
Ne törekedj rendkívüliségekre. Légy egyszerű gondolkodásodban, cselekedeteidben egyaránt. 
Gyermekeddel kapcsolatban sem szabad problémákon rágódnod. A jövő majd gondoskodik 
magáról. Legyen elég mindig a mának a maga baja. 
 
A te életedben, szavaid alapján azt kell mondanom, hogy "elég a mának a maga baja, a holnap 
majd gondoskodik magáról". Ez azt jelenti, hogy nem hosszú távon kell eleget tenned, hanem 
a jelenben, ott, ahol vagy.  
 Nagyon megértem, hogy biztosítani akarod jövődet belátható időn belüli területen. De 
Én nem tudom megkönnyíteni számodra azt a mulasztásból fakadó bizalmatlanságodat, mely 
éppen azért van benned, mert nem szoktattad magadat hozzá a Belém vetett bizalomhoz 
 A földi jövő tervezése idegen Tőlem. Én vagy a jelenben megoldandó feladatok 
tartalmára és módjára tudok nektek tanácsot adni, vagy az örökkévalóságban is értékelhető, 
felhasználható élettartalmakkal vagyok kapcsolatban. 
 
Ne azon gondolkozz, hogy mit kell majd tenned a jövő érdekében, hanem azon, hogy mit kell 
tenned abban a jelenben, amely vissza nem térhet, és amelyről tudnod kell, hogy bármely 
pillanatban meghalhatsz. Minden jelen pillanat egyben utolsó pillanat is, s így kell 
megszentelned. Mindenkorra és minden helyzetre érvényesek e szavaim: "Elég a mának a 
maga baja, a holnap majd gondoskodik magáról" (Máté 6; 34). 
 
Azt nem kell ragoznom, hogy erőmmel benned élek, s ha elég bölcs vagy, akkor elviselhető 
lesz életed kereszthordozása. Most azt mondom el, hogy mit is jelent az, hogy bölcsnek kell 
lenned. 
 Amikor valaki egy nagy probléma előtt áll, akkor szinte mindig ki van téve annak, 
hogy az ősellenség, aki hatni tud minden földi halandó fantáziájára, idegileg nagyon 
kikészítse az illetőt. Velem is megtette ezt egészen a vérrel verejtékezésig. 
 A megoldás tehát az, hogy darabokra kell szedni a problémát, s nem szabad engedni 
annak a kísértésnek, hogy egy nagy-nagy gond előtt állsz, melyet szőröstül-bőröstül neked 
kell megoldanod. Nem. Bőven elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik 
magáról! Neked azt kell csak átgondolnod, hogy itt és most mi a teendőd. Ne gondolj a 
holnapra! Azt sem tudod, élsz-e még holnap. 
 
Jó, ha készítesz terveket, csak ne légy megkötözve velük. Elég a mának a maga baja (Máté 6; 
34)! 
 
Benned nagy vágy él az iránt, hogy ki tudd bontakoztatni magadat. Hidd el, csak lépésről 
lépésre lehet előbbre jutni. Valamikor ezt így fejeztem ki: "Elég a mának a maga baja. A 
holnap majd gondoskodik magáról!"(Máté 6; 34) Ma sem tudok ennél okosabbat mondani! 
 
Mivel elég minden egyes napnak a maga baja, mivel a holnap majd gondoskodik magáról 
(Máté 6; 34), ezért úgy oldódik meg naponta helyzeted, ahogy megoldod. Akkor oldod meg 
helyesen, ha Velem együtt oldod meg, és akkor oldod meg Velem együtt, ha este az Általam 
megajándékozott szívbékével hajtod álomra a fejedet (Máté 11; 28). 
 
Szeretnék nagyon segíteni neked! Ha időt szánsz arra, hogy Velem megbeszéld napodat, tehát 
azt, hogy naponta mi a feladatod, akkor meg fogod tapasztalni, hogy elég a mának a maga 
baja, a holnap majd gondoskodik magáról (Máté 6; 34). 
 
De van egy nagyon fontos nézőpont, amit valamikor így fejeztem ki: Elég a mának a maga 
baja. A holnap majd gondoskodik magáról! Ne aggódjatok hát! Többet értek ti a verebeknél. 



Keressétek az Isten országát és annak igazságát, s a többit mind megkapjátok hozzá! Tudja a 
ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek! Isten az övéi számára GONDVISELŐ Isten! 
 
Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról! A Máté 6; 25-34-ig 
található gondolatokat nagyon figyelmedbe ajánlom! Ezeknek magja a 33. vers. 
 
A te benső békédhez nem kell semmi más, mint az, hogy annyit tegyél, amennyit tenned kell 
naponta, és úgy tedd azt, amit teszel, hogy abban szeretet legyen. Erre mindenki képes. Ennél 
többet Isten senkitől sem kíván! Ha valaki ennél többet akar, az magának okoz fölösleges 
gondokat. 
 Vágyaitok, fantáziálásotok, terveitek gyakran előbbre járnak, mint kellene. Így aztán 
azt gondoljátok, hogy még az Isten is elhagyott benneteket, pedig nem történt más, mint az, 
hogy ti hagytátok el azt a feladatot, amit helyettetek Isten sem tehet meg. Azt, hogy ne 
aggódjatok a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. 
Csak ezzel kell megbirkóznotok. Az erőt a győzelemhez mindig megadom, ha Velem 
harcolod harcodat! 
 Általában a jelent az szokta megmérgezni, hogy vagy a múlt, vagy a jövő hat rátok 
nyugtalanítóan. A múlt már nincs, a jövő még nincs. Csak a jelen az, amit meg kell 
szentelned. A jelenben pedig, nem lehetsz ura életedben a külső dolgoknak. Nem uralkodhatsz 
környezeteden, körülményeiden. Egyszerűen nincs lehetőséged arra, hogy magadhoz igazítsd 
környezetedet. Neked egyetlen lehetőséged az, hogy magadat tartsd kézben. Magadon 
uralkodj, magadon vasald be azt, ami békét ad szívednek. 
 
