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Minden rendben (Lukács 12, 22-34) 
 
 
„Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. 
[…] Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” (Lukács 12, 31. 34) 
 

Azt keressük és kutatjuk, azért dolgozunk teljes erőbedobással, hogy az 
életünkben minden rendben legyen és minden a helyén legyen. Jézus azt 
tanítja, hogy ez a szívünk mélyén vágyott rend akkor valósul meg, ha az 

életünk belesimul Isten rendjébe. 
 
 

1. AZ AGGODALMASKODÁS RÁVILÁGÍT, HOGY MEDDIG ÉRNEK A TE VILÁGOD 

HATÁRAI 
[Az aggodalmaskodás beszűkíti a látóteredet.] 

 
Lukács 12, 22-23: Tanítványaihoz pedig így szólt: Ezért mondom nektek: ne 
aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, 
mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. A TEREMTMÉNYEK SZÁMÁRA TERMÉSZETES, HOGY SZÁMÍTHATNAK A TEREMTŐ 
GONDOSKODÁSÁRA 
[Ha a teremtmény elfeledkezik a Teremtőjéről, az élete folyamatos 
hajszává válik.] 

 
Lukács 12, 24: Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen 
kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. 
 
Lukács 12, 27: Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem 
is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött 
úgy, mint ezek közül bármelyik. 
 
Zsoltárok 104, 20-21 (ÚFO): Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor 
nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, 
sürgetve Istentől eledelüket. 

Lukács 12, 29-30: Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és 
ne nyugtalankodjatok! Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti 
Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3. NEM KELL ÉPÍTENED A SAJÁT KIRÁLYSÁGODAT, MERT ISTEN NEKED ADTA AZ 

ÖVÉT 
[Ha teremtményként visszatérsz ahhoz, amire teremtettél, minden 
helyreáll az életében.] 

 
Lukács 11, 31-32: Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként 
megadatnak majd nektek. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti 
Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 


