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Sándor Endre 
 

„Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!”                       
                                                                                    (Zsolt 91,2 ) 

lyan környezetben élünk, ahol szinte minden családnak nagyok a gondjai. 
Van, aki anyagi gondokkal küzd, mert elvesztette az állását. Sokan vannak, 
akik devizában vettek fel lakáshitelt, s most lényegesen többet kell visszafi-

zetniük, mint gondolták. Így jövedelmük jó részét elviszi a hiteltörlesztés. Ismerünk 
olyan családokat, akiknek a gyermekei csak az iskolai vagy óvodai étkezéskor esz-
nek meleg ételt, s ruházkodásra már nincs pénzük. Ebben az esztendőben hazánk-
ban és szerte a világon sokan maradtak fedél nélkül a hatalmas esők, árvizek vagy 
éppen tűzvész miatt. Másokra hirtelen tört betegség vagy szeretteik elvesztése okoz 
keserűséget, mert özvegyen vagy árván maradtak. Sokan sóhajtanak fel, hogy segít-
ség nélkül vannak. Mi is megkérdezzük, hogy mi a megoldás. Ki képes nekünk, föl-
dön küzdő embereknek igazán segíteni? 

Hallottuk Isten Igéjét! Zárjátok a szívetekbe! Mert van Valaki, akinek fontos a 
mi életünk. Fontos a te életed kedves testvérem! Van, aki képes gondunkat viselni! 
Van „gondviselő jó Atyánk”! Ezzel kezdődik ez a zsoltár: „aki a Felséges rejteké-
ben lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam 
és váram, Istenem, akiben bízom” (1-2. vers)! 

Egyébként valóban senki más nincs, aki képes lenne segíteni, ahogy egyik éne-
künkben énekeljük: „Itten nincsen ki segítsen, hát kihez folyamodjam? E világon 
minden úton, ha szintén elindulok, súlyos terhem, betegségem, ki elvégye nem lá-
tok. Hozzád térek, végy be kérlek, jó Atyám, s haragodban meg ne büntess, légy 
kegyelmes hozzám Te Szent Fiadban” (RÉ 206, 1-3). 

Igen, van segítség! Nagyon jól tudta ezt az ének szerzője is. Nekünk is tudnunk 
kell, hogy mint a tékozló fiút várta az atyja, minket is vár a mi mennyei Atyánk. Az 
első lépést viszont neki kellett megtenni az atyai ház felé. Ugyanúgy nekünk is felé 
kell fordulni! Így vár ma is téged is, engem is a mennyei Atyánk! De ott a nagy kér-
dés, hogy készek vagyunk-e feladni a mi kis emberi „biztonságunkat.” Vagy az em-
berek által ígért hamis biztonságot. A zsoltáros arra tanít, hogy aki a felséges Isten 
rejtekében lakik, akinek az Úr a lakása, az otthona, „a Mindenható árnyékában pi-
hen, azt mondhatja: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” Sokan ismerjük a 
Bibliából Sámson történetét. Ő volt az az ószövetségi bíra, aki keresett magának 
emberileg biztos menedéket, „a sziklahasadékban lakott”, mégis felfedezte népe, ki-
csalta onnan, és átadta az ellenségnek. Boldog az az ember, aki az Úr rejtekében la-
kik, aki nem készít magának úgynevezett biztos helyet, mert tudja, hogy számára 
csak az Úr az oltalom és a vár. Mint a középkori embereknek a vár volt a menedék-
hely minden ellenség és veszedelem elől. Az Úr tehát nem bizonytalan, hanem a 
legbiztosabb menedék, akiben bízhatunk. 

Mit jelent az Isten adta biztonság? Ezt a zsoltáros nagyon szemléletesen írja le: 
„Mert Ő megment téged, mint a madarat a madarász csapdájából. Tollaival betakar 
téged, szárnyai alatt oltalmat találsz.” Az Úr Jézus mondja Jeruzsálem felett: „Jeru-
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zsálem, Jeruzsálem... hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a 
csibéit a szárnyai alá, de nem akartátok (Luk 13, 34)!” A zsoltáros viszont tudja, 
hogy „pajzs, páncél a hűsége” (4. vers). Igen, az Isten védelmében levőknek nem 
kell félniük „rémségektől, nyíltól, dögvésztől… ragálytól”. Mindezt szemlélhette az 
ószövetségi nép már az egyiptomi tíz csapásnál, amikor az egyiptomiak elveszítik 
értékeiket, később az első szülötteiket is. De ők biztonságban várnak az Isten sza-
badítására. Mint ahogy Jeruzsálem is többször megszabadul a fenyegető ellenségtől 
pl. Asszíria királyának kezéből (Ézs 37, 33 kk és 2Kir 19, 32 kk), aztán Jósafát ide-
jében is csodálatosan megszabadítja az Úr ezt a várost (2Krón 20. rész). Ahogy a 
zsoltár mondja: „a te szemed csak nézi, és meglátja (7. vers)…” 

