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A hitből való élet – Keressétek először az igazságosságot! 

Watchman Nee:  

Máté evangéliumának utolsó magyarázata (1950-52),  

3. fejezet, 4. rész 

 

Ez a szakasz a Máté evangéliuma 6. fejezet 19. verstől egészen a fejezet végéig tart. Azt a 

címet adhatnánk neki, hogy „A hitből való élet” vagy „Keressétek először az igazságosságot!”. 

Beszéltünk már valamennyit arról, hogy milyennek kell lennie annak, aki a mennyek 

királyságába beléphet. Legelőször is az ilyen ember jelleméről szóltunk; majd, hogy az ő jobb 

igazságossága Jézushoz hasonlóan betölti a törvényt; és végül, hogy milyen az ő titkon való, 

emberek elől elrejtett igazságossága. Most pedig meg szeretnénk vizsgálni az anyagi javakhoz 

való hozzáállását. 

Amikor a szentélyből kivitetünk a pusztába, szemben találjuk magunkat a ruházkodás és az 

élelem kérdésével.  Az Úr nem közönyös az anyagi dolgok jelentette problémák iránt. Itt azt 

mutatja meg nekünk, hogy azért, hogy ne úgy törekedjünk a ruha és az élelem után, mint a 

pogányok, először Isten királyságát és az Ő igazságát kell keresnünk. Ezzel nem azt mondja, 

hogy a ruházat és a táplálék nem fontos, hanem hogy Maga a mennyei Atya fog gondoskodni 

ezekről. Esztelenség lemondani a mennyek királyságáról a ruházat és az élelem kedvéért! Ha 

az ember egyszerűen megtartóztatná magát attól, hogy ezekért a dolgokért küszködjön, 

hamarosan megtapasztalná, hogy az Atya gondot visel az ilyen jellegű szükségleteiről. És nem 

csak ruházata és tápláléka lenne, hanem övé lenne a királyság is. Ha azonban csak ezekre a 

dolgokra törekszik, legfeljebb ezeket fogja megszerezni, a királyságot pedig elveszíti közben. 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol 

a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem 

a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert 

ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az 

egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a 

benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség! Senki sem szolgálhat két 

úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a 

másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Mt 6,19-24). 

Ezek az igeversek alkotják ennek a szakasznak az első részét. Azoknak szól, akik gazdagságra 

vágynak. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, 

és ahol a tolvajok kiássák és ellopják.” Az Úr nem akarja, hogy a földön halmozzunk fel 

kincseket; azt akarja, hogy kincseket a mennyben gyűjtsünk. Gyűjtenünk kell, de nem saját 

magunknak; és a mennyben kell gyűjtenünk, nem a földön. Hogyan gyűjthetünk a mennyben? 

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön” (Péld 19,17). Kölcsön adhatunk az Úrnak. 

Nincs még egy olyan adós, aki annyira megbízható lenne, mint Ő. Mennyire ingatag és 

bizonytalan dolog a földön kincset gyűjteni! A mennyben kincseket gyűjteni azt jelenti, hogy 

eladunk mindent, amink van, és az apostolok lábához tesszük, hogy szétosszák; vagy odaadjuk 
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azoknak, akiket az Úr arra nevelt fel, hogy gondunkat viseljék; vagy odaadjuk az evangélium 

hirdetésére. Minden ilyen cselekedet olyan, mint amikor pénzt helyezünk el egy bankban. Az 

Úrnak az a szándéka, hogy teljesen megszabadítson bennünket a vagyon hatalmából. 

Keressük annak lehetőségét, hogy a pénzünket a mennybéli számlára helyezhessük! Szánjuk 

rá az időt, és keressük a módját ennek! Hagyjuk, hogy a pénzünk kimenjen tőlünk, és elkezdjen 

gyűlni a kincsünk a mennyben. Sok hívőnek van mindenféle földi megtakarítása a bankban, 

de a vagyonukból nincs semmi a mennyei kincstárban. Igen esztelen vállalkozás az ilyen. 

