EGYSZERRE ELÉG CSAK EGY NAP
"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel
ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek,
nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?
Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért
is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek,
hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét,
amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne
aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a
pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő
országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap
majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." Máté 6, 25-34.
A bölcs ember előre tervez. Aki a jövőre gondol, az, biztosabb lábakon áll. Aki nem tesz semmit a jövője érdekében,
az nem is remélhet semmit…
Ezek a tézisek mind igazak, az idő mindet igazolta! Vajon Jézus egy felelőtlen meggondolatlan embert szeretne látni
követőjeként, amikor erről beszél? Vajon a keresztény ember ne gondoljon előre, ne foglalkozzon a jövővel, csak a
mának éljen? Koránt sem! Jézus maga is beszél a megfontoltságról, az előre tekintésről, a bölcsességről,
előrelátásról, megfontoltságról… „Legyetek okosak…”
„Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e
mindenre a befejezésig? Nehogy - miután alapot vetett, de nem tudta befejezni - gúnyolni kezdje mindenki, aki látja,
és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.”
„Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és
nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerrel jön ellene? Különben követséget
küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket.” Lukács 14, 28-32.
Pál így tanít: „… ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek,
nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük
a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.” II. Thesszalonika 3, 10-12.
A Példabeszédekben a bölcs így tanít: „Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére,
elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel, te rest,
mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: így tör rád a
szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember." Példabeszédek 6, 6-11.
Akkor mit is értsünk ez igék alatt?
Talán nem vettük észre magunkon, hogy ha túlságosan el vagyunk foglalva a jövőnkkel, az elkövetkező időkkel,
hónapokkal, évekkel, akkor átsiklunk az adott események valós megélésén. Nem vesszük észre a kis dolgok
nagyszerűségét, nem látjuk meg a hétköznapok örömeit, erőforrásait, és elkedvetlenedve, reményt keresve kutatjuk,
tervezgetjük a jövőnket. Mire elérjük, addigra más terveink vannak, és az eddigi sikereink, örömeink
elértéktelenednek, és elérésüket már nem is sikerként éljük meg, és nem okoz örömöt a számunkra. Vajon az elmúlt
időszakban hány nap telt el úgy, hogy átéreztük, átéltük, örömöt, és megelégedést kerestünk és találtunk a
részsikerekben is?
Egy nap terheit el tudjuk hordozni, egy nap örömeit meg tudjuk élni. Egy nap gondjai megoldhatóak a számunkra,
de hetek, hónapok, talán évek terheit cipelni elképesztően nagy, és elviselhetetlen teher…
Ezért rendkívül bölcs és előrelátó tanács Jézus tanítása: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd
aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”