Kétségtelen, hogy ezek mind-mind a múltban történt események, de a zsoltáros 
biztatja kortársait és a mai olvasót is, hogy „ha az Urat tartod oltalmadnak és a Felsé-
gest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem érhet csapás” (9-10. 
vers). „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket (Zsolt 34, 8).” 
Persze kísért az ördög, az Úr Jézust is kísértette, hogy ugorjon le a templom tetejéről, 
akkor majd hisz benne (Mt 4, 6). De az Urat nem szabad senkinek sem kísérteni! Aki 
viszont bízik benne, annak nem árthatnak a legvadabb állatok sem. Ezt látjuk Sám-
son esetében, aki széttépi a rátámadó oroszlánkölyköt. Vagy ahogyan a XX. század 
elején Indiában Szathu Szundár Szinghet sem bántják, és nem háborgatják a vadállat-
ok. Hiszen az Úr Jézus is így küldi ki tanítványait: „kígyót vesznek kezükbe, és ha va-
lami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá kezüket, és azok meggyógy-
ulnak” (Mk 16, 18). „Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapod-
jatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek” (Lk 10, 19). 

Szundár Szinghet megmérgezte az apja, amikor keresztyénné lett. Úgy látták el, 
mint egy kaszton kívülit, de a vonaton nem volt hely, csak éppen, hogy fel tudott 
kapaszkodni. Ropulban egy bennszülött lelkészhez ment, ott kedvesen fogadták, de 
egy idő után csak a gyomrát fogta, s a száján is ömlött a vér. Orvost hívtak hozzá, 
aki azonnal gyomormosással próbálkozott, megállapította, hogy nem utazási fáradt-
ságról van szó, hanem mérgezésről. Késő estig mellette maradt ez a bigott hindu 
orvos, majd földijei is odaszivárogtak, jöttek a keresztyén gyülekezet tagjai, imára 
kulcsolták a kezüket és vele maradtak. Az orvos reményvesztetten nyilatkozott: 
nem tudok mit tenni, már késő. A méreg az egész szervezetet átjárta. Egy óra múl-
va beáll a halál. Szundár, mikor eszméleténél volt, csak ezt mondogatta: Nem, nem 
az nem lehet, hogy én most meghalljak, nekem prédikálni kell a Krisztust! Az orvos 
így szólt: Szegény fiú, nem tudod, mivel mérgezett meg az apád!  Majd a többiek-
hez fordulva: Rövid időn belül meghal! S ezzel elment az éjszakába. A gyülekezet 
imádkozott. Reggel, amint a nap sugarai feljöttek, Szundár egyre erősebbnek érezte 
magát. Arra járt az orvos is, azt hitte, hogy temetésre gyülekeznek az emberek, s 
megdöbbenve vette tudomásul, hogy felépült a fiatalember. Később az orvos is ke-
resztyén hitre tért, olyan hatással volt rá mindaz, amit átélt. Igen, az imádság és a 
Krisztus ereje meggyógyította ezt az embert is. 

Mit jelent ez a zsoltár nekünk, ma élő keresztyéneknek? „Mivel ragaszkodik 
hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet” (14. vers). Jó tehát lát-
nunk, hogy Istennek van ereje segíteni, megmenteni. Isten az Úr, aki a Sátán hatal-
ma felett is áll. Ezt látjuk és ismerjük Jób történetéből. Isten átengedi az imádkozó 
Jóbot, hogy megkísértheti… De Jób továbbra is hisz és bízik az Úrban, aki aztán 
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parancsol a Sátánnak, hogy most már elég! És meggyógyítja ezt a sokat szenvedett 
embert. A Mindenható Isten védelme nem jelent mást, mint azt, hogy ami nálunk 
lehetetlen, az az Istennél lehetséges! Hozzá kell fordulni, Őt kell segítségül hívni! 
Minden élethelyzetben, minden betegségben. 

El kell, hogy mondjam, az elmúlt esztendőben negyven napot feküdtem agy-
vérzés után bénán. Imádkoztam és imádkoztak értem a családban, a gyülekezetek-
ben és azok, akik erről tudomást szereztek. S egyszer csak kezdett kiengedni a ke-
zem, már imára tudtam kulcsolni. Azután a béna lábam kezdett mozogni. Keserve-
sen felállhattam, újra tanítottak járni. S ma itt vagyok Isten kegyelméből. Hogy 
mondja a zsoltár? „Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, 
kiragadom onnan, és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet 
szabadításomban!” (15-16. vers) 

Ezt adja itt az Úr a földön, és Jézus Krisztus által a földi élet után örök életet 
ajándékoz a benne hívőknek. Ezért higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz 
mind te, mind a te házad népe (ApCsel 16, 31)! A zsoltár ad erőt minden nyomorú-
ságban lévőnek. Keressük az Urat, és bízzunk benne! Dr. Fél Edit a száz évvel eze-
lőtt született néprajztudós ezt a 91. zsoltárt kapta atyai áldásul. S így vall erről: „Ez 
volt a legnagyobb örökség, amit édesapámtól kaptam.” Úgy menjünk környeze-
tünkbe vissza, mint akik látták, hallották, hiszik és megtapasztalták az Isten erejét! 
Hiszen a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiai megjelenését. Ámen. 

(Elhangzott a Magyar Rádióban 2010. szeptember 26-án 10 óra 4 perctől) 
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