
Kopasz Gyula

Vigasztalás csüggedőknek

Evangéliumi Református Egyház 

Mezőgecse-Nagybakta
2020



„Miért csüggedsz el lelkem?”
Zsolt. 42

Zsolt. 42, 6
Ebben a füzetben egy olyan kérdéssel foglalkozunk, ami életünk során

többször  vagy  kevesebbszer,  de  inkább  többször,  mint  kevesebbszer
mindnyájunkat  érint.  Fiatalokat  és  időseket,  gyermekeket  és  felnőtteket
egyaránt.  Mindnyájunknál  jelentkezik.  Ez  a  csüggedés.  Ugye  ismerős  ez  az
érzés, ez az állapot, a csüggedés érzése. A bibliai idők kegyeseinél is látjuk ezt.
Jóbnál,  Illésnél,  Jeremiásnál.  Hangot  kap  a  zsoltárokban  Dávidnál,  Kórah
fiainál, Ászáfnál (Zsolt. 6, 2; 38, 7; 42, 6.12; 43, 5; 77, 4.). Egy olyan érzés ez,
ami bennünket sem kerül el. Nincs közöttünk olyan, aki azt mondhatná, hogy
még soha nem csüggedt el, hosszabb-rövidebb ideig nem volt ilyenben része.
Nagyon rossz állapot ez. Ha hosszabb ideig tart, testi problémákat is okozhat.
Ezek  kölcsönhatással  vannak  egymásra.  Ha  testileg  nincs  jól  az  ember,  az
elcsüggeszti. Ha el van csüggedve, az testileg is beteggé teheti. Ezért lenne jó
szabadnak lenni a csüggedéstől. Jó lenne mindig abban a lelki állapotban lenni,
amelyben így kiált fel az apostol: „Ezért tehát nem csüggedünk” 2Kor. 4, 1. 16. 

De  mi  csüggedünk.  Miért  csüggedünk?  A  zsoltáros  a  saját  lelkétől
kérdezi: „Miért csüggedsz el, lelkem?” Mi az oka annak, hogy elcsüggedsz?   A
csüggedésnek  mindig van oka.  Nem biztos,  hogy az,  amit  mi nevezünk meg
oknak, de van. A teljesség igénye nélkül, egy csokorra valót szedtem össze a
csüggedés okaiból a bibliai idők embereinek az életéből. Ezeket magunkban is
felismerhetjük. Az ember szíve, természete, csüggedésre való hajlama azóta sem
változott. 

Nem szeretnék fontossági sorrendet felállítani a csüggedés okai között,
mert  úgy gondolom, hogy nem is lehet… Menjünk sorba az Igében a bibliai
könyvek mentén. 

1. Elsőként arról hadd szóljak, amikor egymást csüggesztjük el.
Izráel népének a pusztai vándorlásából látunk erre példát. A kémek visszajönnek
az  Ígéret  földjének  kikémleléséből,  és  olyan  híreket  hoznak,  amelyekkel
elcsüggesztik a nép szívét. Mózes így emlékszik vissza a nép beszédére amikor
a  pusztai  vándorlás  végén  összefoglalja  a  negyven  év  eseményeit:
„Zúgolódtatok sátraitokban, és ezt mondtátok: Hova is vonulnánk? Testvéreink
elcsüggesztették szívünket, amikor azt mondták: Nagyobb és szálasabb nálunk
az  a  nép,  városaik  nagyok,  és  falaik  az  égig  érnek,  sőt  még  Anák-fiakat  is
láttunk ott.” 5Móz. 1, 27-28. 

Van ilyen, hogy egyik ember elcsüggeszti  a másikat.  Úgy szól,  úgy
mondja a saját látását, hogy lehangol, elcsüggeszt másokat. S amikor az ember
amúgy is  megterhelt  esetleg,  hajlamos a csüggedésre.   Egymást  bátorítanunk
kellene nem csüggeszteni.

2. A nagynak tűnő kihívások is csüggesztően hathatnak. Amikor
olyan  dolgok,  feladatok  vannak  előttünk,  olyan  harcok,  amelyekről  úgy
gondoljuk,  hogy ezekkel  nem tudunk megbirkózni.  Kapcsolódik ez az  imént
mondottakhoz is, mert Izráel népe megijedt attól, amit Anák fiairól hallott, de
most  egy  másik  történet  alapján  nézzük  meg  a  nagy  kihívások  csüggesztő
hatását. Dávid és Góliát esetére gondolok. Negyven napon át minden reggel és



minden este kiáll Góliát, és gúnyolódik, és dicsekszik, s harcra szólít fel. Óriási
kihívás. Legyőzni Góliátot – képtelenség. Gondolták ezt az izraeliták. Ez egy
olyan kihívás, amivel szemben nem tudnak megbirkózni. Nincs más hátra, mint
megadni magukat, letenni a fegyvert. 

