
A félelem ellenszere 

"Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! "(Zsolt 56,5) 

 

 

 

 

 

 

Valaki ezt kérdezte: ismeri-e a hívő ember a félelmet, vagy neki már nem illik félnie 

soha semmitől? Óvakodjunk a végletektől: a hívő nem szuperember, akinek nincs 

idegrendszere, és mindent bírnia kell. De ne hivatkozzék általános emberi 

gyengeségére se, amikor a hitetlensége miatt tele van félelemmel! 
 

Mit mond erről a Biblia? Isten gyermekeit sem kerülik el a bajok és veszedelmek. 

Ők is ismerik, milyen egy váratlan támadás miatt megijedni, életveszélyes 

helyzetben félni a haláltól, vagy aggódni azok miatt, akiket szeretünk és akikért 

felelősek vagyunk. A hívő ember is ismeri a félelmet, és szenved tőle. 
 

Azonban mindezt úgy éli át, hogy közben ismeri a mindenható Istent, aki őt 

szövetségébe fogadta, s bízik hatalmas és hűséges szövetségesében. Ezért olvassuk 

a zsoltárokban gyakran: Isten az én erős váram, biztos menedék a baj idején. Az 

Istenben való bizalom erőt ad, tartást, kitartást, lelki állóképességet, reménységet a 

különféle nehézségek közt. 
 

A félelmek leghatásosabb ellenszere az istenfélelem: amikor valaki ismeri Istent, és 

komolyan számol azzal, hogy ő mindenható, kegyelmes, szerető Atyja a benne 

bízóknak, aki reménytelen helyzetből is tud adni kiutat, emberileg megoldhatatlan 

problémákra is megoldást, nagy túlerővel szemben is győzelmet. S így el lehet jutni 

oda, hogy már kezd nem félni az ember. Lehet, hogy félnem kellene, de bízom 

Istenben, és nem félek. 

Aki emberektől fél, attól tart, hogy árthatnak neki. Aki Istent féli, abban bízik, hogy 

ő segíteni fog neki. Istennel szövetségben végzetes baj már nem érheti az embert. 

Még ha meghal, akkor sem. 

Misszió osztály 
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