
Isten előtt anyagi kérdéseink.

"Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel...minden rossznak 
gyökere a pénz szerelme,mely után sóvárogván némelyek,eltévelyedte 
a hittől és magokat általszegezték sok fájdalommal..."I.Tim.6,6-l0
A keresztyén embernek talán az első gondolata az,hogy az anyagi

kérdéseket nem kellene kapcsolatba hozni Istennel.Valami ösztönös

ellenszenvet érzünk a pénzzel szemben,amelyhez annyi veriték,sőt

szenny és vér is tapad.B r r . .. mennyi mocsok! gondoljuk.Minket a

lelkiek érdékelnek.Ez az iszonyodás megnyilvánul egyéni és

gyülekezeti életünkben egyaárnt.Gondoljunk csak alig látogatott 

évi zárszámadó közgyülésekre,unalmas presbiteri gyülésekre.amelyek

"csak" a gyülekezet költségvetéséről volt szó.Győzzük le ezt az

ellenszenvet!Előbb utóbb Isten felszámolja,olyan helyzetbe hoz,

ahol nem tartható tovább ez a meggyőződés.Jussunk el nagy átfogó

látásra:Az Uré a föld és annak teljessége...ahogyan a zsoltáriró

látja a világot és benne az anyagiakat .is.A keresztyén ember utja 

keskeny ut ezen a téren is : az anyagiasság és a rajongó elzárkó-

zás között.

I.A pénz egyéni és gyülekezeti életben ergyaránt csak eszköz!

Nem cél és nem Ur. ! Csak az ősi keresztyén hitvallást vallva

tudunk helyesen tekinteni a pénzünkre is:Jézus Krisztus Ur. Ö 

az Ur nem a pénz. gy angol közmondás szerint" a pénz k o m rmányozza

a világot". Erre nékünk nemet kell mondanunk.Nem igazi Jézus Krisztu 

az Ur.Gounod Faust operájának a hires rondájában nagy aranycsörge- 

tés közben igy hangzik fel a démoni ének:Eladó az egész világ!

Áll a hajsza áll a bál a pénz körül..járja koldus és király a 

császár előtt...De ebben a bálban a keresztyének nem táncolnak!

A keresztyén ember nem pénz szerelmese,hanem a Krisztusé!lmádsá

és munka utján kapja Urától önmag a és mások életbentartására. 

Mindig csak eszköz a cél,Isten valamire adja,legyen éles a sze 
hogy mire adja! 

A gyülekezeti életben is eszköz a pénz.Lélekből jön,lelkicélra
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kell forditani.Hangzik a prédikáció,istentisztelet végén a hivek 

adakoznak,hogy tovább hangozhasson az evangélium,hogy folyhasson 

a szeretetmunka.A gyülekezet gazdagodása nem lehet öncél."Tökés 

gyülekezet" képtelenség.Vagy ha volt ilyen meg kellett tapasztalni

hogy Isten elvette tőle azt is amiről ugy gondolta,hogy az övé.

Isten m inden bün között a bálványimádást utálja legjobban,ezért 

van a tizparancsolat elején:Ne legyenek más isteneid!Isten nem 

engedi a táncot az aranyborju k rül.
II.Egyéni és gyülekezeti letben egyaránt az Ur gondoskodik az

anyagiakról.
Imádság és munka a mi részünk a mindennapi kenyér megszerzésében, 

Isten az aki ad.Nagy hit kell ezt hinni,nem kegyeskedő fráziskén

elmondani.Nagy bizalom,sőt merészség kell reáhagyatkozni,nem

erőtlenül,bágyadtan,hanem örömmel.Aki Öreá meri hagyni anyagi 

dolgait is,meri megosztani a "magáét" az megtapasztalja,hogy jó 

kezekben vannak anyagi ügye is.Nem duskálást jelent ez a földi 

javakban,hanem azt jelenti,hogy Isten eleget ad az övéinek,hogy 

semmiben szükséget nerc látunk.A tanitványok erszény,saru,táska 

nélkül mentek el először.visszatérvén Urukhoz Jézus kérdésére:

Volt e fogyatkozástok valamiben? válaszuk ez:Semmiben Urunk.Ez 

a jelenet gyakran megismétlődött a keresztyénség történetében. 

Megfigyeltem ,hogy ez igy igaz napjainkabn is./Nem kell a távoli 

Müller György életrajzára gondolnunk csupán/Ha mertem adni,Isten

pótolta.Öt gyülekezetben szolgáltam eddig.ahol volt pénz szegény- 

gondozásra, ott volt a gyülekezetnek” saját" céljára is.Nem fordit- 

va!Amikor mertem emelni a segélyezések "keretét" az adományok 

párhuzamosan a kétszeresére növekedtek az eddigieknek.Amikor nem 

volt meg a kasszánkban nyáron a havi hozzájárulásunk a zuglói 

zsretetház kiadásaihoz /havi 53o Ft/ kértem a gyülekezettől,az 
offertórium szinte fillérre"Behozta" a kért összeget.Tudom nem 

véletlenek ezek



Amikor Fóton nekivágtunk egy nagy tatarozási munkának /ll.ooo Ft/

szinte pénz nélkül, kértük Isten adja meg az összest amire szüksé-

günk van.Azóta befej eztük a munkát egy fillér adósság nélkül.

Eleget adott Urunk.Másoknál tette le azt a pénzt,amire az Otthonnak 

szüksége volt,akik kérő szavunkat meghallották és a kért összeg 

pontosan megérkezett az ország legkülönbözőbb részéből!

III.Általában sokkal többre vagyunk képesek anyagiak terén,mint 

azt előre gondolnánk ! Az egyéni és a gyülekezeti életünkben is

legtöbbször a félelem,az önmagunk féltése bilincsel meg.Mi lesz 

velü n k /Vizsgáljuk meg adakozásunkat!Valóban csak annyira telik?

Sok példát tudnék hozni arra,hogy a kevés is milyen sok lehet 

annak a kezébe,aki Istent is beleszámitja mindig a "kalkuláció

jába"
IV.Nézünk körül egyházunk életében ma 1954 ben. Mit látunk ?

1.Isten felszámolta egyházunkban a "tőkés beren dezést".Hitből

élünk,nem földbirtokból,bérházakból,üzletekből.Kizárólag az 

egyháztagok áldozatkészségére támaszkodunk.Roppant merész dolog. 

Istennel lehetséges.
2.A hitünk ereje megmutatkozik anyagiakban is.Ott nem kell félteni 

az egyházközség anyagi életét,ahol hangzik az élő ige.Meglesz a 

szükséglet fedezésére a kellő összeg.

3.Bizalmas hit,józan ésszerüség és hüséges sáfárkodás kell hogy

jellemezze a pénzkezelésünket a jövőben.

/Ajánlom a köv. igehelyek elovasását:Luk.21,l-4.Csel.:2 ,44, 4,34

Mt.6,19-21.-Mt.6,25-34,-I.Pét.5,7.-I.Kor.9,14.-Fil,4,lo-14 és

II.Kor 8,1-15 ez utóbbit feltétlenül!/
Hafenscher Károly