Nem szoktunk így érezni? Én ebben a helyzetben teljesen tehetetlen
vagyok, képtelen vagyok felvenni a harcot, képtelen vagyok győzni. Ez így is
van, ha magunkra nézünk. De jön Dávid, aki nem magára néz, hanem az Úrra, a
Seregek Urára, és azt mondja Saulnak: „Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a
te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal.” 1Sám. 17,32. És elment, megvívott
és győzött. Ő más szemszögből nézte a dolgokat. Drága biztatás az Ige:  „De
azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez” Dán. 11, 32.
Azok, a kihívások láttán, nem csüggedésnek adják a fejüket, hanem még inkább
ragaszkodnak az Úrhoz, és megfutják az előttük levő küzdőteret. 

3. Az egyedül maradás érzése is lehet a csüggedés oka. Amikor
úgy érezzük,  hogy nincs senki,  aki  megértsen,  aki  velünk egyet  értsen, akire
számítani  lehetne.  Egyedül  vagyok,  és  mindenből  elegem  van.  Jó  lenne  az
egészet  abbahagyni.  Ez  Illés  érzése.  Azt  mondja  Istennek:  „Egyedül  én
maradtam meg”. 1Kir. 19, 14. És ő is meghalni vágyik. Abbahagyni mindent. S
kéri Istentől, hogy vegye el az életét. 

Ismerős  ez,  amikor  mindenből  elegünk  van?  Miért  beszél  így  Illés,
Istennek ez a nagy harcosa, aki az imént vívott győztes csatát? Illés teljesen ki
van merülve. Testileg is elfáradt. Nagy harc, nagy küzdelem van mögötte, ami
nem csak lelkileg, de fizikailag is kimerítette őt. Pihenésre van szüksége…

 Másképp,  de  sokszor  elfáradunk,  kimerülünk.  Ilyenkor  elég,  hogy
rásegítsen még egy-két nem kedvező hír, és máris padlóra kerülünk. Erre is oda
kellene figyelni, hogy amikor pihenésre van szükségünk, akkor pihenjünk. Ne
hajtsuk túl magunkat, mert az állandó pörgésből csak kirepülni lehet összetörten,
csüggedten. 

4. Elcsüggeszthet bennünket a még mindig bennünk lakozó bűn
is.  Azt  mondja  Dávid:  „Bűneim  összecsaptak  fejem  fölött,  súlyos  teherként
nehezednek  rám.  Elcsüggedtem…” Zsolt.  38,  5-7.  Különösen igaz  ez  akkor,
amikor visszaköszönő bűnökről van szó. Megint elbuktam. Megint erőt vettek
rajtam  a  bűnök,  a  régi  természet…  Pállal  együtt  kiáltjuk  ilyenkor:  „Ó  én
nyomorult ember, ki szabadít meg e halálnak testéből?”  Milyen jó, hogy Pál
nem csak a kérdést teszi fel, hanem a választ is megadja: „Hála az Istennek, a mi
Urunk Jézus Krisztus” Róm. 7, 24-25. 

Eléggé lehangoló, ha ismét a régi bűneinkkel kell szembesülni, de ne
essünk kétségbe, ne maradjunk a csüggedés mocsarában, hanem kapaszkodjunk
még  inkább  Krisztusba,  akinél  van  kegyelem  és  bocsánat,  és  erő  a
megtisztuláshoz és a folytatáshoz. Bizonyára azért vesznek erőt rajtunk a bűnök,
mert éppen Őróla vettük le a tekintetünket.