Miért nem engedi nekünk az Úr, hogy a földön gyűjtsünk kincseket? Mert „ahol a kincsed van, 

ott lesz a szíved is”.  Ezt az Úr bizton tudja. Hol van a mi szívünk? Kérdezzük meg magunktól, 

hol van a mi kincsünk valójában. 

Ezeket a szavakat követően az Úr arról beszél, hogy micsoda elképesztő összefüggés van e 

kincs és a szellemi látásunk között. A test lámpása a szem, ahol a fény, a világosság 

összpontosul, de ki is árad. Ha tehát a szemünk tiszta (az angol fordítás szerint egy dologra 

néző), az egész testünk is világosságban lesz. Mit jelent az, hogy a szemünk tiszta? Azt, hogy 

egyedül a mennyben gyűjtünk kincseket. Nem azoknak van a legtöbb gondjuk, akik csak a földi 

kincsekkel törődnek, mert ők is egy dologra néznek. A legtöbb nehézséggel azok kerülnek 

szembe, akik megpróbálnak a mennyben is és a földön is kincseket gyűjteni. Ők szenvednek 

leginkább a levertségtől. A szemük nem egy pontra néz, ezért nem képesek tisztán látni. De 

legyen csak minden kincsünk a mennyben, és a szem máris tiszta lesz, egyfelé néző; az egész 

test pedig teljes mértékben világosságban lesz. 

A szellemi világosság és a kincs szorosan összefügg egymással. Sokan nem azért nem 

szellemiek, mert valami nincs rendben a szellemükkel, hanem a pénzük miatt. 

Akinek az egész teste világos, az egészen telve van kijelentéssel. Az ilyen embernek a szeme 

tiszta, egy dologra néz. El kell jönnie annak a napnak, amikor odajövünk az Úr elé, és azt 

mondjuk: „Uram, az egészet a Te kezedbe teszem.” Hátat fordítunk a világnak, és a kincseinket 

mindig egyedül a mennybe továbbítjuk. Akkor a szemünk tiszta lesz, és az egész testünk 

világos. 

Sokakat azok közül, akik nem látják tisztán a bibliai igazságokat, akiknek az útja nem egyenes, 

és akik nem látják meg világosan a gyülekezettel kapcsolatos igazságot, a vagyon és a tulajdon 

tart befolyása alatt. Sok probléma származik a kétszívűségből, a nem teljes odaszánásból. Ami 

azonban teljesen megakadályozza az embert abban, hogy lásson, az a pénz. Mert belül a 

szívben ott rejtőzik valamilyen titkos vágy. 

A 23. vers a negatív oldalt mutatja be. A „gonosz” a „tiszta” ellentéte. Azt jelenti, hogy az 

ember nem hajlandó lemondani sem a világról, sem a királyságról – ettől pedig kétszívű 

emberré válik. Aki sötétségben van, az kétszívű ember. Azért nem tudja Isten Igéjét 

megérteni, mert gond van az odaszánásával.  Ha az odaszánás a gond, a szem tétova és 

homályos, az egész test pedig sötét lesz.  

Végül az Úr meghozza ítéletét: „Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor 

a sötétség!” A világosság sötétségre vált. Sokan próbálnak világosságot előhozni a 

sötétségből, és azt igazságként tanítani. Milyen nagy kell, hogy legyen ennek sötétsége! 
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Nagyon kell tartanunk ezért minden olyan tanítástól, ami tökéletlen odaszánásból származik. 

Ha nem szántam magam oda áldozatul, vagy ha az odaszánásomban valami hibádzik, a szívem 

gondolata, bármennyire biztos legyen is a meggyőződésem, rendkívüli módon megbízhatatlan 

lesz. A nem teljes odaszánás téves ítéletet eredményez. Hogy mennyire éles és egyértelmű a 

Hegyibeszéd, az kiderül abból, hogy mennyire megköveteli az abszolút odaszánást Isten 

szolgálatában. 

A 24. versben az Úr egy új gondolatot vezet be: „Senki sem szolgálhat két úrnak.” A tiszta, egy 

dologra néző szem azt jelenti, hogy az ember vagy Istent, vagy a Mammont (a vagyont) 

szolgálja. Napjainkban a tanítványok egyik legnagyobb kísértése, hogy két úrnak szolgáljanak. 

