Magyar

Ne aggódjatok hát a holnap miatt!
A holnap majd gondoskodik magáról!
Elég a mának a maga baja. (Mt 6,34)

Így panaszkodott Sion: "Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!"
De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e
szeretetét méhe szülöttétől? De mégha ő megfeledkeznék is: én akkor sem
feledkezem meg rólad – mondja az Úr.

Testvéreim! Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és
Isten titkainak intézőit. Az intézőktől csak azt kívánják, hogy hűségesek
legyenek.
A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság
hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem.
Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti
azt, hogy igaz vagyok: az Úr mond fölöttem ítéletet.
Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja
a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az
elismerést Istentől.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig
szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem
szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.
Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek
vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az
ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is
aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja
őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek
tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani?
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És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait,
hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek:
Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a
mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az
Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe
öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja,
hogy minderre szükségtek van. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak
igazságát keresssétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok
hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a
maga baja.

"Boldogok a lelki szegények"! – a hegyi beszéd elejére kell visszatérnünk, ha
teljes terjedelmében meg akarjuk ragadni a mai szentírási részt. Ott van szó a
"szegényekről". Jézus ma fejti ki, mit jelent a szegénység.
Senki nem szolgálhat egyszerre két úrnak, senki nem dönthet Isten mellet, ha
ugyanakkor a pénzt teszi első helyre. Ha közel van az Isten országa, ha
titokzatos módon Jézusban már jelen van, akkor rendkívül fontos, hogy
megalkuvás nélkül Isten mellet döntsünk és csak Őt szolgáljuk, teljesen
ráhagyatkozva üdvösségtervere. Azonban éppen a pénz nehezíti meg, hogy
fenntartás nélkül Istent válasszuk.
A pénz gyakran hazug és erőszakos módon uralkodik életünkben. A pénz miatt
családok és nemzetek hadakoznak egymással; a pénzért feláldozzák a gyengéket
vagy akár egész nemzeteket. Világunk felcserélte a vallás gyámságát a pénz
zsarnokságával.
Annál inkább fontos Jézus fígyelmeztetése, hogy felfígyeljünk rá, kinek
szolgálunk. Legfőbb ideje, hogy uralmunk alá hajtsuk a dolgokat, mielőtt azok
uralkodnak el rajtunk. Ideje, hogy lerázzuk a mammon láncait és szabadon
ahhoz kössük, arra bízzuk magunkat, Aki soha nem múlik el és soha nem
változik. Ideje arra hagyatkoznunk, Aki nem hagy el minket.
A gondoskodás Isten nőies oldala: ahogy egy asszony átöleli és becézgeti
gyermekét, úgy borít be minket Isten szeretetével és gondoskodásával, és arra
bíztat minket, hogy minden gondunkat és bajunkat Nála tegyük le. A pénz ebben
gyakran csaknem áthatolhatatlan akadály, amely elválaszt Tőle. Életünkben
mégsem mellőzhetjük. Hogyan kell úgy használnunk, hogy ne legyünk
rabszolgái? A pénz eszköz kell, hogy legyen, amit arra használunk, hogy Istennel
együtt beteljesedésre vigyük a világot és a teremtést. Isten ajánlata és hitünk
kihívása, hogy az élet bizonytalansága közepett biztonságban éljünk Istennél és
az ezer apró, hétköznapi gondot felcseréljünk egyetlen, Isten országáért és annak
igazságáért való aggódásért. Járunk-e Vele ezen az úton?
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