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NÉZZ KÖRÜL! 

 Olvasd el a Bibliában: Máté 6,25-34 

 Legtöbben arra kényszerülünk most, hogy behúzódjunk a négy fal közé. A mai 
szakasz viszont arra hív, hogy nézzünk ki az ablakon! Vegyük észre a felhőket az 
égen, vagy ahogy egy madár köröz a levegőben, a virágot, ami a cserépben 
törekszik a fény felé az ablakpárkányon. Isten teremtett világához tartoznak mind. 
Miközben megállunk megszemlélni ezeket, idézzük eszünkbe, amit Jézus mondott: 
„Nem vagytok-e ti értékesebbek ezeknél?” (26). 

Ezek a kétezer évvel ezelőtt elhangzott szavak ma ugyanúgy érvényesek. A mi 
Mennyei Atyánknak kimondhatatlanul értékesebbek vagyunk a mező füvénél! 
Jézus ezért arra kéri az övéit, hogy ne aggodalmaskodjanak a holnap felől. 
Természetes, hogy mindannyiunkban vannak félelmek, de ezek ne győzzenek le 
bennünket! Ehelyett fordítsuk figyelmünket Isten dolgai felé. Itt az ideje, hogy az Ő 
Országát és igazságát keressük legfontosabbként. Majd így megerősödve 
képviseljük Őt mindazok felé, akikkel találkozunk – akár az otthonunkban, akár 
képernyőn/telefonon keresztül.  

Bátorítsuk egymást, hogy mindig a mai napra fókuszáljunk, a jövőt pedig, amit 
nem látunk, tegyük az Úr kezébe, hisz Ő maga bíztat erre, amikor ezt mondja: 
„elég minden napnak a maga baja” (34).  

 Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mindannyiunkat számon tartasz, és nagyon 
szeretsz. Segíts, hogy ne csak a szavainkkal, hanem a szívünkkel is tudjunk Téged 
tenni az első helyre mindenben. Ámen 

 Tegyük meg: Készítsünk egy listát aggodalmainkról egy darab papírra. Öntsük ki 
szívünket Istennek, adjuk át Neki sorban mindazt, amitől félünk. Miután 
imádságban átadtuk Neki egy bizonyos félelmünket, húzzuk ki jól láthatóan a 
listáról, emlékeztetőül, hogy ez már Nála van! Tegyük el a listát a kihúzott 
„tételekkel” emlékeztetőül, és vegyük elő újra, ha szükség van rá, hogy lássuk! 

  

 Ráadás, családoknak: 

 Ha van kertünk, menjünk ki a családdal. Keressünk együtt a természetben: 

·      5 dolgot, amit látni lehet, 



·      4 dolgot, amit hallani lehet, 

·      3 dolgot, amit meg lehet tapintani, 

·      2 dolgot, aminek az illatát meg lehet szagolni, 

·      1 dolgot, amit meg lehet ízlelni. 

Keressünk egy alkalmas helyet, ahol leülhetünk (ha az időjárás megengedi), és 
olvassuk el együtt újra a mai szakaszt. Lehet úgy is, hogy mindenki, aki tud már 
olvasni, felolvas egy verset belőle. 

 Ha nincs kertünk, akkor a lakásban is megtehetjük ugyanezt. Keressünk olyan 
dolgokat otthon, amiket nem ember készített, hanem Isten teremtett! A végén 
üljünk le az asztal köré, vagy egy kényelmes helyre, és olvassuk el együtt a mai 
szakaszt újra. 

 


