ZSOLTÁR 91. – 1. Isteni oltalom
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A 91-es Zsoltárt kezdjük el elemezni, ami több részből áll.
Ma a félelmekről fogok szólni, és meg kell látnunk az Igékből, hogy Isten azt akarja, hogy
félelemmentesen éljünk.
Azt írja a 2Timótheus 3,1-ben az Ige, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.
Nem állíthatjuk azt, hogy elkövetkezendő időben, mindenki szent oltalmat fog élvezni.
De saját magunk számára kiépíthetjük azt a hitet, amit bármilyen helyzetre tudunk alkalmazni.
Ezért meg kell ismernünk Isten természetfeletti oltalmát, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan
működik az a hívők számára.
Nézzük meg a Zsoltárokat.
Zsoltárok 91,1-2. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik
az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom.
A 2-es versben van valami, amit nekünk kell megtennünk.
Azt MONDOM az Úrnak, Ő az én oltalmam, Isten az én váram és én Istenben bízom.
Ezt nekünk kell mondani, ezt nem Isten végzi.
A kimondás a mi részünk a védelem megvalósításában.
Mi nem vagyunk képesek elvégezni az Isten részét, és Ő sem fogja megtenni helyettünk a mi
részünket.
Istennek is meg van a saját része.
A 3-4-es versből meglátjuk, hogy mi Isten része, ha mi Őbenne bízunk:
Zsoltárok 91,3. Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Az ördög csapdáiról beszél az Ige.
A madarásznak az a feladata, hogy a madarak számára csapdát készítsen, amibe befogja a madarat.
Az ördög ugyanígy dolgozik, ugyanígy előre kikészíti a csapdáit.
Pl. ha valaki egy balesetet szenvedett, az az ördög egyik csapdája volt.
Az ördög azt szeretné, hogy rossz helyen legyél rossz időben.
De mindenkor elkerülheted az ördög csapdáit, amit a Szent Szellem segítségével érhetsz el.
Ezért van szükség az életünkben a tökéletes időzítésre, és ezért vannak a közbenjáró imádságaink.
Ezzel minden nap falakat építünk fel az ördöggel szemben.
Az ördög le van győzve és a mi lábaink alatt van.
Isten megszabadít téged, ha minden nap engedelmeskedsz Neki és Őt követed.
Tehát meg van a saját részünk, amit meg kell tennünk és meg van Isten része, amit Ő tesz.
A következő, ami Isten rész:
Zsoltárok 91,4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az Ő
hűsége.
Isten az, aki szárnyaival beborít és megvédelmez minket a gonosztól.
Mit csinál az ördög?
1Péter 5,8-as verse figyelmeztet minket: Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az
ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el.
Az ördög, mint ordító oroszlán jár körbe, és azt keresi, hogy kit nyelhetne el. Keresi!
Mit tesz Isten? Az oltalmazó, védelmező szárnyai alatt elrejt minket.
Zsoltárok 91,1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az
Mint ahogy a tyúkanyó teszi, amikor kiterjeszti a szárnyait és az összes csibét a szárnyai alá veszi.
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Úgy el tudja takarni a kiscsibéket a szárnyaival, hogy nem is lehet őket látni.
Minket sem lát az ördög, csak a felettünk kinyújtott szárnyakat látja, ha csak nem leszünk olyanok, mint
az oktalan kiscsibe, aki minden figyelmeztetés ellenére elkóborol az anyja szárnya alól.
Ha Istennek a mindenható, oltalmazó szárnyai alatt el vagy rejtve, akkor az ördög nem képes megtalálni
téged.
Mi Istenben bízunk és mi az Ő oltalma alatt élünk és ott is maradunk.
De nekünk is feladatunk van ebben az oltalomban, nekünk azt ki kell mondanunk!
Miután kimondtuk, hogy Isten a mi oltalmunk, Ő a mi várunk, és hogy Őbenne bízunk, azt követően
tudja Isten megtenni, hogy megszabadít, oltalmaz minket.
És ha az Úr szárnyai alatt vagy elrejtve, akkor az ellenség hiába keres, nem talál meg.
Zsoltárok 91,5-6. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, A dögvésztől,
amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít.
Az Ige kijelenti, hogy Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől.
A Bibliában több százszor olvashatod azt, hogy ne félj!
Az Ószövetségben is amikor megjelent az angyal, azzal kezdte, hogy ne félj!
Azt gondolhatjuk, hogy egy köszöntés volt, de nem, hanem Isten ezt parancsolatba adta.
Ki az, aki irányítja azt, hogy félsz vagy nem félsz?
Mi vagyunk azok, csak tőlünk függ, hogy félünk, vagy nem félünk.
A gondolatainkban dől el.
Azt nem mondja az Írás, hogy nem leszel megkísértve a félelemre.