De Isten és a Mammon kölcsönösen kizárják egymást. Nem tudjuk azt a dolgot erővel 

belevegyíteni, amit Isten nem tűr meg. Amikor a Mammon befolyása összeütközésbe kerül 

azzal, amit Isten akar elérni, mindig az utóbbi fog veszteséget szenvedni. (Olyan ez, mint 

amikor sósvizet keverünk az édesvízbe, mindig az édes veszít.) Ha a pénz és a vagyon kérdése 

nincs megoldva, az a probléma sem lesz megoldva, amivel keresztényként szembesülünk. Az 

elmúlt néhány év során arról beszéltünk, hogy mindenünket odaszánjuk Istennek. Ez nem 

véletlenül van így. Isten természete ugyanis szöges ellentétben áll a Mammon természetével: 

„vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat 

megveti”. Isten ma arra hív, hogy válasszunk. Mindenről le kell mondanunk ahhoz, hogy 

hirdethessük az evangéliumot. Valahányszor a gazdagságunk kifelé árad tőlünk, az 

evangélium tüze lángra kap. 

Amiről ezidáig az Úr üzenetéről beszéltünk ebben a negyedik szakaszban, azoknak szólt, 

akiknek van vagyonuk. Ami most következik, azoknak szól, akiknek nincs. 

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se 

testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a 

ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem 

takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? 

Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is?” (Mt 

6,25-27). 

Az Úr itt a szegényeket szólítja meg. A pénz szeretete nem csak a gazdagokra jellemző vágy, 

hanem a szegények között is megtalálható. „Ne aggódjatok az életetekért.” Miért ne? Mert 

az életünk több, mint étel, és a testünk több, mint ruha. Nem vagytok ti sokkal értékesebbek, 

mondja az Úr, mint a madarak? A 26-27. vers a táplálékról, a 28-30. pedig a ruházatról beszél.  

Az élelem kérdését a 26-27. vers igen egyszerűen elintézi. Isten sok élőlényt táplál a világon, 

és ez nem jelent Neki semmilyen gondot; akkor az emberek táplálása miért jelentene Neki 

nehézséget? Minden mást számításba veszünk, miért nem vesszük akkor számításba a 

felsorolásunkban Istent is? A listánk ezen elemét – Istent – nem vettük számításba az 

életünkben és a gondolatainkban. Gondoljátok meg: Nekünk van Istenünk! 

Ha valóban Isten királyságára és az Ő igazságára törekszünk, lassan megtanulunk Istenben 

bízni. A hitből való élet nem csak az igehirdetőké, hanem mindenkié, aki a mennyek 

királyságát keresi. A hitből való élet azt jelenti, hogy beleszámítom Istent az életembe és a 

gondolataimba. Ha nincsenek „hollók”, lesz egy „özvegyasszony”. Ha nincs „özvegyasszony”, 
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lesznek „hollók” (lásd 1Királyok 17,1-16). Amikor pedig egyik sincs, az Úr még mindig ott van. 

Mi haszna van hát akkor az aggódásnak? „Aggódásával pedig ki tudná közületek 

meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is?” Mennyire értelmetlen tehát aggódnunk! 

Az aggódástól nem lakik jól, aki éhes. Isten az, aki az éhezőnek enni ad. Minden aggodalom 

hiábavaló. Nem kell aggódnunk azok miatt a dolgok miatt, melyeket meg tudunk oldani; 

azokban pedig, melyeket pedig nem tudunk megoldani, semmilyen aggodalom nem lesz 

segítségünkre. Az egész világ leghaszontalanabb dolgainak listáját kétségtelenül az 

aggodalmaskodás vezeti. Tanuljunk meg bízni a mi mennyei Atyánkban, hogy Ő legalább 

annyira tud el tud látni bennünket táplálékkal, mint amennyire az ég madarait ellátja! A 

félelem nem dicsőíti Istent, és az aggodalom hoz rá szégyent leginkább. 

„Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem 

fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem 

öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és 

holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” 

(Mt 6,28-30) 

Ezek a versek a ruházkodás problémájával foglalkoznak. A mező liliomai nem szőnek, mégis, 

„Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is”. „Ó, 

kicsinyhitűek!” – itt mutat rá az Úr, hogy tanításának ebben a részében mi a fő mondanivalója. 

„A mező füvét” – ez nem a csodálatos felépítésű liliomról, hanem a közönséges fűről beszél: 

„Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, 

nem sokkal inkább titeket?” A kicsinyhitű testvéreknek és a sokat kételkedőknek meg kell 

tanulniuk bízni. Ne úgy éljünk ezen a földön, mint akiknek nincs Istenük! 

A következő vers összekapcsolja a táplálékot a ruházkodással: „Ne aggódjatok tehát, és ne 

mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? –  vagy: Mit öltsünk magunkra?” (Mt 6,31). Amint 

aggódni kezdünk az élelem és az öltözet miatt, a hasznosságunk elvész. Meg kell üresítenünk 

a szívünket az ilyen dolgoktól, hogy teljes mértékben az Úr rendelkezésére állhassunk. De, ha 

a szívünk aggodalommal telik meg, a kezünk nem lesz képes az Úr munkájába fogni.  

A Mt 6,32-ben az Úr a keresztényekhez szól: „Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei 

Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.” Ezt hinnünk kell; mert csakis akkor 

fogjuk először Isten királyságát és az Ő igazságát keresni. 

A Mt 6,33-ban az Úr nekünk adott parancsát látjuk: „keressétek először az ő országát és 

igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek”. A parancs első részét minekünk kell 

megtennünk; azaz az Ő királyságát és az Ő igazságát kell először keresnünk. Ne az élelmet és 

a ruházatot keressük először, hanem a királyság jellemvonásait, azokat a reakciókat, melyek 

felülmúlják a világéit, és az elrejtett, titkon való igazságosságot. A másik felét pedig Isten 

cselekszi. Az a kifejezés, hogy „mindezek” az ételt, italt és a ruhákat jelentik. „(…) ráadásul 

megadatnak nektek.” Mit jelent, hogy „ráadásul”? Azt jelenti, hogy elnyerjük a királyságot és 

az igazságosságot, és pluszban mindezeket a dolgokat is. Megszerezzük a királyságot, 

megszerezzük az igazságosságot, a ruhát és az ételt viszont sokkal könnyebb megszerezni, 

ezért ezek ráadásul megadatnak. Ha rendben vagyunk a királysággal és az igazsággal, nem lesz 

gondunk az étellel és a ruházattal sem. Ha a királyság nekünk adatik, és az igazságosság is 
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nekünk adatik, akkor az étel, ital, ruházat ne adatna nekünk? Ami azt illeti, mindezek ráadásul 

adatnak nekünk. 

A következő versben pedig a fenti gondolat végkövetkeztetését látjuk: „Ne aggódjatok tehát 

a holnapért” (Mt 6,34). Az Úr tudja, hogy legfőképp a holnap, a jövő miatt tudunk aggódni. A 

világnak kevés van a ma aggodalmából. A holnap aggodalmával hadd törődjön majd a holnap! 

Isten kegyelme mindig elegendő az azonnali szükségletekre, de a képzeletünkben létező 

problémákra nem. A holnap aggodalma pedig a képzelet birodalmába tartozik. 

Tanuljunk meg ezért aggodalom nélküli életet élni! Aki mindig aggódik, az nem alkalmas Isten 

királyságára. Lehet, hogy mi vagyunk a legszegényebb emberek Sanghajban, de mi vagyunk a 

legkevésbé aggódók is.  

Ha nem aggódunk és nem nyugtalankodunk gondterhelten, az nem jelenti azt, hogy nem 

dolgozunk és fáradozunk. Meg kell dolgoznunk a kezünkkel azért, hogy tisztességes módon 

megkeressük a ruhára és az ételre valót. De miután ezt megtettük, ne aggodalmaskodjunk 

többé. 
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