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„Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és 
tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” (Józsué 
1,8)

A  Collins  Dictionary  minden  évben
megválasztja  az  év  angol  szavát.  E
műveletet  igyekszik  a  szerkesztőség
tudományos  precizitással  végezni  ezért
rengeteg oldal elemzését végeztetik el egy
szuperszámítógép felhasználásával,  így  a
végeredmény  lényegében  egy  komoly
adatbázis-elemzés  gyümölcse.  2022-ben
az év szava a  permacrisis lett.  Elhúzódó
bizonytalanság. 

Az  ember  lelkének,  elméjének  a  létező
legnagyobb  megterhelést  nem  a  trauma,

nem  a  fájdalom,  s  még  nem  is  az  elhúzódó  fájdalom  okozza,  hanem  a  bizonytalanság.  A
bizonytalanság,  hogy lehet  a  következő hetek  kifutásaként  egy „a” vagy egy „b” forgatókönyv
megvalósulása is és akár mindkettő jó, akár egyik rosszabb mint a másik, a lelkünk gyötrődik. 

Talajvesztetté válunk és bár azt érezzük, hogy cselekedni kellene, egyre inkább úgy érezzük, hogy
képtelenek vagyunk cselekedni. Megbénít a tudat, hogy nem tudom kiválasztani a legjobb döntést.
Nem látok  szempontokat.  Úgy  érzem,  hogy  sok  múlik  azon,  hogy  milyen  irányba  fordítom a
kormányt, sőt, talán minden azon múlik. Ennél sokkal jobb, ha valaki más, akár maga a nagybetűs
ÉLET  jelöli  ki  az  utat.  Két  világ  között,  két  opció  között  a  vacillálás  frusztráló  szorongásától
idegesen és kifáradva végre mondjon valaki valamit, ami mögé be lehet állni! 

Józsué is érezhette magát így, mégpedig joggal. Új helyzet volt mindenki számára, hogy Mózes a
kétségbevonhatatlan tekintélyű vezető meghalt. A nép többsége (Józsué és még egy Káleb nevű férfi
kivételével) mindenki beleszületett abba, hogy Mózes a vezető, lelki és fizikai értelemben is, és Ő a
kapocs Istenhez. Ő beszél Istennel, majd beszél velünk és tudjuk, hogy merre van előre. Józsué ott
áll a Jordán partján, az Ígéret Földjének határán. Mögöttük 40 év vándorlás, küzdelem, fáradtság,
előttük pedig egy csodálatos föld, erődített  városokkal,  amelyeket harcedzett  férfiak igyekeznek
védeni. Eljött a cselekvés ideje, vagy várjunk még? Túlélt egy generáció a pusztaságban, de vár-e
ránk túlélés a virágos valóságban? Leszünk-e ott összetartóak, hallgatunk-e egymásra? Én vagyok
az ideális vezető? Reám van szükség? Bíznak bennem? Isten bízik bennem? 

Isten válasza pedig világos: ragaszkodj az igéhez! A törvénykönyvet tanulmányozd éjjel és nappal,
azaz  szüntelenül.  Kapcsolódjon  lelked  az  igéhez,  Isten  beszédéhez.  Ízlelgesd!  Szó  szerint  azt
mondja az eredeti szöveg: ne távozzon el ajkadtól – ami nyilván a hangos olvasás gyakorlatából
fakad. Kimondani a szót, ízlelgetni, megrágni. Milyen érdekes, hogy ahogyan ajkunk, nyelvünk és
fogaink  a  táplálkozásban  fontos  szerepet  töltenek  be,  a  szavak  formálásában  is  meghatározó  a
szerepük! Táplálkozni és e szavakat forgatni tehát olykor egy és ugyanaz. Megrágni e szavakat és
elmélkedni róluk, ez úgy átjárja testünket és lelkünket, hogy segít megmaradni, megérteni és meg is
cselekedni azt, ami a feladatunk. A legnagyobb bizonytalanságban, s az elhúzódó bizonytalanságban
is válhat biztos ponttá az Ő beszéde. „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”
(Máté 24,35)


