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Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:6-7)

Évezredes lelki folyamat az aggódás, hiszen már Pál apostol foglalkozik itt vele, és Jézus is külön, jelentős fejezetet
szán neki a hegyi beszédben (Máté 6:25-34) Milliók szenvednek ebben a lelki betegségben. Emésztő nyugtalansággal,
szorongással, folyamatos rágódással jár a dolgok végkimenetelén. Nem ritka, hogy alapállapottá válik: akár nem is
kell már hozzá konkrét helyzet, esemény, a benne szenvedő már akkor is aggódik, ha „nincs miért”. Állandósulnak
benne a valós és az irracionális félelmek. Az élete egyre nagyobb területén veszi át a hatalmat felette, leköti minden
gondolatát, és megrontja a kapcsolatait. Olyan, mint egy gyorsan növő dudva, amely elfojt maga körül mindent. Nem
javít meg semmit, nem segít hozzá semmihez, nem óv meg semmitől, csak megnyomorítja a benne szenvedő teljes
személyiségét. 

Amit igénk kínál az aggodalmaskodás helyett: –  az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad.  Nem az a
békesség, amelyet mindig, mindenkinek őriznie kell, mégis folyton háborúságba fordul, hanem az a békesség, amely
megőriz  minket.  Megőriz  a  kenyérkereset  útján,  megőriz  a  testvéri  közösségben,  az  élő  reménységben,  megőriz
szeretteink között, akiknek az életét és az útját vigyázzuk, megőriz az örök éketre. Isten kegyelmes titka és ajándéka
ez, imádságban közeledhetünk feléje.

Megőrzi a gondolatainkat, hogy hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy miközben kérünk,
elénk tárul mindaz, amit már megkaptunk – akár kérések nélkül is. Még ki sem nyitottuk a szánkat a könyörgő imára,
már hálás szívvel látjuk visszamenőleg, hogy gondviselő jó Atyánk van. Nem csupán a jövőre vonatkozóan kell őt erre
rávennünk üggyel-bajjal, betölti a gondolatainkat, hogy eddig is ő hordozott, és ezután sem tesz másképpen. Nem
kétségek, bizonytalanság és lelki görcsök között kérünk, hanem hittapasztalataink bizonyosságával.
És megőrzi a szívünket. Betölti hálával! Az aggodalmaskodás elválaszt Istentől, nélküle pedig lelki-testi torzulás és
halál van. De nincs a szívnek áldottabb állapota, mint a hálaérzet Isten gondviselő, eltartó és megváltó szeretete láttán.

Az Istennek ez a Békessége  Jézus Krisztusban adatik. Fogódzzunk meg a szavaiban: „Ne aggódjatok tehát… a ti
mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is
mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté 6:31-34)

Tegyünk vallást Urunk gondviselő szeretetéről az ének szavaival:

Gondviselő jó Atyám vagy, Ó én édes Istenem, 
Látom én, hogy minden elhagy E világon, csak te nem!
Hozzád vágyom, benned élek, Üdvöt mástól nem remélek.

Mint az alélt bús virágra Megújító harmatot: 
Vérző szívem fájdalmára Csak te hintesz balzsamot.
Könnyű sorsom terhe rajtam, Ha imára nyílik ajkam.

Rám-rám derül ismeretlen Útamon egy kis öröm, 
Azt is a te véghetetlen Jóságodnak köszönöm;
Hálakönnyem tündöklése A te neved hirdetése.

Gyenge vagyok, lankadoznak Buzgóságom szárnyai, 
Bármily híven vágyakoznak Színed elé szállani;
Ó, adj erőt, hogy míg élek, Egyedül csak néked éljek!

Ó add, hogy ha majd bevégzem E múlandó életet, 
Lelkem tisztán és egészen Egyesüljön te veled.
El ne vonjon semmi többé, Tied legyek mindörökké!


