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l<'li(*l('tl más, mini a létezés kérdése, a gyomor kérdése, az a 
kérdés, hogy mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk. L e
hel, hogy ez megalázó és megszégyenítő ránk nézve, mert 
olyan szívesen lennénk anyagiak fölött álló szellemi em berek ; 
lehet, hogy azok is vagyunk, de csak abban az esetben, ha 
jól ehettünk, ihattunk és felöltözködhettünk. Mélyebb, szellemibb, 
magasztosabb kérdés is van annál, hogy ma vagy holnap mi 
kerül az asztalra, de sürgősebb és nyomasztóbb kérdés nincs. 
A z  u. n. világnézeti kérdések meggondolkoztathatnak, mélyen 
foglalkoztathatnak, pl. vájjon az embernek van-e szabadakarata, 
vagy n incs; ki miképpen gondolkozik Istenről; de senki sem 
állíthatja, hogy a holnapi napol csak úgy éri meg, ha ezekkel 
a kérdésekkel tisztába jön. A zt azonban nem tehetjük, hogy csak 
egy napot is nyugodtan élhessünk, ha nem tudjuk, hogy miből 
fogunk élni. És ma azért vonul át a világon ez a tapasztalható 
megrázkódtatás és a népek azért nem tudnak lecsendesedni, mert 
ez az elemi kérdés még számtalan ember számára megoldatlan. 
Jó lesz hát, ha nem nézünk át könnyen és büszkén az aggoda
lom és gyomorkérdésen, mintha nem volnának kérdések. Jézus 
sem tette. Ne szégyeljük magunkat, ha ily kevéssé szellemi és min
dennapi konyhai, táplálkozási kérdések komoly munkát adnak. 
Vannak közöttünk olyanok, kik mélyen, de nagyon mélyen benne 
vannak a bajban és aggodalomban és szeretnének abból ki- 
.szabadulni; ne tartsuk ezeket az embereket kevésbé értékes 
embereknek. Ott, ahol aggodalom van, közelebb állunk Jézus
hoz, mint bármely más helyen. A  szorongatottakhoz és aggó
dókhoz szól Jézus ; „N e  aggodalmaskodjatok" és minél inkább 
szorongatottak és aggódók vagyunk, annál elébb és inkább azok
hoz tartozunk, akikkel Jézus beszél és akiknek ezt mondja.

„N e aggodalmaskodjatok!“ Jézus aligha mondhatott volna 
rí'jtélyesebb szót. A z  aggódók számára van-e érthetetlenebb és 
/I maga értheletlenségében megbotránkoztatóbb: „ne aggodal
maskodjatok ! ? “ Mit akar Jézus ezzel ? Mit lehet erre felelni ? 
De hát nem elég világos ez a s zó ?  Lehet és kell ezt magya- 
rí'izgatni és értelmezni ? Lehetne-e bármilyen magyarázattal ke- 
vé.sbé értelmetlen és megbotránkoztató dolgot kiolvasni e szó- 
b(')l, mint amit mond ? A z  ilyen magyarázás nem megmagyará
zás, lnm('m Jézus szavainak elhomályosítása volna. Úgy kell 
tiieglwillanunk, amint hangzik. Úgy kell vennünk, amint elől- 
Imik van. Jól tudom, hogy ez fi'lelmesen nehéz dolog- É s/.o-
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nál, mint Jézus min(l(*n szavánál eso<la lóilénik, ha valóban 
lígy érijük meg, amint mondja. !)(' ki is adhatna jogot aira, 
hogy szavának más értelmet lulajdonilsimk ? Jézus (* szóval 
nem akar valami mást és egyebet mondani, ö  azt az ('gyet 
akarja mondani, hogy „ne aggodalmaskodjatok" és azt akarja, 
hogy mi ezt elfogadjuk. Ha ö  mondja és mi igazán meghall
gatjuk, akkor célját elérte ; megtörtént, aminek meg kell történ
nie. Hogyha ezt mondja —  azt akarja, hogy mint minden más 
be.szédénél, hatalma alá kerüljünk. Azt akarja, hogy higyjünk 
és engedelmeskedjünk neki, mint a katonák vezetőiknek. Br*- 
szélgetésének ez a célja.

„Ne aggodalmaskodjatok !“ Jézus egyszerűen minden meg
indokolás nélkül mondja ezt a szót. Mert az utalás a liliomokra 
és madarakra nem megindokolás. Szavait ez még rejtélyesebbé 
teszi. Hogy éljünk mi úgy, ahogyan virágzik a virág, vagy éne
kel és repül a madár. Olyan magától értetődően, annyira a 
belső élettörvénynek engedelmeskedve, annyira kérdéslelenül, 
mintha másképpen nem is lehetne ? Szörnyű dolog volna, ha 
a teremtmények, állatok, növények életében uralkodó kény- 
szerűség és szabadság törvénye uralkodnék létünk fölött. 1 logy 
juthatnánk mi ehhez, békételen, hánytvetetl em berek? Hogy 
lehel ezt nekünk megparancsolni ? —  „N e aggodalmaskodja
tok" —  . . .  tekintselek az égi madarakra . . . nézzétek a mező 
liliomait 1.. . Mert ez parancsnak nevezhető. Mindeneseire olyan 
.szó, amit csak nagy hatalmának tudatában mondhat valaki. 
Éppen ez a nehéz és megbotránkoztató benne. Olyan egy
szerűen hangzik, hogy minden gyermek megértheti és mégsein 
olyan egyszerű, hogy megérthessük, mint a gyermek. Mert (>/. 
azt jelenti, hogy úgy kell megértenünk, mint az atya szavát, 
melynek akkor is meg van az érvénye, ha mindjárt értelm(*llen 
volna, nem pedig meghányva-vetve és magyarázgatva. A z  (')-szö- 
velség tíz parancsának igazsága és ereje a legelői álló mondat: 
„Én, az Ur, vagyok a le Istened". Erről van most szó, amikor 
Jézus beszél, ezért mondhatja : ne aggodalmaskodjatok és eb- 
bi'ii v,m szavának igazsága és ereje. Aki e nélkül akarja meg
elleni, sohasem érti meg azt. Mintha egy kéz nyúlna félénk 
<• szavakban, melyre rábízhatjuk és rá szabad bíznunk inagiin- 
kat aggodalmaink kózepelli*, ha van hozzá Ixítorságimk- l.sten 
felelik kinyiíl(') éillndellen keze a larlalma úgy ennek, mint 
.le/US minden szavallak.


