
Reformátusok Levele 685. Szám

"Csak Istenben csendesül el lelkem. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek;
öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. A vagyonban, ha nő,
ne bizakodjatok" Zsoltárok 62,11

Valaki nemrég így fogalmazott: korszakunknak a lényege az, hogy ma a bizalom
helyett a biztonság lett a fontos. Nagyon találó mondat. Nem bízunk már a
jövőben, nem a bizalomra épül az élet, hanem ehelyett szeretnénk magunkat
minden felől bebiztosítani. Ez egy óriási csapdahelyzet. Aki fizet, az
biztonságot ad számunkra a jövőben. Tőle függünk. Ő tart majd el. A vallás lehet
kedves dolog, jó szabadidős tevékenység, de az élet nem ettől függ. Ez a
hitetlenné vált keresztyén kultúra még a magas hegyeken, ezek pedig annyi
ember temetőjévé lettek, még mindig úgy látja, a pénzügyi támogatót kell
lefényképezni. És milyen jól mutat egy cég honlapján valaki egy ilyen zászlóval
megjelenik nyolcezer méter magasan. A győzelmet jelenti ez a cégnek, és a
biztonságot annak, aki tőle függ.

Megértem ezt, mert amikor elvesztettem a pénztárcámat, velem is megfordult a
világ. Végig kellett gondolnom, hogy most mi lesz. Az ember óhatatlanul is azt érzi,
hogy az, ami a birtoktárgya, az amivel fizet erőt ad és védelmet.

Sajnos meg kell, inogjon ez a biztonság ahhoz, hogy végre elgondolkodjunk
az élet dolgain. A zsoltáros is sok mindent átélhetett, mire ezt leírta: "csak
Istenben csendesül el lelkem." Sok zajban lehetett része. Talán sok vagyona volt,
aztán fordult egyet a világ, és elvesztette. Talán elesett, és kétségbe volt esve.
Talán átélte, hogy egészen másként lett jó az élet, mint ahogyan tervezte.
Biztonságra vágyott, meg akarta fogni az Isten lábát, de kitépték a kezéből. Aztán
amikor nem is sejtette, ahogyan nem gondolta, megsegítette Isten. Mert a
biztonság mindig a megfoghatót, a kitapinthatót, a kiszámíthatót keresi, a
bizalom pedig a láthatatlanhoz ragaszkodik. Kedves könyvelőnknek az
irodájában, a feje fölött függ ez a mondás: "A kiszámítható dolgok még
egyetlen embert sem tettek boldoggá."

Isten egy olyan világba hív minket, ahol képesek vagyunk bízni. Ahol erősebbnek
érezzük Őt, a láthatatlant, mint a láthatót. Lehet, hogy most azt látom, hogy
elestem, a földön vagyok, de Isten azt látja, hogy jó irányba estem, és ő épp arra
akar vezetni. A bizalom engedi a magasabb szempontokat érvényesülni a földön,
önmagam és helyzetem fölé emel. Néha felkiáltunk így: "Biz' Isten!" Ez azt jelenti,
hogy erre egészen biztosan támaszkodhatsz, ez bizony így van. Ezt a bizonyos
állítás is az Isten iránti bizalom adja. Ebben az életben csak bizalommal
leszünk képesek újra és újra felállni, mosolygósan nézni a borongós napok
elébe is. Ezt a bizalmat adja meg Isten. Ámen.
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