
Aratási hálaadó ünnepen /Szth.u. 24. vas./ 1932. XI. 15.

"II. K o r .  9 , 6-11."

Keresztyén Gyülekezt  Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!
Olyan gyülekezet ünnepli most itt az aratási hálaadó ünne

pet, amelynek tagjai nem ismerik a veritékes munkát a tüző napsu
gárban és nem ismerik az aratás örömét sem, amikor zizegve dűlnek 
rendekbe az aranyló kalászok. Vajon szivből ünnepelhet-e tehát ma 
ez a gyülekezt aratási hálaadó ünnepet? Olyanok gyültek itt össze, 
akik bizony nehéz szívvel gondolnak arra, hogy vajon jut-e majd 
mindig kenyér az elkövetkezendő nehéz időkben? Örülhetünk-e hát 
igazán ma, az aratás hálaadó ünnepén? És adakozással bizonyitsuk . 
meg aratási örömünket - ezt kivánja az ige -, nem a bőséges idők
ből ittfelejtkezett, nagyon időszerütlen kivánság-e ez?- Ezek a 
kérdések nem látszanak alaptalanoknak. Mégis igaz, örömteljes és 
áldozatkészségben megnyilatkozó ünneplésre késztessen bennünket 
az apostolnak ez az ünnepélyes megállapitása és biztatása:

1/ Igen, Testvéreim, a hatalmas Isten szine elé állit minket 
is a mai ünnep. És nekünk arra, hogy imádattal szemléljük a kenye
ret adó Isten hatalmát, talán még nagyobb szükségünk van, mint a 
szántó-vető embernek. Akik járják a barázdát és figyelik a növek
vő élet titkát, több érzékkel csodálják a mindenség Urának hatal
mát, közvetlenebbül élik át a megalázkodásra késztető függést az 
Isten kezétől. Amikor elvetik a magot, tudják, hogy ezzel megtet
ték, amit ember megtehet. Amikor késik a napfény és buslakodik a 
vetés a szürke ég alatt, borus homlokkal emelik fel tekintetüket 
és imádságos sóhajtással keresik azt, Aki egyedül tudja eloszlat
ni a konok felhőket. Amikor ugy hull alá 3 nap tüze, mintha meg 
akarna égetni minden emberi reménységet és szomjazik a határ, te-’ 
hetetlenségükben riadtan csendesednek el a lázongó emberi gondola
tok is és gyámoltalan, szótlan imádsághoz menekül az urolsó re
ménység. És amikor itt az aratás és fizet a föld veritékért és 
gondért, nagyon kemény az a sziv, amelybe nem lopakodik legalább 
is valami szégyenlős hála az iránt, Aki ezt a pazar gazdagságot 
adja. Bizony, a föld népe tud arról, hogy hatalmas az Isten, ha 
sokszor érdes külső mögé rejti is meghatottságát.

Minekünk, akik elvesztettük a közvetlen kapcsolatot a termé
szettel, kevesebb az érzékünk Isten éltető hatalmának meglátásá
ra. Hogy emlékeztessen reá bennünket is, arra is nagyon jó az ara
tási háladó ünnep. Mert az a kenyér, amelyet közvetlenül az ara
tók kezébe tesz le Isten, csillapítja a mi éhségünket is! Abba az 
igénytelen magba azért is rejtett Isten titokzatos, szunnyadó éle
tet, hogy éltessen bennünket is. Azért valahányszor kenyér kerül 
az asztalodra és megérint a csoda, hogy az a kenyér megcselekszi, 
hogy el ne apadjon a drága vér ereidben, izommá válik karodban, 
gondolattá agyadban, akkor hajtsd meg a fejedet és kulcsold össze 
a kezedet és ismerd el áhitatosan: hatalmas az Isten! És ismerd 
el, hogy hatalmas és jó. Jó, mert felhozza az Ő napját mind a go
noszokra , mind a jókra, esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisak
nak /Mt. 5:45./ és ezzel kenyeret ád mind az érdemeseknek, mind az
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érdemteleneknek. Kenyeret át tulajdonképpen csupa érdemtelennek; 
Kenyeret adott, megérlelte a vetést ennek a megromlott emberiség
nek is, amely piros, fiatal vérnek patakjaival áztatja annyi he
lyen a vetéseket, az életet.

