Morzsák a korinthusi levelezésbıl
51. BİSÉGES VETÉS

„Tudjuk pedig, hogy aki szőken vet, szőken is arat, és aki bıven vet, bıven is arat.”
(2Kor 9,6)
A belsı szabadság belsı gazdagságot eredményez. Jézus az Isten országa
valamint az örök élet és örök kárhozat témája mellett talán a pénzrıl beszélt a
legtöbbet. Sokszor figyelmeztetett arra, hogy ne legyünk rabjai a gazdagság
csábításának, ha gazdagok vagyunk, bıven adakozzunk, ha szegények
vagyunk, ne vágyjunk a gazdagságra, és akármilyen az anyagi helyzetünk,
tegyük Isten országát az elsı helyre. Azt tanította, hogy szerezzünk barátokat
a hamis mammonból (vagyis gondoljunk már most arra, hány barátunk lesz az
eljövendı világban azok közül, akiket a vagyonunkból megsegítettünk).
Figyelmeztetett, hogy ne azt a kincset keressük, amit a moly és a rozsda
megemészthet, hanem azt, ami mennyei és örökkévaló. Jézus azt mondta,
hogy azokat hívjuk meg vendégségbe, akik nem tudnak visszahívni, és
olyanoknak adjunk, akik nem tudják visszafizetni. A világ alaptézisével
ellentétben „boldogok a szegények”, mert ha hisznek, övék a mennyek
országa, és nem azoké, akiknek van lehetıségük arra, hogy most győjtsenek.
Pál ugyanerre a belsı szabadságra figyelmezteti a korinthusi hívıket.
Legyen nyitott a kezük, hogy amit Isten beletesz, azt azonnal tovább is tudják
adni. A pénz útjának ne végállomásai, hanem elosztói legyenek. Adjanak
bıven, ahogy a magvetı bıségesen szórja a magot, ne sajnálják a pénzt, ne
számolgassanak, ne kalkuláljanak, ehelyett bízzanak Istenben, aki sokszorosan
vissza tudja adni azt, ami elfolyt. Ne maguknak vessenek, hanem másoknak.
Tegyenek szeretetbıl merész lépéseket! Kockáztassanak mások érdekében!
Egyébként is, ki tudja, megtarthatják-e végül azt, amit megtakarítanak? Aki
bıven vet, Isten ígérete szerint bıven is arat. Másoknak vet, de az aratásnak ı
is hasznélvezıje lesz. Elıször belsı gazdagságot kap, aztán Isten
gondoskodásában részesül, végül pedig barátok veszik körül az Isten
országában. Aki ellenben szőken vet, az ne számítson nagy betakarításra.
Érvényesek ezek a gondolatok egy gazdasági világválság idején is?
Hiszem, hogy igen.

