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„Körülvettek engem a pogányok mind: az Úr nevében bizony levágom őket; körülvettek 

engem, be is kerítettek engem: az Úr nevében bizony levágom őket; körülvettek engem, mint 

a méhek; kioltattak, mint a tüsketűz: az Úr nevében bizony levágom őket.” (Zsolt 118,10-12) 

„Levetvén magáról a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan kipellengérezte, 

diadalt ülvén felettük őáltala.” (Kol 2,15, Kecskeméthy). Őáltala – vagyis a kereszt által. 

A két felolvasott vers közötti kapcsolat megértéséhez szükségünk van az Efezus 6,12-re is: 

„Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek az 

ég magasságában vannak”. 

Semmi kétség afelől, hogy a 118. Zsoltár messiási prófécia, oly sok minden található benne, 

ami egyértelműen Urunk harcáról szól a kereszten. „Keményen meglöktek, hogy elessem (…) 

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR cselekedeteit!” Ez olyan világosan az Úr 

Jézusról és az Ő keresztjéről szól, hogy a tizedik vers és az utána következő is szintén 

ugyanerről kell, hogy szóljon. Ebben az áll, hogy népek sokasága méhek gyanánt veszi Őt 

körül, ami azt jelenti, hogy ez ott, a kereszten történt, a sötétség világának fejedelemségei, 

hatalmasságai és urai által. A gonoszság szellemi seregei vették Őt körbe, zárták körül, 

ostromolták, szorongatták, próbáltak erőt venni rajta a kereszten, de Ő levágta magáról és 

nyilvánosan megszégyenítette őket, győzelmet aratva rajtuk a kereszten. 

Míg az Úr kereszten elvégzett munkája egyedülálló, végleges és befejezett a legfőbb cél 

tekintetében, az ehhez hasonló megtapasztalások ismerősek mindazok számára, akik közeli 

kapcsolatban vannak az Úrral. Egyáltalán nem szokatlan megtapasztalni valamit abból, hogy 

gonosz és halálos erők vesznek körül minket, hogy lenyomjanak, földre lökjenek és teljesen 

hatástalanítsanak bennünket. Ismerjük ezt; ki jobban, ki kevésbé – de ahogy haladunk az 

Úrral, többet fogunk megélni belőle. 

 

Szükséges tisztában lennünk azzal, hogy mi mit jelent valójában 

 

Habár keresztényként ez általános tapasztalatunk, nem mindig vagyunk tudatában, hogy 

pontosan mi történik, és mi mit jelent valójában. Az Úr Jézus esetében a kereszten ez 

nyilvánvaló szellemi megtapasztalás volt, de a borzalmas körülmények miatt húsbavágó 

módon is érte Őt mindez – nem csak valamilyen elvont, szellemi módon. A gondolatainkban 

el szoktuk képzelni azt, amit olvasunk, és kíváncsi vagyok, vajon ti hogyan képzelitek el Krisztus 

megkísértését a negyven nap során a pusztában. Elképzelitek konkrétan az ördögöt, ahogy 

szó szerint és látható módon odamegy az Úrhoz? Pedig az egész lehetett pusztán belső 

megtapasztalás; mi objektívvé, kézzel foghatóvá tesszük, pedig az egésznek a lényege a 

körülményekben rejlett. 



Nem mindig tartjuk észben, és nem mindig figyelünk arra, hogy bizonyos dolgok hová 

vezetnek, és mi azoknak a valódi jelentőségük. A gonosz erői sokféleképpen elérhetnek 

bennünket, mi pedig gyakran csak arra az általuk éppen használt eszközre vagy módszerre 

tekintünk – így azok könnyedén maguk alá gyűrnek bennünket, ahelyett, hogy átlátnánk 

ezeken, és rögtön észrevennénk, miről van szó valójában. 

Ezek a dolgok pedig a lelkünkön keresztül érnek el bennünket, hiszen, ha nem a lelkünkről 

lenne szó, az egész meg sem történne, nem lenne semmi jelentősége egyáltalán. Másért nem 

is lehetne, csakis a lelkünkért. Valami történik velünk, ami a lelkünket, azaz az egónkat, az 

énünket érinti, mi pedig ezt az adott dolgot csak önmagában nézzük, és nem látjuk meg, hogy 

mögötte valami egészen más húzódik. Valaki mond nekünk valamit – lehet kritika, dorgálás –

