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Ismeretlen szerző – Isten tenyerén 
 
Életem ott van Isten tenyerén 
azért nem félek én. 
Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem. 
Száz jajszó között is bízom vakon, 
hitem fel nem adom. 
Rám törhet vadul ezer baj, veszély, 
Isten így szól: Ne félj! 
Miért is? Mitől is félhetnék én? 
az Isten tenyerén! 
 
1. Kedves Testvérek! Kedves Fiatal Barátaim! 
Sokat gondolkodtam a mai istentisztelet címén, amely így hangzik: Isten tenyerén. Mit jelent ez 

a cím?  
Egyszerre érzem azt ezzel a címmel kapcsolatban azt, hogy önmagáért beszél ez a két szó, feles-

leges tovább magyarázni. Ugyanakkor azt is érzem, hogy annyira sok jelentése és annyira gazdag 
tartalma van, hogy muszáj alaposan körüljárni. Mert amíg mindannyian e a két szó jelentésén gon-
dolkodunk, addig nagyon sok mindent megismerhetünk Istenről. Ez a két szó a gondviselő Istenről 
beszél nekünk. 

Ahogy erről a két szóról – Isten tenyerén – gondolkodtam, eszembe jutott gyermekeim szüle-
tése. Magam előtt látom a karcagi kórházban Győrffy doktor urat. Hatalmas termetű, erős ember 
volt. Akkora keze volt, mint egy péklapát. De nem volt durva. Sőt, jóságos tekintetű, és kedves ember 
volt. 

És magam előtt látom, amikor hatalmas kezeiben tartja gyermekeimet. Ezek a hatalmas és erős 
kezek egy pillanat alatt képesek lennének összeroppantani bármit. De ezek a hatalmas kezek mégis 
védelmeznek, és biztosan tartanak. Biztosan és biztonságban tartják és fogják a védtelen újszülött 
gyermeket. 

Igen. Ilyen emberi példa segít nekünk megérteni azt, hogy mit jelent Isten tenyerén lenni. Mit 
jelent a mi életünkben az, hogy létezik egy nálunk sokkal hatalmasabb erő, ami bennünket hordoz. 
A kegyelmes Istennek hatalmas ereje ez. Ő az, Aki minket a tenyerén hordoz. Mennyei Atyánk kezei 
biztosan és biztonságban tartják és fogják a mi védtelen életünket. Csupán bízni és hinni kell benne. 
Csak kérni kell és elfogadni az Ő segítségét és gondviselését. 

A 91. Zsoltárban ezt olvassuk: 
9Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 
10nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.  
11Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,  
12kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 
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2. Ha elolvassuk a Bibliából József történetét, vagy Dániel történetét, akkor megérthetjük, mit 
jelent Isten tenyerén lenni, mert Isten hordozta ezeket az embereket, és átsegítette őket minden 
nehézségen és bajon.  

Sokszor hallottam már olyan méltatlankodó kijelentést, amivel kétségbe vonták Isten létezését. 
„Ha lenne Isten, akkor nem engedte volna meg, hogy ilyen nagy baj történjen!” Akik így beszélnek, 
azok sajnos nem értik, mit jelent az Isten tenyerén lenni.  

Tudomásul kell vennünk, el kell fogadnunk azt, hogy Urunk bizony beleenged bennünket nehéz-
ségekbe. De nem az a célja, hogy fájdalmat okozzon nekünk, hanem az, hogy megtanuljunk bízni 
Benne. Hogy megtanuljuk magunkat Rábízni. Hogy higgyünk Benne, és hitünk megerősödjön. 

Amikor belekerülünk valamilyen nagy nehézségbe, akkor sokszor azt érezzük, hogy kihullik ke-
zünkből minden emberi lehetőség, és egyre kevesebb ötletünk van, hogy akkor most mit is kellene 
még csinálni. És ahogy elfogynak emberi lehetőségeink, úgy ismerhetjük fel egyre jobban, hogy Isten 
tenyerén lenni a legnagyobb lehetőség! És ha hordoz bennünket Isten az Ő tenyerén, ha engedjük 
magunkat hordozni, akkor átéljük csodálatos gondoskodását és gondviselését. 

 
3. Tudjuk jól, hogy Izrael népe miután megszabadult az egyiptomi fáraó rabságából, és átkelt a 

Vörös-tengeren, akkor elindult az Ígéret Földje felé, amit Isten szánt nekik. Valójában ezt az utat 
néhány hónap alatt kényelmes tempóban meg tudták volna tenni. Ennek ellenére azt olvassuk a 
Bibliában, hogy 40 évig tartott a pusztai vándorlás, míg végre bemehettek és elfoglalhatták az Ígéret 
Földjét. 