5. Oka  lehet  a  csüggedésnek  a  jelen  helyzetünkkel  való
elégedetlenség. Nem úgy van, ahogy szeretném… Ilyenkor megszépül a múlt.
Elkezdünk  a  múltban  élni,  a  jelen  pedig  terhessé  válik  a  számunkra.  Úgy
érezzük,  hogy  még  Isten  is  elhagyott.  Ez  általában  olyankor  van,  mikor  a
jelenben  nehézségek  jönnek,  amikor  Isten  valamiért  megvárakoztat,  vagy



nehezebb szakaszokon visz keresztül. Volt ilyen érzése a bibliai idők emberének
is.  Itt,  a  42-ik  zsoltárban  is  megtaláljuk  ezt  a  gondolatot.  A  zsoltáros  jobb
napokra emlékezik vissza, mint amilyeneket most él meg, s feltörnek szívéből a
miértek: „Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör
az ellenség?” Fel lehet tenni miérteket, csak nem mindegy, hogy hogyan tesszük
fel. Lehet vádolóan, de lehet tudakozóan. Kérdem az Urat, hogy mi a célja azzal,
amibe  most  bele  engedett,  vagy  vitt?  Ez  a  „miért  feledkeztél  meg  rólam?”
amolyan vádolóan hangzik. Nem jó ez. 

6. Oka lehet  a  csüggedésnek  az  életünk sokféle  nyomorúsága,
nyűge, baja, kilátástalansága. Jeremiás nagyon nehéz helyzetben van, amikor a
Siralmak Könyvét írja. Országosan is nehéz helyzet van, de az ő élete is sok
nyomorúság  közé  került.  Azt  mondja  ebben  a  helyzetben:  „Gondolj
nyomorúságomra  és  hontalanságomra,  az  ürömre  és  a  méregre.  Mindig  erre
gondol és elcsügged a lelkem”. Jer.Sir. 3, 19-20. A gondolatai azon forognak,
ami van, a jelen nyomorúságán. És tényleg nyomorúság van. S ez elcsüggeszti. 

Kérdezhetnénk: hát gondolhat másra, mint ami van? Nem úgy vagyunk,
hogy a bajok lekötik a gondolatainkat, és nem tudunk tőlük szabadulni? Milyen
jó,  hogy a  próféta  nem áll  meg itt.  Nem merül  el  a  csüggedés  mocsarában,
hanem így folytatja: „De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az
Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az Ő irgalma: minden reggel
megújul. Nagy a te hűséged!”. 

7. Csüggedést  okozhat  a  jövőtől  való  félelem  is.  Az  utolsó
vacsorán Urunk azt mondja tanítványainak: „Békességet hagyok nektek, az én
békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen” Ján. 14, 27. Miért mondja ezt
Urunk? Azért, mert ismeri szívük szorongását, félelmét, kérdéseit. Tudja, hogy
az  elkövetkezendő  napok  nem  kis  megpróbáltatást  fognak  jelenteni  a
tanítványoknak.  Mindabban,  ami  jönni  fog,  Ő  adja  az  Ő  békességét.  Ez
megőrizheti szívüket a csüggedéstől. Nem csak az övéket, a mienket is.  Amikor
előttünk is bizonytalan a jövő, hogyan, miként, merre tovább, akkor Jézus szavai
minket is bátorítanak. 

8. Csüggedést  okozhat  az  a  megtapasztalás,  hogy  az  évekkel
fogy az erőnk, leépül a testünk, és már nem vagyunk azok, akik tíz vagy húsz
évvel ezelőtt voltunk. Sok idős ember úgy érzi magát, hogy fölöslegessé vált.
Már nem tudja azt nyújtani, amit szeretne. Szeretne segíteni, de már nem bír.
Már nem tud eleget tenni az elvárásoknak. Olykor meg is mondják: maga már ne
tegye, úgysem tudja úgy, ahogy kell… Lehet, hogy valaki még nem jutott idáig,
de érzi, hogy nem az, aki volt. Elcsüggedjünk? 

Figyeljük csak mit  mond az  apostol: „Ezért  tehát  nem csüggedünk.
Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról
napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó
nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a
láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
2Kor.  4,16-18.  Ha  a  láthatókra  nézünk  csüggedünk,  de  ha  a  láthatatlanokra
nézünk,  a  jövő reménységével  szívünkben csendes  nyugalommal  fogadjuk el



jelen helyzetünket, s keressük azt a szolgálatot, amellyel hasznosak tudunk lenni
a környezetünk számára. 

Túrmezei Erzsébetnek van egy kedves verse, melyet németből fordított:
„A  legnagyobb  művészet.”  Ez  a  vers  szépen  elmondja,  hogy  nem  kell
elcsüggedni amiatt, ami van. Lehet így is hasznos az ember.

A legnagyobb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.

Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rádrakott igádban.

Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket,
ha e világ fogvatart minket.

Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!

S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégzed
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!”



Kérjük ezt a lelkületet idősek és fiatalok és félidősek, hogy zúgolódás
és csüggedés nélkül tudjuk élni életünket. 

