Tüzes szekerek és lovasok
Suhai György
2019.07.22.
Először a honfoglalásnál olvasunk egy láthatatlan hadseregről, akik Izráel népét segítették Kánaán
földjének bevételében:
Józs 5:13-14 Amikor Józsué Jérikónál volt, felemelé az ő szemeit, és látta, hogy ímé egy férfiú állt
előtte kivont karddal a kezében. És odament hozzá Józsué, és mondta neki: Közülünk való vagy, vagy
ellenségeink közül? 14 Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most
jöttem.
Vagyis Isten mennyei, láthatatlan seregének a fővezére volt ez a férrfi formájú szellemi lény. Minden
bizonnyal őróla olvasunk Dániel könyvében is:
Dán 8:9-11 És azok közûl egybôl egy kis szarv támada (egy földi király), és nagyon megnöve délre,
napkeletre és a kívánatos föld felé. 10 És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket
ama seregbôl és a csillagokból, és azokat megtapodá. 11 És a seregnek fejedelméig növekedék
Később megtudjuk, hogy ez egy tüzes szekerekből és lovasokból álló hadsereg, amely folyamatosan
Isten népe oldalán harcol egészen addig, míg Isten népe hűségesen engedelmeskedik Istenének.
Illést is Isten hadseregének az egyik tüzes szekere ragadja el a mennybe, amikor véget ér a prófétai
szolgálata, amit az ő utódja Elizeus is végignézhet:
2 Kir 2:11-12 És amikor mentek és beszélgettek, íme egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta
őket egymástól. És felment Illés a szélvészben az égbe. 12 Elizeus pedig ezt látve, felkiáltott: Édes
atyám, édes atyám! Izráel szekerei és lovasai!
Micsoda bátorítás lehetett ez a jelenet, a láthatatlan hadsereg megpillantása, Elízeus egész
szolgálathoz! Ezért ül olyan hulla nyugodtan a házában, amikor az ellenséges szíriai hadsereg
körülveszi őt, hogy elfogják (megöljék?). Mert Elízeus már látja a láthatatlant. Nem így az ő szolgája,
aki rendesen megijed az ellenséges katonák láttán. íme a jelenet:
2 Kir 6:14-17 Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget küldött oda (a szíriai király), akik elmentek
éjjel, és körülvették a várost. 15 Amikor, korán reggel felkelt az Isten emberének szolgája, kiment és
íme seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És ezt mondta Elízeusnak az ő szolgája: Jaj,
Jaj, édes uram! Most mit tegyünk? 16 Ő pedig így felelt: Ne félj! Mert többen vannak, akik velünk
vannak, mint akik ővelük. 17 És imádkozott Elizeus és mondta: Óh, Uram! Nyisd meg kérlek az ő
szemeit, hogy lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szemeit és látott, és íme a hegy tele volt tüzes
lovasokkal és szekerekkel Elizeus háza körül.
Érdekes, hogy Elizeus egyenesen parancsol Isten hadseregének, hogy „Uram verd meg őket
vaksággal!” és Isten azonnal meg is hallgatja Elizeus kérését: „és megverte őket vaksággal Elizeus
beszéde szerint.” (2 Kir 6:18). Illés, Elizeus és Józsué azért voltak ilyen higgadtak és bátrak, a
legnagyobb krízis idején is, mert látták a láthatatlant, azaz szüntelenül számoltak a menny, Isten
seregének a jelenlétével, amellyel a hátuk mögött mindenkivel szemben túlerőben voltak.
Egy másik helyen ezt olvassuk:
Zsolt 34:7 Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
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Tehát megtudjuk azt is, hogy azért tudja megvédeni és megmenteni ez az isteni hadsereg az Istenben
bízókat, mert mindenkivel szemben, akárhányan legyenek is, túlerőben vannak. Ezért igaz az, hogy
akár még egyedül is túlerőben lehetünk bárkivel szemben, ha bízunk Istenben, hiszen az Ő láthatatlan
hadserege az oldalunkon áll, s ezért nincs mitől félnünk. De kár, hogy nem láthatjuk ezt a sereget!
Legalább egyszer olyan jó lenne látni, hogy kik és hányan vannak velünk!
Azt hiszed, amit látsz vagy azt látod, amit hiszel? De jó lenne látni egyszer ezt a hatalmas hadsereget!
Ez kell legyen a mi kérésünk is: „Óh, Uram nyisd meg a szemünket, hogy lássuk a láthatatlant!”
Mózesről azt írja a Biblia:
Zsid 11:27 Hit által hagyta ott Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mint
aki látta a láthatatlant.