, vagy tesz valamit, ami balul sül el. Valaki megfeledkezik valamiről, figyelmetlen – és ez máris 

fullánkot ereszt belénk, vagy valamilyen hasonló hatással van ránk, és a dolog azonnal maga 

alá teper bennünket. Szépen felvesszük azt a dorgálást, azt a kiigazítást vagy azt a 

szerencsétlen húzást; azt a feledékenységet, azt a ballépést, bármi legyen is az, bármelyik 

abból a tízezerből, ami nap mint nap megesik velünk, és a probléma alá megyünk, hagyjuk, 

hogy a földre teperjen bennünket. És hamarosan azt tapasztaljuk, hogy az a buta kis semmiség 

– mert önmagában bizony nem is más – borzalmas állapotba kerített bennünket. Elveszítettük 

a közvetlen, meghitt kapcsolatunkat az Úrral, elveszítettük az életünket, a közösségünket, az 

örömünket. Mintha vastag lepelbe lennénk beburkolva, önmagunkba zártan, szellemi 

életünkben megbénulva, és nehézségek sorozata veszi kezdetét az életünkben, ami rövidebb-

hosszabb ideig tart, míg végül, minek kell történnie? Ha elég hosszú ideig tart, azt mondjuk: 

„Távol van az Úr, valami történt, elveszítettük az örömünket az Úrban, elveszítettük, hogy 

bizonyság tudjunk lenni, sötét lepel borult ránk, magába csavart.” Ezek az egyszerű formái. 

Az egész pedig sokkal erőteljesebb lesz az élet más területein, ahol olyan, mintha méhek 

vennének körül, egyik dolog a másik után. Mintha az ellenség elszánta volna magát, hogy 

földre vigyen bennünket, ha az egyik dologgal nem sikerül, megpróbálja egy másikkal, egy 

harmadikkal, míg már egész rohamot intéz, hogy földre vigyen. 

Kérnünk kell az Urat, hogy lehessünk mindig tudatában annak, ami ezek mögött valójában 

húzódik.  Ez az első, hogy folyamatosan tudatában legyünk, hogy az ilyesmi szellemi kárt tud 

nekem okozni. Ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb leküzdjük magunkban, és 

túllépjünk rajta, mert a mi dolgunk visszautasítani azt, hogy bármilyen neheztelést 

őrizgessünk. Meg kell látnom, hogy az ördögnek valami célja van az életemben, le akarja 

rombolni a bizonyságomat, el akarja rabolni az örömömet, tönkre akarja tenni az 

imaéletemet, az Úrral való közösségemet. 

 

A fejedelemségek és hatalmasságok lemetszésének papi munkája 

 

Mennyire szükségünk van az Úr Szellemére, hogy lemetssze és elvesse tőlünk ezeket! Mennyi 

mindentől megkímélhetnénk magunkat, ha figyelmesebbek lennénk és gondosabban járnánk 

el ezügyben! Hiszen pontosan ezt jelenti a papi szolgálat, a léviták munkája. Isten házában mi 



most léviták vagyunk, és miről is szólt a léviták szolgálata? Ha benéztünk volna a sátorba és a 

templomba, azt láttuk volna, hogy a léviták folyamatosan el voltak foglalva, mindig csináltak 

valamit; akadálymentesen, tisztán tartották az Istenhez vezető utat. Foglalkoztak a jobb és a 

bal oldalon lévő dolgokkal, melyek mind az akadályokat jelképezik az Istennel való tökéletes, 

akadálymentes közösség útjában. Az egész arról szól, hogy folyamatosan legyünk készek 

tisztán megtartani az Istenhez vezető utat – és ez papi feladat. Ó, bárcsak mindig lennénk 

felövezve, és jobban odafigyelnénk, mit jelent valójában ez a fullasztó, körülfonó, ostromló 

munkálkodás, melynek célja, hogy megbénítson, tehetetlenné tegyen bennünket! Bárcsak 

kérnénk az Urat, hogy igazi lévita-szelleműek lehessünk, szilárdan eltökélve, hogy nem fogjuk 

engedni, hogy bármi az utunkba álljon, vagy ottmaradjon az útban Isten és közöttünk. „Bizony 

levágom magamról őket!” 

