
 GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámoló   Felfedező  csoportról:  utolsó 
alkalom lesz!

 Rákosligeti  Anyagyülekezetünk 
köszöntéséről… 

 Jövő heti alkalmaink: kedd 930 Baba-Mama; 
péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; 
vasárnap  955  Istentisztelet  és 
gyerekistentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör; 
Imakör  valamint  hittanórák;  Házi  Biblia 
Körök és hittanórák folyamatosan...

 Szabó Zsuzsa testvérünk segítséget kér a 
keddi és szerdai ügyeletekhez…

 Imádkozzunk fiataljainkért, hétvégén 
Piliscsabán vannak tavaszi lelki hétvén, 35 
fővel…

 Szajoli tájékoztató levél 4 pontjában aki 
érintett mielőbb jelezze privátban!

TERVEZETT TÁBORAINK:

 Napközis tábor: június 27-július 1.
 Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – júilus 10-15 
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  Lk 12, 13-21

"13 A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd 
meg  a  testvéremnek,  hogy  ossza  meg  velem  az 
örökséget! 14 De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem 
bíróvá  fölöttetek,  hogy  megosszam  az  örökséget?  15 
Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek 
minden  kapzsiságtól,  mert  ha  bőségben  él  is  valaki, 
életét  akkor  sem  a  vagyona  tartja  meg.  16  Aztán 
példázatot  mondott  nekik:  Egy  gazdag  embernek  bő 
termést hozott a földje. 17 Így gondolkozott magában: 
Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. 18 
Majd  így  szólt:  Ezt  teszem:  lebontom  a  csűreimet, 
nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat 
és javamat, 19 és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, 
sok javad van sok évre félretéve, pihenj,  egyél,  igyál, 
vigadozzál!  20  Isten  azonban  azt  mondta  neki: 
Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié 
lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?  21 Így jár 
az,  aki  magának  gyűjt,  és  nem  Isten  szerint 
gazdag."
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„Bolondok biztonsága” 
címmel 

Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
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  Imádság
m Gyermekek az Úr Asztala körül

   Ének: 172 („Szűkölködünk nagy mér-
tékben...”)

  Alapige (ld. középen  kiemelve)
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon)
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: KÉ 57 („Ne félj, ne 
aggódj…”)
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Lekció: Lk 12, 13-21
Bevezető: (…)  Fel-feljön  a  kérdés  sokakból:  Megéri? 
Megéri  ezért  törni  magam,  hogy  ez  is  az  is  meglegyen, 
mikor már látom a végét az utamnak, és ki tudja az utókor 
mit kezd majd vele? Megéri ezért beáldozni azt a sok időt, 
energiát? És megnyugtatjuk magunkat, hogy persze, hiszen 
ezzel gondoskodunk az utódokról, legalább hagyunk rájuk 
valamit, és amíg itt vagyunk mi is élünk vele. 
Ez  a  példázat  egy  kérdésre  való  válasz.  Egy  korabeli 
hagyatéki  tárgyalásba  csöppenünk,  ahol  Jézust  kérik  fel 
bírónak.  Ő azonban elutasítja a felkérést, és erre válaszul 
mondja  el  ezt  a  példázatot.
Mintegy elhatárolódik ettől a kérdéstől, mint aki nem ezért 
jött.  És  rámutat  arra,  micsoda  bolond,  ostoba, 
meggondolatlan az az ember, aki  csupán a földi  javakkal 
van elfoglalva. Nézzük, miért!

1. Mert igazán semmi sem a miénk (csak egy ideig)  

A  példázatbeli  ember  becsületes  munkával  gyarapítja 
vagyonát,  és  amikor  bőséges  termése  lesz  nagyobb csűrt 
akar  építeni.  Ezzel  semmi  baj.  A  pénzzel,  a  vagyonnal 
semmi baj. Azzal van a baj, amit ő megfogalmaz: Most már 
hátradőlhetek,  be  van  biztosítva  az  életem. Nem  is  a 
pihenéssel van a gond, hanem hogy ezzel bebiztosítottnak 
látja életét. Nem vagyok többé kiszolgáltatva semminek és 
senkinek, az életem ura vagyok! Aki így gondolkozik azért 
bolond  az  Ige  szerint,  mert  javait  sajátjának  tekinti.  Így 
fogalmaz  az  Ige:  „Magának  gyűjt,  és  nem  Isten  szerint 
gazdag…”  (21.v.)  Nem  számol  azzal,  hogy  valójában 
semmi  sem  a  miénk!  Ahogy  Jób  fogalmaz:  „Mezítelen 
jöttem ki  anyám méhéből,  mezítelen is  megyek el…” Jób 
1,21
Mink van, amit ne kaptunk volna? Az életünket is kaptuk, 
nem  dolgoztunk  meg  érte.   Levegővel  is  nagylelkűen 
minden nap megkínál a Mindenható. Sok mindent úgy tűnik 
birtoklunk,  de  épp  azokban  az  értékes  tragikus,  kritikus 
órákban mint amilyen egy műtét, egy gyász egy betegség 
ismerjük fel milyen nincstelen is vagyunk valójában. Mert 
birtokolni akarunk, de nem erre vagyunk elhívva, mert nem 
tudunk semmit örökké birtokolni… (…)