2/ Hatalmas és jó az Isten,-, Ő előtte alázkodjál meg akkor 
is, ha sulyosbodnak gondjaid és lelkedet megfekszi az aggodalom: 
mi lesz a jövőben, - nem lesz elég kenyerünk a jövőben... Azt mond
ja az ige, hogy Isten hatalmában teljes elégséget ad mindenben és 
mindenkor. Óh, ezek a mai idők nagyon jók arra, hogy megalázva és 
megfélemlítve ráeszméljünk arra, hogy Isten kezéből élünk. Amikor 
magától értetődőnek tetszett, hogy meglegyen mindenünk, amire 
szükségünk van, sőt azontul is minden, amit megkivánunk, nagyon 
elbizakodtunk. Ugy viselkedtünk, mintha csak szorgalmasaknak és 
törekvőknek, legfeljebb még egy kissé szemfüleseknek kellene lenni, 
hogy nyugodtan alhassunk, hiszen biztositva van a holnapnak, a 
holnaputánnak, sőt akármilyen hosszu időnek is a szükséglete. Ma 
meg kell tanulnunk napról-napra élnünk, meg kell alkudnunk a gon
dolattal, hogy holnap, vagy holnapután talán még kevesebbel kell 
megelégednünk. De meg kell tanulnunk még valamit, ami sokkal több 
a megalkuvásnál és beletörődésnél. Meg kell tanulnunk Isten kezé
ből élni és bizni abban, hogy Aki eltartja az égi madarakat, kö- 
nyörületében majd gondol reánk is és ha mi nem tudjuk biztositani 
kenyerünket, majd biztosítja Ő. Mag kell tanulnunk ugy imádkozni, 
ahogyan Jézus tanitott az imádságra: A mi mindennapi kenyerünket 
add meg nékünk ma,és bizni abban, hogy a holnapi napról gondot vi
sel Ő , ha emberi bölcsességünk meg is torpanik a lehetetlenség 
előtt.

Légy Testvérem, egészen ésszerütlenül bizakodó. Ha elfogy a 
kenyered, merd mondani: majd ad az Isten! Ha szivedbe mintha tőrt 
döfnének, amikor kenyeret kér gyermeked és kénytelen vagy elutasí
tani: nincs! - minden fájdalmad süritsd össze az imádságba: a mi 
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ha azt látod, hogy má
sutt van, mert lelkiismeretlenül összeharácsolták, ami neked is 
volt szánva, lázadozásodat fojtsd imádságba, az igazságtevést bizd 
az Istenre-, aki megfizet és könyörögj és tusakodj: a mi mindennapi 
kenyrünket add meg nékünk ma! És bizzál benne, hogy Isten hatal
mas! Ha mások mosolyognak gyermekded hiteden, ne törődj vele! An
nál inkább bizzál. Mert akik olyanok, mint az gyermekek, olyan 
feltétlenül bizók is, mint a gyermekek, szóké az Isten országa, 
azoké az Isten, a hatalmas, a gazdag Isten.- És még valamit! Kérjük 
a hatalmas Istent, hogy vessen véget ennek a szörnyü világcsapás
nak, amely kenyerünktől is meg-megfoszt. Kérjük mélyen megal ázkod- 
va, azzal a bünbánattal, amely egyedül illik hozzánk, mai nemze
dékhez, amellyel magunkra vesszük mi is a magunk részét e világ 
egyetemes vétkességéből, amely annyira kihivta Isten haragját, 
hogy igy ver végig rajtunk magának az emberi gonoszságnak az osto
rával. Kérjük mégis bizakodva, hogy meghallgat, mert könyörületes 
és nem tart örökké az Ő haragja. Bizakodva, hogy meg t u d  hall
gatni és véget t u d  vetni a megpróbáltatásoknak, ha mindjárt a 
vézgőz akkori! felhője borul is az ember agyára, hogy ő, az e m -fe
h é r ,  a kivehető utat nem tudja megtalálni. Ő meg tudja találni, az Isten, Aki hatalmas! 