„Miért csüggedsz el, lelkem?” Van rá okod? Mondhatnánk: Igen. Most
soroltuk fel mi minden adhat okot a csüggedésre, s ezek olykor halmozottan is
jelentkeznek az életünkben. Még sincs rá okunk, mert mindezek között ott van
Isten.  A  csüggedés  legfőbb  oka,  amiből  minden  más  adódik  az,  ha  Őróla
vesszük le a tekintetünket. Ezért azt mondja a zsoltáros: „Bízzál Istenben, mert
még hálát adok neki az Ő szabadításáért”. Ámen. 



A csüggedt ember
Zsolt. 77. 

Péld. 15, 15. Zsid. 12, 1-3.
Egy héttel ezelőtt a csüggedés kérdésével foglalkoztunk. Azt néztük a

teljesség igénye nélkül, hogy milyen okai lehetnek a csüggedésnek. Több okot is
megneveztünk a Szentírás alapján, amelyek ott voltak a bibliai idők emberének
az életében is, ott vannak a mienkben is. Azt is megállapítottuk, hogy minden ok
egy  fő  okra  vezethető  vissza,  mégpedig  arra,  hogy a  hívő  leveszi  tekintetét
Uráról, s valami másra néz. 

Ma azt nézzük meg először, hogy milyen a csüggedt ember,  hogyan
viselkedik, mi jellemző rá. Bocsássuk előre, hogy egyáltalán nem vonzó és nem
megnyerő. Senki nem mondja az ilyen ember láttán, hogy ilyen szeretne lenni.
Nagyon  szomorú  állapot  ez…  Aztán  arról  szóljunk,  hogy  mi  a  csüggedés
ellenszere.  Hogyan  állhat  helyre  a  csüggedő  lelki  állapota,  hogyan  tudunk
kijönni a csüggedés mocsarából? 

I.
Milyen a csüggedt ember? Hogyan viselkedik? Mi jellemző rá? Úgy

gondolom,  hogy  alapigénk  a  Példabeszédek  könyvéből  pontosan
megfogalmazza  ezt:  „A  csüggedőnek  mindig  rossz  napja  van”.  A  csüggedt
ember nem tud örülni semminek, ha látja is, hogy mi mindenért hálás lehetne,
nem  tudatosul  az  benne,  csak  a  problémájával  foglalkozik,  azok  kötik  le
gondolatait,  s  határozzák  meg  viselkedését,  egész  magatartását.  Más  lesz  a
beszéde, viselkedése, modora, mások lesznek viszonyulásai, mint akkor, amikor
minden rendben van.

1.A  csüggedt  embernek  összezavarodnak  a  gondolatai. Olyan
gondolatai támadnak, amelyeket később ő maga is helytelenít. Ászáf az olvasott
zsoltárban  azt  mondja:  „Az  az  én  bajom,  gondoltam,  hogy  megváltozott  a
Felséges jóindulata”. A csüggedt ember mennyire félre ismeri nyomorúságának
okát?! Össze vissza csaponganak a gondolatai, s még Istent is felelőssé teszi.
Isten sem úgy viszonyul már hozzám, mint korábban… Kitalálja magának, hogy
mi  az  ő  baja,  csak  a  tényleges  okot  nem akarja  meglátni:  azt,  hogy  levette
tekintetét Istenről, s a nyomorúságaira néz. Ilyenkor az szokott történni, hogy
hibás mindenki, és minden, s a csüggedt lélek az áldozat, aki ellen minden és
mindenki  összeesküdött.  Ismerős  ez  a  nyomorúságos  állapot,  amikor
csaponganak keserűségünkben a gondolataink, s még inkább összezavarodunk? 

2. A csüggedt ember háborog belül. Sokszor kifelé is. A zsoltáros azt
kérdezi  saját lelkétől: „Miért  csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem”
Zsolt.  42,  6.  A csüggedt  lélek gyakran  háborgó lélek is.  Nincs  megelégedve
senkivel  és  semmivel.  Minden  és  mindenki  zavarja.  Magával  sem  tud  mit
kezdeni.  A  gondolatai  össze-vissza  csaponganak…  Ismerős  a  csüggedt  lélek
ilyen háborgása?! 

