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1. Kedves Barátaim! Ne aggódjatok! – halljuk ezt a jó tanácsot, mostanában talán többször is, mint máskor. Az 

Úr Jézus a Hegyi Beszédben bíztatja az őt hallgatókat ezekkel a szavakkal, hogy ne aggódjatok! Különösen is hang-
súlyos ez a mondat: 25Ne aggódjatok életetekért!... 34Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd 
aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja. (Mt 6) Hiszen, ahogy halljuk a híreket a koronavírus-jár-
vány terjedéséről, és az újabb, meg újabb óvintézkedésekről, bizony elfog bennünket az aggodalom. 

Ezt a bíztatást olvashatjuk még több helyen is a Bibliában. És olyan jó lenne, ha ilyen egyszerű lenne aggodal-
maskodás nélkül élni, hogy csak megfogadom a tanácsot, és elhatározom, hogy ettől a perctől kezdve egyszerűen 
nem aggodalmaskodom többé, és kész. 

Ámde az aggodalmaskodással nem lehet ilyen egyszerűen elbánni. Mert az aggodalom, az aggodalmaskodás 
egyszerűen csak jön, és elhatalmasodik az ember szívén. És mi hiába szeretnénk nem aggodalmaskodni, még-
sem megy, mert az aggodalom ott van a szívünkben. 

 
2. De mi is az aggodalom? Tulajdonképpen az aggodalom attól való félelem, hogy nem tudjuk uralni az esemé-

nyeket és történéseket.  
 Aggódunk a holnap felől, mert vannak terveink és elképzeléseink, de rosszabbul is történhetnek a 

dolgok, mint ahogy szeretnék. 
 Aggódunk a munkahelyünk miatt, mert hiába végezzük hibátlanul munkánkat, mégis elbocsáthatnak, 

és nem tudunk ellene tenni semmit sem. 
 Aggódunk a betegségek, vagy a járvány miatt, mert hiába teszünk meg mindent, hogy egészségesek 

maradjunk, mégis megbetegedhetünk, és egyáltalán nem lehetünk biztosak, hogy maradéktalanul 
meggyógyulunk. 

Az aggodalom az, amikor azt látjuk, hogy terveinket és biztosnak gondolt jövőnket egy láthatatlan erő keresz-
tülhúzhatja, és mi nem tehetünk ellene semmit sem. 

 
3. Mégsem hiábavaló az, amit Jézus tanácsol a Hegyi Beszédben, amikor arról beszél, hogy ne aggódjunk 

az életünkért, sem a holnapért. Mégpedig azért ne aggódjunk, mert tudhatjuk, hogy a kegyelmes Isten, a mi 
Mindenható mennyei Atyánk kezében tartja mindazokat a dolgokat, eseményeket és történéseket, melyeket 
mi egészen bizonytalannak érzünk. 

Az aggodalomnak az az egyetlen ellenszere, ha tudjuk, és hittel elfogadjuk, hogy az Úr mindezeket kézben 
tartja. Akkor tudunk nem aggodalmaskodni, akkor tudunk megszabadulni az aggodalmaskodástól, ha a holna-
punk, a jövőnk terhét Istenre hárítjuk át. 

Imádkozzunk ezekkel az egyszerű szavakkal: „Uram, nekem vannak terveim a jövőre nézve, de valójában 
azt sem tudom befolyásolni, hogy mi fog történni holnap. Neked viszont van hatalmad a jövőm felett. Leteszem 
azért a kezedbe mindazt, amit én nem tudok befolyásolni, ami felett nekem nincs hatalmam. Viselj gondot rólam 
és szeretteimről kegyelmesen.” 

Ha ezt az imádságot hittel el tudjuk mondani, akkor fogjuk átélni mi is azt, amit a 94. Zsoltár szerzője 
megtapasztalt:  

18Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, URam, támogatott engem. 19Ha megtelik 
szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. (Zsolt 94,18-19) 

 
4. Kedves Barátaim! Befejezésül hadd mondjam azt el, hogy nem leszünk rossz hívők akkor sem, ha aggó-

dunk. Számítsunk arra, hogy időről időre lesznek olyan hírek, vagy események, melyek aggodalommal töltenek 
el bennünket. Ugyanakkor Jézus megmutatja nekünk, hogy van más lehetőség is. Ha hiszünk Istenben, akkor 
tovább léphetünk az aggódáson. Hit nélkül azonban, amikor elfogynak az emberi lehetőségek, akkor ott marad 
a szívben az aggodalom. 

Határozzuk el magunkat, hogy amikor az aggodalom megjelenik a szívünkben, akkor beszélünk erről Is-
tennek, vagyis imádkozunk. És rábízzuk magunkat kegyelmes Urunkra. Hinni azt jelenti: rábízom magamat 
Istenre, Akinek van hatalma az ismeretlen jövő felett is. 

 
Fogadjuk meg ezt! Hallgassunk Pál apostolra, aki ezt mondta:  
 

6Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel ké-
réseiteket Isten előtt; 7és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 
gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4,6-7) Ámen. 