Nem tapasztaltatok még olyat, amikor azt mondjátok, „le kell borulnom az Úr előtt, és most 

nagyon imádkoznom kell”? Eljutunk arra a pontra, amikor ki kell szabadítanunk a lelkünket 

ebből a börtönből, ebből a hálóból. Az ellenség gyakran megpróbál elvinni bennünket odáig, 

ahol már se lélegezni, se mozogni nem tudunk. Érzékenynek kell lennünk erre, hogy 

észrevegyük, és a Szent Szellem erejét keressük, hogy levághassuk magunkról, kijelentvén: 

„Ebből elég, ennek itt most véget vetek!”. Muszáj, hogy felgerjedjen bennünk a szent 

elhatározás, hogy ne tűrjük tovább, és kijelentsük: „Ez nem mehet így tovább, már így is túl 

sokáig hagytam, mostantól ellenállok ennek!” A Fiú Szelleme volt az, akit mikor a kereszten 

függve körülvettek, azt mondta: „Levetem magamról őket! Körülvettek engem mind a 

pogányok (…) körülvettek, mint a méhraj (…) Levágom őket (…) Levágom őket (…) Levágom 

őket.” Háromszor mondja, hogy „Levágom őket”. Levetette magáról a fejedelemségeket és 

hatalmasságokat. 

Ó, Urunk, erősíts meg bennünket az ellenállásra! Túl sokszor adtuk meg magunkat. Az Úr túl 

sokat veszít, és mi is túl sokat veszítünk, ha hagyjuk, hogy a dolgok sokáig fajuljanak, míg végre 

felkelünk, és azt nem mondjuk „Elég!”. Olyan hosszú ideig elfogadjuk a dolgokat, és utána azt 

mondjuk: „Egy percig sem tűröm ezt tovább!” És akkor valami történik, valami szétrobban. Ha 

az emberekről van szó, velük kapcsolatban bármi lehet helyes vagy helytelen, de az 

ellenséggel kapcsolatban mindig helyes a közvetlen, egyenes robbantás. 

Kérjük az Urat, hogy tegyen ilyenné bennünket, hogy akarjunk erőteljesen ellenállni, és nem 

tűrni az ellenség fojtogató, megkötöző munkáját, mellyel földre akar kényszeríteni 

bennünket. 

És vigyázzunk mindig, legyünk figyelmesek, hogy ne vegyük föl azokat a dolgokat, amiket az 

emberek mondanak vagy tesznek, ne vegyük föl ezeket, ne forgassuk a gondolatainkban, ne 

nyalogassuk a sebeinket és ne kapjuk föl a vizet, hanem lássuk meg, mit nyerne vele az 

ellenség, ha az adott dolgot sikeresen elültetné a szívünkben. Ez a győzelem titka. Bárcsak azt 

mondanánk: „Igen, ez elég szerencsétlen húzás volt az illető részéről, helytelen dolog és 

emberi szempontból nem is védhető, de nem fogom hagyni, hogy az ördög megfogjon vele, 

körülfonjon, és az Úr és közém kerüljön!” Ez valódi lévita szolgálat. 

 



Az Úr helyezze belénk ezt az elhatározást, hogy „Levetem őket magamról!” Legyünk éberek 

mindenkor, különösen az imaalkalmakkor. Milyen gyakran érezzük magunkat lefojtva, nincs 

áttörés, sötét lepel borul ránk – és az a veszély, hogy csak ülünk alatta, és elfogadjuk. Azt kell 

mondanunk: „Ezt nem tűrjük tovább; Isten számunkra elérhető, szabad az út Hozzá, Ő 

parancsolta, hogy imádkozzunk! Ezt nem tudja az ellenség megakadályozni, nem engedjük, 

hiába próbálja!” Vagy lehet, hogy egy összejövetelen történik; milyen gyakran van, hogy 

miközben szolgálunk az Igével, egyszer csak sötét lepel borul ránk, míg nem kiáltunk belül az 

Úrhoz, és kitörünk belőle azzal, hogy ellenállunk, és nem fogadjuk el. 

Nagyon vigyázzunk, hogy mit fogadunk el! Az ellenség mindig kínál valamit – ne fogadjuk el! 

Mondjuk azt: „Nem! Miért is tenném? Az Úr céljait szolgálja?” Tehát, amikor összegyűlünk 

imádkozni, álljunk meg szilárdan, álljunk ellen, ne vegyük föl a zavaró körülményeket. Kérjük 

az Urat, hogy helyezzen belénk szellemben egyre többet és többet abból, ami Őbenne volt a 

kereszten, hogy bár gyengeségben és lesoványodva, olyan állapotok közepette, amilyenben 

nekünk soha nem lesz részünk, de mindazonáltal belsőleg tökéletesen átadta Magát az Atya 

akaratának, és nem fogadta el az ördög akaratát egy pillanatra sem. „Le fogom vetni őket!” 

és levetette magáról a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Az Úr erősítsen meg 

bennünket! 

Szerkesztette és közreadja: Golden Candlestick Trust. Eredeti: Stripping Off Principalities and 

Powers. 


