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Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul
a szíve! Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a
pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert
olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja
üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. (Jeremiás 17:5-8)

Egy átokszó és egy áldásmondás egymás mellett az igében. 
Az átokszó a hamis bizakodás ellen irányul. Nem volt mentes tőle Izráel. Hányszor épitgette szövetségét olyan pogány
népekkel,  amelyek nem tudták és  nem is akarták őt  megsegíteni.  Egyedül  igaz Istene tisztelete  helyett  hányszor
vegyült el olyan népek idegen hitvilágában, amelyek felől így intette őt az Úr:  „A pogányok szokását ne tanuljátok
el!” (Jeremiás 10:2) Mindez az Úrba vetett hitet és reménységet rendítette meg, és ölte ki a gyülekezetből. 
Valóban nincs átkozottabb élet, mint egy folyton változó, ezerarcú érdekszövevényben folyton azt számítgatni, most
éppen kiben kell bízni és kitől kell félni? Életveszélyes kötéltánc egy fortyogó örvény fölött. Az emberekbe vetett
bizalom és az emberektől való félelem mindig az Istenbe vetett bizalom hiányát jelzi. Milyen szemléletes ez a hasonlat
az igében: „Olyan lesz az ilyen ember, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik a
kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön.”  Hamar elszárad, mert nem kap életerőt, és gyümölcstelen marad.

Az áldásmondás pedig az Úrban bízó embernek szól. Elhordozhatatlan súlyú ördögi teher esik le arról, aki az Istenbe
vetett bizalomnak ebbe az áldott fedezékébe behúzódik. Le tudja ott rázni magáról a kiszámító taktikázások, hízelgő
széptevések, hátmögötti lejáratások, burkolt öndicsőítések átkozott láncait. Kiszáll a felszínén ájtatos, de a mélyében
könyörtelen és piszkos tülekedésekből, a méltatlan, tragikomikus kakasviadalokból, és – rábízza magát megbocsátó,
vezető Urára, aki szereti őt, és akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Mert ettől kezdve valami áldott
szárnyalás  következik,  egy  egészen  más  „logika”  mentén.   Lenullázódik  körülötte  minden  sanda  szándék,  és
felértékelődik a hordozó szeretet. Újra ébredezni kezd az életerő, mint a víz mellé ültetett fáé, amely a folyóig ereszti
gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi
gyümölcsét. Átkozott minden perc bárhol másutt. De áldott – elrejtve az Úrban. Igen! Jobb az Úrnál keresni oltalmat,
mint emberben bízni. Jobb az Úrnál kereni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. (Zsoltárok 118:8-9)

Legyen imánk és énekünk:

Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti. 
Azt csudaképen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.

A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, 
Ha sebeink még jobban fájnak, S mindennap kínunk visszatér?
Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.

Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, 
Az Úr rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz.
Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; 
A mennyből gazdag áldást juttat S majd Jézus ád szép, új napot.
Ki Benne bízik és remél, Az mindörökre Véle él.