Miért volt ez így? 
Egyszerűen azért, mert túlságosan sokat kételkedtek abban, hogy Isten tenyerén hordozza őket. 

Túlságosan csak a saját lehetőségeik szűkösségét és saját gyengeségüket látták. És teljesen elfeled-
keztek arról, hogy Isten hatalmas és erős isten, Aki képes volt őket kiszabadítani Egyiptomból. 

40 évig azért kellett nekik vándorolni a pusztában, hogy megtanuljanak újra bízni Isten gondos-
kodásában, és megtanuljanak Isten tenyerén lenni. 

 
4. Igehirdetésem alapigéje ez a Bír 18.6-ból: Gondja van az ÚRnak az útra, amelyen jártok. – Ez 

az a Ige, amely fel van írva az iskola bejáratával szemben a lépcső fölé. Minden nap olvashatjátok 
ezt az ígéretet. Minden nap erőt és bátorítást meríthettek Urunk szavaiból. 

Csodálatos ígéret ez gyereknek és felnőttnek egyaránt! Isten gondoskodik Rólatok. Figyel arra is, 
hogy hol és milyen úton jártok. Urunk gondoskodása, gondviselése jelen van a mindennapokban.  

Ennek ellenére lehet, hogy úgy érzed, hogy Isten nagyon messze van tőled, hogy talán már el is 
feledkezett rólad. Urunk azonban biztosan nem feledkezik meg rólunk. Ezt megígérte nekünk Ézsaiás 
próféta által (49,15). 

Nézzük meg, hogy mit jelent számunkra Isten tenyerén lenni? 
 
I. Urunk Istenünk sohasem túl elfoglalt ahhoz, hogy figyeljen rád. Mi szülők, sajnos gyakran 

elkövetjük azt a hibát gyermekeinkkel szemben, hogy amikor ők szólnak hozzánk, akkor mi tovább 
dolgozunk, vagy bámuljuk a számítógép vagy a TV képernyőjét. És csak úgy félig-meddig figyelünk 
arra, amit gyermekünk mond nekünk. 

Mennyei Atyánkról azonban ezt mondja Dávid király a 145. Zsoltárban: „Közel van az ÚR min-
denkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” Isten mindig közel van hozzád. Ő mindig figyel 
rád, mert fontos és értékes vagy számára.  

 
II. Másodszor Isten gondoskodása és gondviselése azt jelenti, hogy Ő szeret adni. Ajándékaival 

gazdagítja meg az életünket. Ahogyan egy jó szülő is mindig azon gondolkozik, hogyan tudja adni 
valami jót és értékeset gyermekének, úgy, sőt még sokkal jobban szeret Urunk ajándékozni nekünk 
is. A Máté ev. 7. részben ezt olvassuk: Kérjetek, és adatik nektek, … Ha tehát ti gonosz létetekre 
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tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azok-
nak, akik kérnek tőle? 

Isten abban leli örömét, hogy jó ajándékokat ad nekünk, ha kérünk tőle. 
 
III. Harmadszor, Isten gondoskodása azt jelenti, hogy együtt érez veled szomorúságodban. Mi is 

képesek vagyunk arra, hogy valamennyire átérezzük a barátunk, a gyermekünk szomorúságát és 
fájdalmát. Még talán együtt is tudunk sírni velük. De képtelenek vagyunk arra, hogy minden ember 
fájdalmát átérezzük. 

Mennyei Atyánk viszont „közel van … a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” 
(Zsolt 34,19) 

Nekünk tanulni kell azt, hogy együtt sírjunk a sírókkal, és együtt örüljünk az örülőkkel. 
 
Kedves Barátaim! Kedves Fiatalok és Idősek! Mit jelent Isten tenyerén lenni? Azt jelenti, hogy 

Isten nagyon szeret téged, hogy megtartja életedet. 
Csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk Isten! Egészen közel van hozzád. Fordulj hozzá! Ő 

most is a tenyerén hordoz téged. Isten tenyerén vagy. Biztonságban, Isten védelmében vagy. Legyen 
ebben békességed! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 
Áldás: 
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pét 5,7) 
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel 

Krisztus Jézusban. (Fil 4, 19) 