Az teljesen tőled függ majd, hogy fogsz-e félni, vagy sem, mint ahogy az is tőled függ, hogy fogsz-e
hinni, vagy sem?
A fejedben próbálnak majd olyan gondolatok győzködni téged, hogy ez vagy az nem igaz, és a
megtapasztalásaid is próbálnak majd téged győzködni, hogy az nem úgy igaz.
Azt mondja az elmédben a rossz gondolat, hogy emlékszel, amikor legutóbb azzal a dologgal
próbálkoztál akkor hová jutottál?
Így dolgozik az elme.
Te ellent tudsz állni a félelmeknek, ha meg is lettél rettentve valamitől, még akkor is, ha a térdeid, az
egész tested remeg a félelemtől, mert a szellemedből akkor is képes előjönni az az elhatározás, hogy
megtagadom, hogy féljek!
Megtagadom, hogy a félelmeknek helyt adjak az életemben még akkor is, ha a halál árnyékán megyek
keresztül. Még akkor sem fogok félni.
Zsoltárok 23-ban mondja, hogy még ha a halál árnyékának völgyében megyek is át, akkor sem
félek!
Jézusnak a csodálatos neve, szabadulást hozott.
Nem egy egyszerű név Jézus neve, de egyszerű a használata, mert mi az Igének cselekvői vagyunk.
Mivel az ellenség le lett győzve, ezért nekünk az a feladatunk, hogy megtanuljuk, hogy miként tartsuk őt
a lábaink alatt.
Az Ige használatával, és alkalmazásával, minden nap győzedelmes életet élhetünk.
Tagadd meg, hogy bárkitől vagy bármitől is féljél, mindegy mennyire kísért meg a félelem, mert ez fogja
hozni a különbséget, hogy milyen életet fogsz élni, hogy oltalom alatt, vagy védelem nélkül fogsz élni.
A gondolataink fontos alapot jelentenek a jövőre nézve az életünkben, mert amin gondolkodunk, amin
időzünk a gondolatainkban, az jön valóságba.
Legyen az jó gondolat vagy rossz gondolat.
A félelem azért nagyon veszélyes, mert Istentől elveszi azt a jogot, hogy hozzáférhessen az életedhez.
A félelem a szellemi életünkre kihatással van, mert ugyanolyan módon működik, mint a hit.
A hitnek az ellentéte a félelem.
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És mint egy mágneses erő, a félelem odavonzza azt, amitől félünk.
2Timótheus 1,7. Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem erőnek és
szeretetnek és józanságnak szellemét.
Mi hitben élünk, és a hit aktiválja az Ige erejét, a félelem pedig az ellenség erejét hozza nekünk.
És mi döntjük el, hogy megadjuk-e magunkat a félelmeknek.
Ha állandóan mondogatjuk azokat amik félelmet hoznak, és aszerint is cselekszünk, akkor azokat
beletápláljuk az elménkbe.
És ha ezt teszünk, akkor az elménk tele lesz félelemmel, ezáltal a félelmek fognak uralni minket.
Vagyis a félelmek lekerülnek az értelmünkből a szellemünkbe, és teljesen elfojtják az ott elplántált Isten
Igéjét.
Pl. Amikor egy keresztény beteg lesz, elmegy az orvoshoz és rossz jelentést kap.
Állandóan azon gondolkozik, hogy mi lesz, ha nem tud abból a betegségből kigyógyulni, akkor
félelembe lesz. Ez a haláltól való félelem.
A félelem az egy elfordított hit, mert elhiszed azt, hogy egy bizonyos dolog képes ártani neked.
Így az ellenségnek adsz hozzáférést az életedben a félelem által.
Ha pedig Istennek adsz hozzáférést az életedhez a hited által, akkor Isten képes a hited által cselekedni
az életedben.
Ha a félelem által beengeded az ellenséget az életedbe, azzal már kijöttél a rejtekhelyről és az ellenség
akkor képes lesz elpusztítani téged!
Jób története a legjobb példa a félelem legyőzésére.
Szinte mindenki tudja azt, hogy mi történt Jóbbal.
Egy Igét említek meg ebből a részből, ahol azt mondja Jób.
Jób 3,25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.
Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám.
Jóbnak volt egy szörnyű éve, ahol borzalmas dolgok történtek vele egy szellemi törvény következtében,
mert a félelem, mint egy mágnes vonzza oda azokat a dolgokat, amitől félsz.
Azt mondja Jób, hogy az a dolog, amitől féltem, az történt meg velem.
Egy másik fordítás szerint: - az, amitől mindig is féltem, az történt velem.
Amitől rettegtem az jöve rám – mondja egy más fordítás.
Jóbot meggyógyította az Úr a végén és multimilliomos lett.
Jób valóban mindenét elvesztette, de utána az Úr meggyógyította, és kétszer annyit adott neki
mindenből.