Mivel az ősellenség képes hatni minden ember fantáziájára, tehát a tiédre is, ezért törekedned 
kell rövidtávú gondolkodásra berendezkedni. 'Elég a mának a maga baja. A holnap majd 
gondoskodik magáról' (Máté 6; 34)! Ez az a bizonyos egyes sebesség, amelyre kapcsolva a 
legmeredekebb kapaszkodón is túl lehet jutni. Ne félj! A volánnál melletted ülök! Tehát 
mindaddig, amíg hiszel, nem lehetsz magányos! 
 
Azok a tervezgetések, amelyek az emberi élet természetes folyamatához tartoznak, gyakran 
adnak alapot különböző ártó erőknek arra, hogy idegfeszültségeket váltva ki, elkeserítsék 
életeteket. 
 Minél nagyobb, minél ijesztőbb a rád váró szenvedés súlya, annál jobban kell 
szűkítened azt a területet, amit át akarsz látni. Ezt valamikor így fejeztem ki: "Elég a mának a 
maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról (Máté 6; 34)!" Tudnod kell tehát, hogy 
nagyobb ERŐ, HATALOM az, Aki benned van, mint ami rajtad kívül van. A HIT, tehát a 
szív szeme feltétlenül képes meglátni minden rosszban valami JÓT! Ez az Én, a te Jézusod 
kívánsága is veled kapcsolatban! 
 
Ígérem, hogy megkapsz Tőlem minden segítséget ahhoz, hogy szíved nyugalmát közösen 
megteremtsük. De el kell fogadnod e kijelentésemet: "Elég a mának a maga baja. A holnap 
majd gondoskodik magáról"! (Máté 6; 34) 
 
Higgadtság, nyugodtság! Nincs szó a világ összedőléséről! A te világod összedőléséről sincs 
szó! Amikor valaki átadja magát kontroll nélkül a jövője elgondolásának, akkor inkább kap 
szerepet a fantázia, mint a józanész. Azt sem tudod, hogy a holnapot megéred-e! Hidd el! 
Bőven elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról (Máté 6; 34)! De 
érdemes elolvasnod az előtte lévőket is! 



 Minden problémával nem egyszerre és gyorsan, hanem darabjaira szedve és nyugodtan 
lehet csak végezni. Sem a menekülés, sem az azonnali és mindent elrendezés, nem vezet 
sehová! 
 Kétségtelen, hogy mindenkinek felelnie kell, és magára kell vállalnia döntéseinek, 
tetteinek következményét. A földön az emberi élet ilyen! De az, aki tudja, hogy Én, Jézus, 
benne élek, az azt is tudja, hogy érte élek benne, tehát feltétlenül javára fogom fordítani még 
botlásait, butaságait is! Az elcsüggedésre tehát az enyéimnek soha nincs oka! 
 
Három alapvető szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik, s mondhatnám, hogy ez a 
legfontosabb, az, hogy benned élek, érted élek benned, tehát boldogító módon élek benned. A másik 
az, hogy Én, Jézus, az enyéim számára a körülményeknek is az Istene vagyok. A harmadik pedig az, 
hogy minden problémát napra lebontva kell megtanulnod kezelni. Elég a mának a maga baja! A 
holnap majd gondoskodik magárról (Mt 6; 34). 
 
Arra kértelek benneteket, hogy legyetek éberek és józanok. Arra kértelek benneteket, hogy 
igyekezzetek állapotszerűen imádkozni. Arra kértelek benneteket, hogy jobban bízzatok 
Bennem, mert elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról. Kértelek még 
arra is, hogy legyetek hűségesek, legyetek okosak és óvatosak. Ilyen és ehhez hasonló dologra 
kértelek benneteket. Érdemes lenne egyszer úgy elolvasnod az evangéliumaimat, hogy 
kijegyeznéd belőlük azokat a mondatokat, amelyekben valamire kértelek benneteket. Ha ezt 
megtennéd, utána lehetne erről elbeszélgetned Velem. 
 
Neked elsősorban nem könyvekre van szükséged, hanem olyan élő hitre, amelynek birtokában 
Rám tudod bízni magadat! Örök igazságot mondottam akkor, amikor azt mondtam, hogy elég 
a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról (Máté: 6; 34)! 
 Maradj továbbra is hűséges Hozzám, a te Jézusodhoz! Bennem nemcsak nem 
csalatkozott még eddig senki, de nem is csalatkozhat! Én vagyok az alfa és az omega. A 
kezdet és a vég! Minden Általam, Velem és Bennem teljesedik be!  
 
Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a 
pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban 
az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne 
aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga 
baja. (Máté: 6; 26-34)!' 

Isten tehát vagy növeli erőtöket, vagy csökkenti szenvedéseiteket. De mindenképpen 
mindent a ti javatokra fordít. Bizony az istenszeretőnek minden a javára válik! 
 


