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Világosságom és  segítségem az Úr,  kitől  félnék? Életemnek ereje  az  Úr,  kitől  rettegnék? Ha rám
támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és
elesnek. Ha egy egész tábor jön is  ellenem, nem fél  a szívem. Ha háború tör is  rám, én akkor is
bizakodom. (Zsoltárok 27:1-3)

Hányszor voltam a tanúja az évtizedek során lelkigondozó lelkipásztorként, hogy egy emberi élet szilárd
egyensúlya, bátorsága – nem túlzok: hősiessége, nem az életkörülményektől függ, hanem az Istenbe vetett
hit és bizalom mértékétől.  Innen lehet megérteni,  miért  van,  hogy olykor némelyeknél  egy jelentéktelen
életteher alatt a hajókötél is elszakad, míg másoknál a cérnaszál is tonnákat tart. Máig őrzöm fiatal, kezdő
lelkipásztori szolgálatom legelső lelkigondozásának emlékét. Egy beteges, törékeny, özvegyi nyugdíjas, idős
asszonyhoz hívtak, akit fizikailag bántalmazott a részeg veje. Mit mondhatok neki? Nem várta meg, amíg
megtalálom a helyzethez illő szavakat. Csak elmondta csendben, hogy mindent elrendezett már benne az
aznapi Ige: sok minden fáj, de a szívében békesség van, Isten kezében vagyunk, szeret az Úr! Azt hiszem,
inkább én voltam a lelkigondozott.

„Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék?” Megkapó szemléletességgel fogalmazza meg Ravasz
László  egyik  zsoltármagyarázatában  Isten  bátorító,  erősítő  közelségének  a  lényegét.  Az  ószövetségi
szemlélet szerint Isten „megemésztő tűz.” Mint ahogyan a Nap belsejében is hatmillió fok a hőség, de mikor
a kozmoszon és a légkörön át  bemosolyog az ablakunkon, a szelíd,  tiszta  fényét érezzük csupán. A  hit
közegén át a lét hatalmas és ellenséges erői is így szelidülnek meg: a tűz fénnyé, a sors gondviseléssé, a halál
életté változik. A hit elnyeli az ellenséges világerőket. Ha Isten mindenható, ha Isten így szeret és véd, kitől
féljek?

Ennyi évtized távolából egyenesen tragikomikus a kérdés: amikor féltem, olyankor kitől,  mitől és miért
féltem?  Az ember valahol mélyen azt hiszi, hogy a rontó erőket megilleti részünkről a kellő intenzitású
félelem: adjuk meg nekik, ami jár. Ez a zsoltár arra tanít, hogy nem velük van dolgunk, hanem Istennel:
világosságunkkal, segítségünkkel, életünknek erejével. Ha Őreá nézünk, nem félünk, hanem bizakodunk. A
félelem  egyenesen  az  életünkre  támadó  erők  karmaiba  lök.  A  hit és  a  bizalom elrejt  Isten  védelmező
szeretetében. Ezt a zsoltárt a római levél vonja újszövetségi fénybe:  „Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten
velünk,  ki  lehet  ellenünk?  Aki  tulajdon  Fiát  nem  kímélte,  hanem  mindnyájunkért  odaadta,  hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8:31-32)

Imádkozzunk a 27. zsoltárénekünk szavaival:

Az Úr Isten az én világosságom,
És idevessége, hát kitől félnék?
Ő életemnek ereje, jól tudom:
Ki volna hát, akitől rettegnék?
Midőn a kegyetlen gonosztévők,
Mint ellenségim énreám törnek,
Hogy engem ugyan megegyenek:
Megbotolnak és mind elesnek ők.

 


