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Lukács evangéliuma 12,15–31.
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15Monda

azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a tel
hetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van
az embernek az ő élete. 16És monda nékik egy példázatot, szólván:
Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. 17Azért magában
okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom
az én termésemet. 18És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet le
rontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gaboná
mat és az én javaimat. 19És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem,
sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe,
egyél, igyál, gyönyörködjél! 20Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez
éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesz
nek? 21Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Is
tenben gazdag. 22Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért
mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől, mit egye
tek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. 23Az élet több, hogynem
az eledel, és a test, hogynem az öltözet.

24Tekintsétek

meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak;
kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket:
mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? 25Kicsoda pedig az
közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy
arasszal? 26Annakokáért ha a mi legkisebb dolog, azt sem tehetitek,
mit aggodalmaskodtok a többi felől? 27Tekintsétek meg a liliomokat,
mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom
néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek
közül egy. 28Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap
kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket,
ti kicsinyhitűek! 29Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és
ne kételkedjetek. 30Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti
Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. 31Csak
keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.

Jövőtervezők
Lk 12,15–31.

Jak 4,13–17.

1. A jövőtervezők
2. A jövőtervezők hibája
3. A jövőtervezők korlátai
4. A jövőtervezők intése

Jakab levele
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13Nosza

immár ti, a kik
azt mondjátok: Ma vagy
holnap elmegyünk ama vá
rosba, és ott töltünk egy esz
tendőt, és kalmárkodunk, és
nyerünk; 14A kik nem tudjá
tok mit hoz a holnap: mert
micsoda a ti életetek? Bizony
pára az, a mely rövid ideig
látszik, azután pedig eltűnik.
15Holott ezt kellene monda
notok: Ha az Úr akarja és é
lünk, ím ezt, vagy amazt fog
juk cselekedni. 16Ti ellenben
elbizakodottságtokban dicse
kedtek: Minden ilyen dicseke
dés gonosz. 17A ki azért tud
na jót cselekedni, és nem
cselekeszik, bűne az annak.
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Új esztendő
Új esztendő hajnala van.
Hozzád jövök fényért, Uram.
Rád bízom az életemet.
Szenteltessék meg a Neved!
Füle Lajos
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