
Az anyag nem más, mint sűrített gondolat. Az anyag tehát felszín. Lehetnek felszíni 
problémák, talán még legsürgősebbek is, de biztos, hogy nem a legfontosabbak. Egy 
szomjúhozónak lehet legsürgősebb, hogy vízhez jusson, de boldogsága szempontjából 
biztosan nem ez a legfontosabb. Amennyiben valóban legsürgősebben megoldandó probléma 
életedben az anyagi helyzeted stabilizálása, annyiban sem lehetsz kétségbeesett helyzetben, ha 
az Enyémnek tudod magadat.  Az az Isten, aki egy egész népet negyven évig tudott 
etetni, itatni, ruházni pusztai vándorlás közben, az nyilván bárkit képes ellátni ilyesmivel, ha 
az Ő kedvéért vándorol az illető. Neked nem kell mást tenned, mint minden nap azt tenni, 
amit azon a napon a benned élő Lélek mond. Vagyis lelkiismereted szerint gondolkodni, 
szólni és cselekedni.   
 Ilyen egyszerű. Isten öngólt rúgna önmagának, ha nem gondoskodna övéiről, 
Enyéimről, akikről azt állítottam, hogy többet érnek a verebeknél és a mezők virágainál. 
 
Ami pedig a megélhetést illeti, hát ilyen gondjaim Nekem is lettek volna, ha nem hiszem el, 
hogy többet érek a verebeknél. De elhittem! És miután ezt elrendeztem magamban, mindig 
megvolt az, amire szükségem volt. S miután Én példát adtam nektek, úgy gondolom, hogy e 
téren szintén legjobb lenne, ha elhinnéd, hogy többet érsz a verebeknél. Azért volna ez jó, 
mert akkor megvilágosodna előtted, hogy AZ, aki a madarakat táplálja, AZ neked 
ÉDESATYÁD, s te éppen ezért nagy bizalommal nézhetsz a jövőbe mindaddig, amíg nem 
akarsz elcsavarogni ATYÁD házából. Atyád háza nem más, mint a hittől átjárt józan eszed, 
amely átitatódott azzal az áldozatos szolgálatot vállaló szeretettel, amely a mindennapok 
szürkeségében is ezzel a szeretettel végzi egyszerű munkáját. 
 
Minden ember azért jött le a földre, és ez az Én leghőbb vágyam is mindenkivel kapcsolatban, 
hogy szeretni tanítsátok egymást úgy, ahogy Én tanítottalak benneteket szeretni. Én egy új 
parancsot hoztam nektek: "Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket" (János 13; 
34)! Ha ezt teszed, akkor nem lesznek megélhetési gondjaid, mert akkor Isten munkatársa 
vagy!  Ő pedig senkinek sem marad adósa! 
 
Az teljesen egyértelmű, amit a Máté 6; 25-től 34-ig mondottam! Mindenképpen erre kell 
építened, ebből kell, mint erőforrásból merítened! Az elképzelhetetlen, hogy ne válna minden 
az enyéim javára! Én nem hazudtam akkor, amikor azt mondtam, hogy bízzatok, Én 
legyőztem a világot! Aki nem félszívvel, hanem egész szívével ragaszkodik Hozzám, az 
nemcsak önmaga számára remélheti, hogy biztosítom megélhetését, de az ilyen lelken 
keresztül akár százezrek is megtapasztalhatják Isten gondviselő szeretetét. Gondolj kalkuttai 
Teréz anyára! Te sem vagy nála alávalóbb az Én szememben! 
 
Atyám mindenki számára gondoskodik megélhetésről, ha valaki az Isten országát keresi és 
ennek igazságát. Ez pedig nem nehéz, csak reggel meg kell beszélned Velem az elinduló 
napodat, és este meg kell beszélned Velem, hogy amit reggel megbeszéltünk, az hogyan 
sikerült. Ehhez még gyakran fel kell idézned magadban Máté 6; 25-34-ben található 
gondolatokat. 
 
Amikor az ég madarairól, a mezők virágairól beszéltem nektek, akkor azokat neked is 
mondtam (Máté 6; 26)! 
 Mindenkinek döntenie kell: vagy ő maga akarja biztosítani a maga számára a 
megélhetést, vagy azt akarja, hogy az Én Atyám biztosítsa azt neki. Ha az első mellett dönt 
valaki, akkor Én, Jézus, nem tudok beleszólni az életébe, mert úgy döntött, hogy saját 
magának a gondviselője lesz. Ha a második mellett döntött, akkor meg fogja tapasztalni azt, 



hogy Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene. Igen, mert Istent bizton lehet 
GONDVISELŐ Istennek is nevezni! 
 
Minden nap egy kihívás számodra, hogy szeretetedet kimutasd, tehát arra, hogy valamilyen 
munkát találj magadnak. Az másodlagos, hogy a gyakorlatban ez mit hoz a konyhára.  
 Tudom, hogy a földi életben nem tűnik ez másodlagosnak, de amikor elmondtam, 
hogy tudja a ti Atyátok, hogy mire van szükségetek (Mt. 6; 32), akkor Én ezt nagyon 
komolyan gondoltam. Isten országának keresése éppen abban áll, hogy a szeretni tanításhoz 
megfelelő eszközöket találjatok, tehát olyan munkát, amely amennyire lehetséges, táplálékot 
is biztosít, de nem ez a lényeg, mert az az Isten, aki egy egész népet kinn a pusztában negyven 
évig úgy ellátott, hogy azoknak egy kapavágást sem kellett tenniük életük fenntartásáért, az 
képes téged is ellátni, ha a szeretni tanítás hivatását életed fókuszába állítod. 
 
Ami pedig az anyagi problémákat illeti, ezek szolgálják azokat, akik átadták magukat Nekem, 
és uralkodnak azokon, akik szolgáivá váltak ennek! Aki az anyagiakra éhezik, az olyan étellel 
eteti magát, amelyből kivonták a tápszert. Bármennyit eszik belőle, éhes marad! 
 Az az Isten, aki egy egész népet negyven éven keresztül a pusztában etetett, itatott, 
ruházott, az ne gondoskodna azokról, akik az Ő kedvében járnak?! Ne gondoskodna 
gyermekeiről? Csak annyit kell elhinnetek, hogy többet értek a verebeknél! 
 Az viszont, aki nem Isten kedvében jár, az keresse és kérje attól az anyagi biztosítékot, 
akinek kedvében jár! 
 
 
 
 