3/ A hatalmas Istenre tekintsünk fel akkor is, amikor ebbe a 
szűkös világba szól bele az ige: adjatok! "A jókedvü adakozót sze
reti az Isten!" - ezt vedd eszedbe. Akkor amikor keseregsz: másho
vá viszik a mi kenyerünket! Sokszor hallod ma ezt emlegetni, sok-
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szor méltatlankodsz miatta magad is. A keserüség fulánkját ugy 
vetheted el, ha arra gondolsz, hogy jaj, nekünk is, ha ott éhen 
halnak, ahova kenyerünket viszik, legfőképpen pedig ugy, hogy meg- 
érted: éhes embereknek megy az a kenyér és ugy veszed, mintha te 
undulnál el, hogy a magadéból adj az éhezőknek. De kerülsz minden
napi környezetedben is abba a helyzetbe, hogy adnod kell neked, 
akinek magadnak sincs felesleged. Vannak ma is, akiknek náladnál 
is kevesebbjük van. Ne nézd, hogy fogyóban van a kenyered és ne 
kérdezd: mi lesz, ha egészen elfogy. Csak azt nézd, hogy neked 
még van, annak már most sincs. És az t nézd, hogy Isten arra vér, 
hogy szerethessen. Mert a jókedvü adakozót szereti. A j ó k e d - 
v ü adakozót! Bizonyos, hogy amikor ma halljuk az igét a jókedvü 
adakozésról, könnyen kiváltja belőlünk a dacos értetlenséget: hogy lehetne ma szó jókedvü adakozésról. Pedig azok a korinthusiak is 
nagyon szegények voltak földi javakban, ezt magétól az apostoltól 
tudjuk. Mégis jókedvü adakozásra hivja fel őket a szegény atyafi
ak, szintén nagyon "távollévő, jeruzsálemi atyafiak számára is. És 
tudjuk azt is, hogy olvasói megértették. És jókedvűen tudtak ada
kozni szegénységükben is, mert ők meg tudták becsülni, mit jelent 
az, ha valaki azt mondhatja: szeret Isten és ebből a szeretetből 
semmiképpen nem akartak kiesni.

Én nem hiszem, testvérem, hogy Néked közönyös volna az, hogy 
szeret-e Téged Isten. Azt igéri hát az apostol, hogy bőven aratod 
az Ő szeretetét, ha bőven vetsz adakozásoddal, mert ebben az át
vitt értelemben kell felfogni szavait a szük vetés és szük aratás, 
valamint a bő vetés és bő aratás közötti törcényszerü összefüggés
ről. Akit pedig szeret az Isten, arra hatalmában reáárasztja min
den kegyelmét. Külső bőségben is. Csodálatos dolog az, de mindenki 
megtapasztalhatja: minél bővebben ad valaki, annál bővebben fizeti 
Isten vissza. Mert Neki ad kölcsön, aki a szegénynek ad és Ő nem 
marad adós. De megfizet lelkiekben is. Megmiveli az igazságnak, a 
boldog istenszolgálatnak gyümölcsét. Megáld bennünket, ha bőven 
vetünk, azzal a ma talán legbecsesebb gyümölccsel, hogy valami 
szent nyugalommal tudunk a jövőbe nézni, szent bizakodással mindent 
Tőle várni, szent csodálkozással szemlélni, hogy adja meg a nehéz 
időkben mindennapi kenyerünket ma - a hatalmas Isten.

Őeléje gyüjtött egybe bennünket az aratási háladó ünnep. Nem 
Néki van szüksége reá, hanem nekünk. Nyissa hát meg szemünket ez, 
az ünnep, hogy meglássuk a mult és jelen tapasztalataiból, hogy bi- 
zó szivvel, szórván az adakozás vetését, tapasztaljuk meg a jövő
ben is, hogy hatalmas az Isten!

Ámen!
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