3.  Aztán  a  gondolatok  szavakat  öltenek.  Hogyan  nyilvánul  meg  a
csüggedés a beszédben? A csüggedt lelkű ember nagyon furcsa és megdöbbentő
dolgokat tud mondani. Amit a csüggedt lelkű hívő mond, az árulkodik arról,
hogy valami nincs  rendben,  segítségre  van szüksége,  de nem szabad mindig



komolyan venni, amit mond, és ennek alapján megítélni, mert később, amikor
helyre áll, ő maga is beismeri, hogy csak csüggedésében mondta ezeket, de nem
gondolta  komolyan.  Azt  mondja  Jób  a  barátainak:  „Szavakért  akartok
megfeddeni? Hiszen a szélnek szól a kétségbeesett ember.” Jób. 6, 26. Nem azt
jelenti ez, hogy az ember nem felelős a szavaiért! Nagyon is felelős! De amikor
valaki el van csüggedve, mond olyanokat, amiket nem szabad meglovagolni és
számon kérni. Inkább segíteni kell, hogy ismét jól lásson és szóljon a csüggedt
ember. 

Illés csüggedéséről is beszéltünk a múltkor. A csüggedésnek mekkora
mélységéről beszélnek szavai, amikor azt mondja: „Elég most már, Uram! Vedd
el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!” Kész! Elegem van mindenből.
Be akarom fejezni. Bele van keseredve abba, ami vele és körülötte történik. Úgy
érzi,  hogy egyedül maradt.  Hangot is ad neki.  Amikor már a Hóreben van a
barlangban,  Isten  megkérdezi  tőle:  „Mit  csinálsz  itt,  Illés?”  Mit  válaszol?
„Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták
szövetségedet,  lerombolták oltáraidat,  prófétáidat  pedig fegyverrel  ölték meg.
Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni” 1Kir. 19, 13-
14. Többnyire igaz, amit mond, de az nem igaz, hogy egyedül maradt, mert van
még rajta kívül hétezer ember, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Hogyhogy Illés
nem tud  ezekről  semmit?  Ha  tud,  miért  beszél  így?  Azért,  mert  a  csüggedt
ember hajlamos arra, hogy így érezzen és így beszéljen.

Milyen jó,  hogy Isten  nem veszi  komolyan.  Foglalkozik vele,  aztán
újabb feladatokkal bízza meg. 

4. Az elcsüggedt ember könnyen vádaskodik. Vádol másokat a helyzete
miatt.  Vádolja  olykor  még  Istent  is.  Amikor  a  Fáraó,  Mózes  és  Áron  első
látogatása után még nehezebbé tette a nép munkáját, a nép vezetői így szóltak
csüggedésükben és felháborodásukban Mózeshez és Áronhoz: „Nézzen rátok az
Úr, és ítéljen meg benneteket, mivel gyűlöletesekké tettetek bennünket a Fáraó
és szolgái  előtt,  és fegyvert  adtatok a kezükbe,  hogy megöljenek bennünket”
2Móz. 5, 21. Ti vagytok a hibásak a kialakult helyzetünkért. Miattatok van ez az
egész. Ha ti nem… akkor mi most… 

Van olyan is, amikor Isten felé hangzik el az ember vádbeszéde. Azt
kérdezi  Isten  Ézsaiáson  keresztül  a  néptől:  „Miért  mondod ezt,  Jákób,  miért
beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé”
Ézs.  40,  27. Nehéz  az  élet,  nem változnak semmit a  dolgok. Már Isten sem
törődik velünk… Rosszul  értékelik  a  helyzetet.  Azt  mondja Isten  válaszában
csüggedten  így beszélő népének:  „Hát  nem tudod, vagy nem hallottad,  hogy
örökkévaló  Isten  az  Úr?  Ő  a  földkerekség  teremtője,  nem fárad  el,  és  nem
lankad  el,  értelme  kifürkészhetetlen.  Erőt  ad  a  megfáradtnak,  és  az  erőtlent
nagyon erőssé teszi”. Ézs. 40, 28-29. A gond nem az, hogy Isten elfeledkezett
róluk.  Ő nem feledkezett  el.  Az a  baj,  hogy ők nem értik  Isten  gondolatait.
Nekik meg van a saját elképzelésük, hogy minek hogyan kellene történni, s Isten
kifürkészhetetlen  értelmét  nem ismerik,  nem látnak  az  Ő  végére  mehetetlen
bölcsességének a végére.  Mennyire alázatban kellene tartson ez mindig, hogy
Isten bölcsességéből,  mi csak egy keveset fogunk fel. Gyakran nem látjuk az
összefüggéseket.  Mi  csak  a  jelent  látjuk.  Nála  pedig  egy  tekintetben  jelen



vannak  múltak  és  jövendők  is.  Éppen  ezért  nem  tehetünk  elhamarkodott
kijelentéseket és vádló kérdéseket fel Istennek. De csüggedésünkben szoktunk
tenni.

