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Védtelenek Védelme 

 
..Te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz, és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, 
(védtelen) az árvának te vagy a segítője. (Zsolt 10:14 Magyar Biblia Tanács ford.) 
 
Ebben a világban talán védtelenné válni a legkönnyebb. Elég egy nem várt, rossz fordulat, vagy 
épp ha kiállunk egy igaz ügy mellett. 
Hirtelen az ember egyedül találhatja magát, kiszolgáltatottan. 
Azonban mennyire bíztató, ez az Ige! Ha hittel rátámaszkodunk, valóságos biztonságba helyezi a 
szívünket! 
Atyánk rátekint életünkben előforduló hirtelen történésekre, vészterhes korszakainkra, arra ha 
bánatos a szívünk. Te látod a vészt, a bánatot... Az Ő szemeit nem kerülik el a mi személyes 
bánatunk. Sőt, nem csak mint kívülálló figyeli őket, de kézbe veszi, és kézben is tartja valamennyit.  
Isten kezében vagyunk! Ezért Rábízhatjuk magunkat teljes biztonsággal.  Atyánk jön és segít! 
Először biztonságba helyez, utána pedig győzelmes jobbjával megtámogat. Az Ö biztonságot adó 
jelenlétében, többé semmi sem lesz a régi: ránktekint, kézben tart, majd pedig természetfeletti 
segítségét nyújtja! Itt véget kell hogy érjen bennünk az árvaság életérzése!  
Ha netán nem tudunk kilépni, ezekből a bánatos, melankólikus életérzésekből, azért van, mert nem 
tudunk belépni Isten jelenlétébe. Oda ahol vígasztalás, felüdülés és szabadság van. A kérdés 
pusztán tudunk e bízni Atyánkban a minden vígasztalás Istenében, és hálákat adni azért amit tett 
értünk. Tökéletes meggyőződéssel állíthatom: Isten minden élethelyzetre akar és tud is 
természetfeletti megoldást adni. Orvosságot melyek közül az egyik a Vígasztalás. Az Istenből 
áradó vígasz több egy részvétteljes simogatásnál, sokkal inkább az a célja hogy biztonságba 
helyez minket, mégpedig úgy, hogy jövőképet ad számunkra. Abból a jövőképből pedig amit Ő ad,  
természetfeletti erőt, muníciót tudunk kovácsolni. Ha nincs jövőképünk, nem lesz ami motiváljon, 
inspiráljon, így darabjaira fog hullni életünk.  Azonban Isten ma így szól: látom a vészt, a bánatot: 
és mindent kézben tartok, mindent kontrollálok, minden csak addig fog elmenni, ameddig én 
engedem. Mivel én a Mindenható Isten tartom a "gyeplőt" ezért minden védtelen ember Rám 
bízhatja magát. Én magam vagyok a Segítség, Én magam vagyok a Gondviselés.  
Vajon tudunk e ennek szívből ujjongani, vagy úgy gondolkodik a szívünk mint Sion: "elhagyott 
engem az Úr, elfeledkezett rólam az Úr....."  
 
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, 
és könyörül szegényein! És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát 
elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is 
ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid 
előttem vannak szüntelen. (Ézsa 49:13-16) 
 
Lehetnek keserves perceink, igaz. Kerülhetünk mélypontra, ez is igaz. Ám Istenünk egy pillanatra 
sem feledkezik meg rólunk. Hogyan is tehetné, mikor a tenyerébe vagyunk metszve? Hogyan is 
tehetné, mikor probléma kőfalaink szünet nélkül előtte vannak? Minden megoldatlan dolog, minden 
megválaszolatlan kérdés, minden, ami most van, vagy a jövőben fog felbukkanni.  
Ezért, igenis, van okunk az örömre, mert igen, ilyen kivételes, Atyánk van!  
 
 
Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét.  És ő megítéli a világot igazsággal, 
törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. 
Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek 
téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert 
számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rólok, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.  
Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre. (Zsolt 
9:8-13, 19) 
 
Ebben a zsoltárrészletben még jobban kirajzolódik előttünk Isten tökéletes karaktere, mégpedig az 
uralkodásán keresztül. Mert ahogy olvassuk:  a világot igazsággal méltányossággal ítéli,  és lesz a 



védtelennek kővára! Ezért, akik így ismerik meg Istent nagy biztonsággal bízhatnak Benne! Nem 
hagyja el, és nem feledkezik el a szegények kiáltásáról! Sőt! Mielőtt kiáltanának az Úr már felel 
nekik! 
 
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam. (Ézsa 65:24) 
 
A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a te 
királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. (Zsolt 89:15) 
 
Csalódhatunk emberekben, kormányokban, emberi "igazságszolgáltatásokban" Istenünk azonban 
mindezeket radikálisan felülírja.  
 
 
Az Úr az égben állította fel trónját; és királysága mindenen uralkodik.  
(Zsolt 103:19 Kecskeméthy ford.) 
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