzte le 

a kísértőt ezekkel az egyszerű szavakkal: „Meg van írva" (Mt 4,4.7.10). A Zsid 4,12-ben azt olvassuk, hogy az 

Isten Igéje élő és erővel teljes és élesebb minden kétélű kardnál. Az a tény is, hogy kétélű, kifent kard jön ki 

az Emberfia szájából (Jel 1,16: jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete 

olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik; Jel 2,12: A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt 

mondja az, akinél a kétélű éles kard van; Jel 19,15: Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: 

mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját), 

úgy válik érthetővé, ha az Igére gondolunk, ami a szájából jön elő. (Forrás: A Biblia képei és szimbólumai c. 

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

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

  
2019.08.18-án istentisztelet a babamama szobában 

 

   
2019.08.18-án istentisztelet (Fotó: AÁ.) 

 

  
2019.08.22-én pizza készítés az ifjúsággal 

 

Aug 28. szerda 14.30 Bibliaóra 

Aug 30. péntek 15.15 Pótor Dávid és Markó Mariann házasságmegáldó istentisztelete 

Szept 1. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Szept 

1. 
vasárnap 10.00 

Úrvacsorás istentisztelet újkenyér ünnepe alkalmából és 

gyermekistentisztelet 

Szept 1. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Okt 

13. 
vasárnap 10.00 

Felújításért hálaadó istentisztelet Az Igét hirdeti: Dr. Fekete 

Károly - püspök úr. A hálaadó istentisztelet utáni svédasztalos 

vendéglátásra (a templom alsó szintjén) természetbeni (hideg-, 

melegétel, édes-, sóssütemény, üdítők) és pénzbeli adományokat 

(a kis perselybe a belső kis asztalon) gyűjtünk. 
- Az elmúlt héten folytatódott a felújítás az alagsori szint külső hőszigetelésével. A 10 cm széles 

ásványgyapot szigetelés nagy része már felkerült. 

- Augusztus 25-én, szombaton 17 órától került sor Kiss Zsolt és Bocskai Viktória házasságmegáldó 

istentiszteletére 

- 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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