Tudjuk, hogy a sátán minden démonával szemben is túlerőben vagyunk, hiszen az ősi lázadáskor csak
az angyalok 1/3-adát sikerült az oldalára állítania, de 2/3 továbbra is jó angyal maradt. Tehát Isten
láthatatlan anygalserege a sátán lázadása után is túlerőben maradt, kétszerannyian vannak, mint a
démoni sereg.
Jel 12:3-4 Láttam más jelet is az égben, és íme volt egy nagy vörös sárkány, akinek hét feje volt és tíz
szarva, és az ő fejein hét korona; 4 És a farka utána vonszolta az ég csillagainak harmadrészét.
Amikor a szinte megszámlálhatatlan asszír sereg ostrom alá vette Jeruzsálemet, Ezékiás király az
Úrhoz kiáltott, mire Isten azzal válaszolt, hogy az Úr angyala, tehát még csak nem is a tüzes szekerek
és lovasok, lemészárolt egymaga egyetlen éjszaka alatt 185.000 asszír katonát:
Ézs 37:36 Akkor kijött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanötezret, és amikor
reggel az emberek felkeltek, íme azok mindnyájan halottak voltak!
Egy másik hasonló helyzetben, Samária ostrománál, az ellenséges csapatok harci szekerek és lovasok
zaját hallották és ezért elmenekültek, melyek nem kizárt, hogy ugyancsak a tüzes szekerek és lovasok
hangja volt. Nem látták ugyan Isten hadseregét, de hallották a hangjukat.
2 Kir 7:5-7 És felkeltek alkonyatkor, hogy a Szíriabeliek táborába menjenek; és mikor odaértek a
Szíriabeliek táborának széléhez, ímé már nem volt ott senki. 6 Mert az Úr azt cselekedte, hogy a
Szíriabeliek tábora szekerek zörgését és lovak dobogását, és nagy sereg robogását hallotta, és ezt
mondták egymásnak: íme az Izráel királya felbérelte ellenünk a Hitteusok királyit és az
Égyiptombeliek királyit, hogy ellenünk jöjjenek. 7 És felkelvén elfutottak alkonyatkor, és elhagyták
mind a sátoraikat, mind lovaikat, mind szamaraikat, amint a tábor volt, és elfutottak, csakhogy
életüket megmenthessék.
Erre az elsöprő túlerőre utal Jézus is, amikor ezt mondja rólunk, az ő egyházáról:
Mt 16:18 Én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem fogják
tudni legyőzni azt [vagy: sem fognak tudni ellenállni az egyház támadásának].
Ugyanezt ígérte meg Isten már az ő ószövetségi népének is:
5 Móz 20:1-4 Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb
számú népet: ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Égyiptom följdéről.
És mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a népnek; és ezt mondja nékik: Halld
meg Izráel! Ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel: A ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek,
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és meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek előttük; Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy
harcoljon értetek a ti ellenségeitekkel, hogy megmentsen titeket.
Szóval akkor miért is kellene bárkitől és bármitől is félnünk, ha egy ilyen hatalmas Istenünk van,
akinek ilyen hatalmas hadserege van?
Isten népe hitvallása:
Zsolt 20:7-8 Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak: mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek
nevéről emlékezünk meg. 8 (20:9) Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
Pünkösdkor tüzes lángnyelvek jelentek meg a tanítványok feje fölött, amikor kiáradt a Szentlélek
Isten ÚSZ-i népére (Apcsel 2). Isten, a többi között, azt akarta jelezni ezzel, hogy a Szentlélek tüzének
kiáradása által mi is csatlakoztunk, azaz szerves részévé váltunk Isten láthatatlan, tüzes lovasokból és
szekerekből álló hadseregéhez, egészen pontosan a „tűz lovasaihoz és szekereihez”. Mi, Krisztus
Szentlélekkel betöltött egyháza, vagyunk Isten tüzes hadseregének földi hadteste, akik noha testben
vagyunk, nem test szerint viaskodunk (2 Kor 10:3), hanem Lélek által, Lelki módon (2 Kor 10:4) és
nem test és vér ellen harcolunk, hanem az emberek mögött és fölött álló szellemi lények és bukott
angyalok ellen! Nem szabad rájuk fókuszálnunk, de igenis számolnunk kell a jelenlétükkel,
támadásukkal.
Ef 6:10-12 Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében! 11 Öltsétek magatokra az
Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben! 12 Mert
nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok
ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a
magasságban/mennyekben vannak. 13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy
ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok.
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