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„Ezért ti els ısorban az Isten 
országát és annak igazságát 
keressétek, s ezeket mind 
megkapjátok hozzá.” 
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Vegyük nagyító alá… 

Írd le te is a tapasztalataidat itt: 

Az egész evangélium 
forradalom. Krisztusnak nincs 
olyan szava, amely felül ne múlná 
az emberi szavakat.  
Az ember legfıbb gondja 
általában az, hogy aggódva keresi 
mindazt, ami létének biztonságot 
ad. Bizonyára te is így vagy vele. 
Jézus azonban az İ 
látásmódját állítja eléd, az İ 
cselekvésmódját kínálja fel. Arra 
kér, hogy ne úgy viselkedj, ahogy 
általában szokás, és azt, hogy ne 
csak egyszer, hanem mindig 
ehhez tartsd magad, ami azt 
jelenti, hogy elsısorban Isten 
országát keresd. 

Ha egész lényeddel Isten felé 
fordulsz , és mindent megteszel azért, 
hogy İ éljen benned, és a többiekben 
is, akkor az Atya minden nap 
megadja, amire szükséged van. 
 
Ha azonban elsısorban önmagaddal 
vagy elfoglalva, akkor egy idı után 
csak az e világi dolgokkal fogsz 
törıdni, akkor ezek rabul ejtenek majd 
téged. Ez lesz a legfıbb kérdés 
számodra, ez lesz minden 
erıfeszítésed célja, és így beleesel 
abba a súlyos kísértésbe, hogy csak a 
saját erıdre számítasz és egyre 
kevésbé Istenre. 
Jézus megfordítja a helyzetet. 
Alapvetı választás elé állít, hogy mi 
szerint akarod élni az életedet: 
magadnak élsz vagy Istennek?  

Jézus a gondterheltség helyett 
törıdést, odafigyelést kér , 
megszabadít az aggodalomtól, a 
félelemtıl, a nyugtalanságtól. Azt 
mondja: „Ezért ti elsısorban Isten 
országát és annak igazságát 
keressétek.”  
 
Az „elsısorban” azt jelenti, hogy 
mindenekelıtt Isten országát keressük, 
ez van az elsı helyen, de ez nem zárja 
ki, hogy a keresztény ember 
foglalkozzék életének egyéb 
szükségleteivel is. 
 
„Isten országát és annak igazságát 
keresni” azt is jelenti, hogy Istennek 
tetszı életet élünk , úgy, ahogy Jézus 
az evangéliumban megmutatta. 
 
Csak Isten országát keresve 
tapasztalhatja meg a keresztény ember 
a maga ügyeiben is az Atya csodálatos 
erejét. 

Ha te is az Atya 
országát keresed, 
megtapasztalod, hogy 
Isten mindenben gondot 
visel rád, amire 
szükséged van. Így 
felfedezed majd, hogy 
mennyire egyszer ő, 
ugyanakkor rendkívüli 
az evangélium. 

A városunkban, Paragominasban 
nincsenek tömegközlekedési esz-
közök, ezért biciklivel járunk isko-
lába és munkába. Flávió  is így 
viszi az édesanyja által készített 
édességeket városszerte a boltok-
ba. 
Egy nap Flávió biciklijét ellopták, 
mialatt a templomban voltunk. Kér-
tük Jézus segítségét, rábíztuk ag-
godalmunkat, majd elkezdtünk a 
megoldáson gondolkodni. Egyikünk 
odaadta saját biciklijét, hogy Flávió 
folytatni tudja az édességek kihor-
dását, mert ez a kereset nagyon 
fontos a családjának. Két héttel 
késıbb Flávió édesanyjának egyik 
ügyfele nem tudta az édességeket 
kifizetni, ezért azt javasolta, hogy 
pénzfizetés helyett egy bicikli vel 
egyenlítsék ki az adósságot .  
Mikor ezt megtudtuk, nagyon örül-
tünk, mert Jézus ez alkalommal is 
válaszolt a mi javunkra.  