Az emberek mégis sokan úgy gondolják, hogy olyan legyőzöttségben élnek, mint szegény Jób volt.
Mégis azt mondják az emberek, hogy olyan nyomorult és szegény vagyok mint Jób volt.
Jób nem volt szegény, annak a világnak a leggazdagabb embere volt.
Tehát ha azt mondod, hogy olyan vagy, mint Jób, akkor tudd meg, hogy a végén te is meggyógyulsz és
a végén mindenből dupla annyid lesz.
Egy isteni szent oltalmat lehet kiépíteni az életedben, az Ige által.
Az Igével minden lehetséges.
Példabeszédek 10,24. Amitől retteg az istentelen, az esik őrajta, amit pedig kívánnak az igazak
meglesz az.
Amitől rettegünk, az majd megragad minket – mondja az egyik fordítás.
Minden félelmük valóra válik – mondja megint egy másik fordítás!
Amitől leginkább félsz, azt meg is kapod. Ez egy szellemi törvény! És ez pedig igaz.
Akkor mit kell tenned, ha a félelem megközelített?
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Abban a pillanatban rá kell ugrani és rátaposni, ráolvasni az Igét azonnal. Mert azt mondom az Úrnak, tehát nekem kell tennem.
Ha rajtakapod magad, hogy ilyen dolgokon gondolkodsz, amin nem lenne szabad, azonnal szóld az
Igét.
Zsidó 2,14-15. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen része lett
azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudnillik az
ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok
voltak.
Kötéseknek vet minket alá a halálfélelem. Szellemi törvény ez.
Az emberek félnek attól, hogy majd meghalnak.
Az emberek pl. félnek attól, hogy repülőre szálljanak.
Attól félnek, ha nem is mondják ki, hogy a gép majd lezuhan, és ők meghalnak.
Mások meg attól félnek, hogy nagy forgalomban vezessenek, mert attól félnek, hogy majd meghalnak.
Mindezt úgy teszik, hogy otthon ülve képzelődnek. Elképzelik, hogy az a másik autó majd beléjük
rohan, és ők majd meghalnak. Látják a saját testüket, ahogy már meghalt és látják, hogy már eltemették
őket, és senki nincs ott velük, és igenis meghaltak. Ezek különböző fóbiák.
Van, aki a macskáktól fél, van, aki a tengeri halaktól fél, van, aki a pókoktól fél és így tovább. Ki ettől, ki
attól. Van, aki attól fél, hogy mi lesz majd, ha egyedül marad, van, aki nem mer bemenni tömeg közé,
mert fél a tömegtől. Van, aki a szoros, szűk helyen fél, van, aki attól fél, hogy túl alacsonyan van, vagy
túl magasan van. Ezek fóbiák.
A kereszténynek nem szabad, hogy legyen fóbiája.
Mert a keresztény azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonló. Volt-e vajon Jézusnak valamilyen fóbiája? Nem
volt! Jézus, mint Ószövetségi próféta, mint ember élt itt a földön példaként, hogy mi miként éljünk.
Tudom, hogy amikor a félelmek megkísértenek, az nem mulatságos, de a félelmeket ki kell nevetni, és
akkor elszaladnak.
János 14,1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek énbennem.
Kitől függ az, hogy megengedi a szívének, hogy nyugtalankodjék vagy sem? Miért mondaná Jézus,
hogy így tegyed? Ha ezt nem tudnánk megtenni, Jézus nem mondta volna itt ezeket.
János 14,27. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én
néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
Jézus békességét kaptuk meg! Hogyan lesz meg ez a békességünk?
Ugyanazt a békességet adta nekünk, amellyel ő szembesült az ördög minden kihívásával és magával a
halállal, a betegségekkel szemben is.
Azt a békességet adta nekünk, amellyel ő állt ezekkel szemben! Mert amíg itt a földön jártam ebben
jártam, és most nektek adom – mondta.
Azt a békességet adom nektek, amelyben én jártam.
Amíg a földön járt, mindenkor ebben a békességben volt.
Ezt vegyétek magatokhoz, és ne engedjétek, hogy a szívetek nyugtalankodjon, ne hagyjátok, hogy
aggodalmaskodjatok.
Ebben a békességben működjetek, ez a békesség uralkodjék a ti szívetekben – mondja egy másik
fordítás. Lehetséges-e ez?
Az ördög egy másik képet szeretne festeni neked, hogy te meghalsz, és ezen meditálj.
Minden esetben az ördög hozta a félelmet, hogy majd meghalsz ebben, és utána elmentek az orvoshoz
és jelentette ki az orvos ezt. Mindenki tudja, hogy egyszer meg fog halni. Ezt mindenki jóváhagyhatja.
Ilyenkor ellent kell állni a gonosz gondolatoknak.
Az Úr nem azért helyezett ide minket a földre, hogy itt félelmekben éljünk!! Zsoltár 56,11.
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