5. Azt olvastuk az Igében, hogy a „csüggedt embernek mindig rossz
napja  van”.   Van,  amikor  ezek  a  rossz  napok  alvásba  húzzák,  máskor  meg
ébrenléttel gyötrik. 

Illés csüggedésével alvásba menekül. „lefeküdt egy rekettyebokor alá,
és elaludt”. Ismerős ez, amikor a csüggedésünkkel az ágyat keressük?! Olyan jó
lenne semmiről nem tudni, kikapcsolni a gondolatainkat, nem venni tudomást a
körülöttünk lévő világról, legfőképpen a csüggesztő problémákról. Igaz, hogy az
alvás nem oldja meg a problémákat,  de sokszor segít a megoldásban. A testi
kifáradást orvosolja. Isten is hagyta egy ideig aludni Illést. Hagyta visszaaludni
is. 

Máskor  meg  az  álmatlanság  az,  ami  jellemző.  Azt  mondja  Ászáf:
„Szememet  nyitva  tartod,  szótlanul  hánykolódom.  Gondolkodom  a  régi
napokon, a hajdani esztendőkön” Zsolt. 77, 5-6. Ez az, amikor nem jön álom az
ember szemére, kavarognak, csapongnak a gondolatai. Megjelennek a könnyek
is:  „Könnyekkel  áztattam  párnámat”  Zsolt  6,  7.  Ismerős  ez  az  éjszakai
vergődés?! Nem jó állapot ez. Még fáradtabbá és levertebbé teszi az embert. 

II.
Van  ebből  szabadulás?  Hogyan  szabadulhatunk  a  csüggedésből?

Milyen jó, hogy az Ige erre is válaszol. Nem csak a diagnózist állapítja meg.
Nem csak annyit  mond el,  hogy mi az oka a csüggedésnek,  s  mi  jellemzi  a
csüggedt  embert,  hanem  azt  is  elmondja,  hogy  hogyan  szabadulhatunk  a
csüggedés mocsarából. 

Mondtuk, hogy a csüggedésben nagy szerepet játszanak a gondolatok.
Azt  mondja  Jeremiás  az  őt  ért  nyomorúságokról:  „Mindig erre  gondolok,  és
elcsügged  a lelkem”. Jer.Sir. 3, 20. A keserű és keserítő dolgok körül forognak
a gondolatai és csügged. Azok lehangolnak.

Ugyanakkor a csüggedésből való szabadulásnál is nagy szerepe van a
gondolatainknak.  Ugyancsak  ő  mondja:  „De  ha  újra  meggondolom,
reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el
irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged”. A zsoltáros is azt mondja a
42.  Zsoltárban:  „Istenem, elcsügged a lelkem, azért  terád gondolok a Jordán
földjéről”. 

Nem mindegy, hogy mire irányítjuk gondolatainkat. Mire nézünk, mi
az, ami betölt bennünket. Ha a keserűségre nézünk, a bajokra, a körülményekre,
akkor csüggedünk. Ha viszont a csüggesztő körülményeink között  is az Úrra
nézünk, reménykedni kezdünk és megújulunk. 

Úgy hallottuk a biztatást a Zsidó levélből, hogy „nézzünk fel Jézusra, a
hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal
nem törődve- vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok
rá,  aki  ilyen  ellene  irányuló  támadást  szenvedett  el  a  bűnösöktől,  hogy
lelketekben  megfáradva  el  ne  csüggedjetek”.  Halljuk?  Nézzetek  fel  Rá!
Gondoljatok Rá! Ez hoz ki a csüggedésből és ez óv is meg a csüggedéstől. 



A bizonyságtevők egész serege, fellege, ahogy itt olvastuk, arra szólít
fel, arra biztat, hogy Őrá nézzünk, mert nála van a kegyelem és erő, ami meg tud
tartani az élet különböző helyzeteiben, hogy el ne csüggedjünk, ha pedig már
elcsüggedtünk, akkor a szabadítás is nála van. 

Csüggedezel? Süllyedsz a csüggedés mocsarában? Ez azért van, mert a
körülményekre nézel és magadra. Nézz feljebb, gondolj Rá, kapaszkodj belé, és
a csüggedés tovatűnik. 

„Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben,
mert még hálát adok neki, az Ő szabadításáért”.  Bízzál Istenben! Így legyen!
Ámen.