Takargatjuk  a  rászorultságunkat  mindennel,  autóval, 
bankszámlával,  házzal,  egzisztenciával,  kapcsolatokkal. 
Csak az a baj hogy ezek elfedik, hogy rászorulunk Istenre… 
Rászorulunk arra,  hogy felhozza  ránk a  Napot,  milliónyi 
láthatatlan szállal tartja kézben életünket, amelyekre nem is 
látunk rá, mi mindentől óvhatott már meg. Hány balesettől, 
betegségtől…  Rászorulunk  szeretetére,  hiszen  amit 
egymástól  várunk  azt  a  feltétel  nélküli,  teljes,  mindent 
odaadó  és  átható  szeretetet  senki  sem  tudja  megadni, 
legfeljebb  részleteiben,  töredékesen,  de  igazán  csak  Ő! 
Rászorulunk  Isten  vezetésére,  aki  létre  hívta  életünket 
tervvel és céllal, és csak Ő tudja mi az életünk értelme! Úgy 
szorulunk  rá  ahogy  csecsemő  az  anyjára,  aki  nélkül 
elveszett.  Minden  kiszolgáltatottságunkban  végső  soron 
Neki  vagyunk  kiszolgáltatva!   Hogy  bár  úgy  tűnik 
kiszolgáltatottak  vagyunk  a  betegségnek,  orvosnak, 
véletlennek,  természeti  erőknek,  politikának,  háborúnak, 
járványnak,  férjünk,  feleségünk szeretetének,  reakcióinak, 
végső  soron  ha  belátjuk  és  megvalljuk  hogy  nem  a 
magunkéi vagyunk hanem Istenéi mindezen hatások Isten 
kezében csodás módon átalakulnak, megáldatnak, és jók is, 
rosszak is javunkra válhatnak. 
Akkor igaz lehet a HK 1. K-F-e:  „Mi Néked életedben és 
halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Az, hogy testestül-
lelkestül, mind életemben, mind halálomban nem a magamé 
hanem  az  én  hűséges  Megváltómnak  Jézus  Krisztusnak 
tulajdona  vagyok…”  A  bolond  gazdag  birtokolni  akart, 
ahelyett  hogy  belátta  volna  hogy  az  Isten  birtokolja  az 
életét.

2. Mert nem számol a halállal  

Ezt mondja: „Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, 
pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!”  Mindennel számol, csak 
az  élet  legfőbb  realitásával  nem:  azzal,  hogy  bármely 
pillanatban  elkérhetik  a  lelkét!  Sokan  élnek  így!  Akik 
mindenre  aprólékosan  figyelnek,  szorgalmas,  becsületes 
emberek,  akik  gondosan  és  alaposan  végig  gondolnak 
mindent, de a halállal nem gondolnak! 
Természetes,  hogy félünk a haláltól,  az ismeretlentől.  De 
nem  számolni  vele,  olyan,  mint  a  süllyedő  hajóra 
berendezkedni. A történetben a gazdag ember pont ezt teszi. 
Múlt  heti  Igehirdetés  nagyon  komolyan  feszegette  ezt  a 

kérdést,  hisszük-e  a  feltámadást?  Hiszed-e,  hogy  Jézus 
legyőzte  az  utolsó  ellenségedet,  a  legnagyobb 
kiszolgáltatottságodat  a  halált  is?  Hogy  épp  ez  a  hitünk 
lényege, hogy a halállal nem vége lesz valaminek, hanem 
elkezdődhet  odaát  Istennel  egy  minőségében  más,  jobb 
kapcsolat!  Számolunk-e azzal, hogy még az éjjel elkérhetik 
a  lelkünket? Mert  beszélhetünk  erről  Istennel!  Mert 
döbbenet, hogy ha mi magunk nem is foglalkoztunk ezzel Ő 
már foglalkozott vele! Felfoghatatlan, hogy míg mi a földi 
javakkal, azok gyűjtésével vagyunk elfoglalva, az Ő egész 
életét az töltötte ki hogyan veszítse el a sajátját értünk. 

3. Mert nem ide hívattunk (Mennyei kincseink)  

Végül  azért  is  bolond a  példázatbeli  gazdag ember,  mert 
„nem Isten szerint gazdag.” Mit jelent ez? Egyrészt, hogy a 
gazdagság nem baj, ha valaki azt nem csupán öncélúan éli, 
lehet abban Isten áldását tapasztalni, az Ő dicsőségére hasz-
nálni a kapott javakat. 

A gazdag ember ugyanis rendkívül rövidlátó módon csakis 
a földi életre rendezkedett be, holott az élet nem csak ennyi. 
Nem erre a földi életre hívattunk csupán. A hosszabbik, az 
örök életünket Isten a mennybe tervezte, Önmagával. Érde-
mes  tehát  erre  a  hosszabbikra  is  berendezkedni,  tervezni 
egy kicsit. (…)

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozs-
da és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, ha-
nem gyűjtsetek kincseket a mennyben…” Mt. 6, 19-20 Mik 
ezek  a  mennyei  kincsek? Azon  felbecsülhetetlen  értékek, 
amelyekkel Isten tölti el életünket. Benne való hitünk, Tőle 
kapott bölcsességük, mindaz, amit a Vele való kapcsolat ki-
formált bennünk. Mert olyan a lelkünk Isten előtt,  mint a 
kagylóba került  porszem, amely igazgyönggyé válik.  (…) 
Pont az ilyen időkben derül ki milyen gyorsan tönkretehet 
mindent egy betegség, egy háború… És pont ilyenkor fény-
lenek ki a hívők zsebeiből a mennyei drágakövek: az Isten-
be vetett kipróbált hit, az Ő hozzánk szóló szavai, vezetése, 
és az Ő végtelen szeretete Jézusban, amelyet soha senki és 
semmi nem vehet el. Ragadjuk meg ezeket még ma, ne le-
gyünk meggondolatlanok! Ámen

 Sebőkné Babos Boglárka lp.


