Vetések válasza
Vetés – aratás

Megérett a kalászos róna
összes kalásza már,
Életünk e földön magvetés,
sugarát bőven szerteszórja
Születés legyen, vagy temetés,
a vidám kedvű nyár.
Bölcső van nálunk vagy koporsó,
Az első gép munkába kezdett:
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
Vagy kútba tört a vizeskorsó,
arat, arat, arat Összeomlott minden cél és terv,
arat aranyló búzatáblát
Öröm fog el, vagy fájó keserv,
aranyló ég alatt…
Mind vetés ez, biztos és igaz,
Tiszta búza, avagy szennyes gaz.
A dús vetések válaszában
benne van az öröm,
Vetés, vetés, vetés az élet…
a munkát zengő büszke ének
Végén aratsz! Hogy mit? Kérdezed?!
áthat minden körön,
Aratod azt, amit vetettél,
A diadalmas gazdag termés,
Szép nyár legyen, vagy zimankós tél…
a bő nagy aratás,
Ha előlép sötét végnapod,
a termő szemtől dúsan terhes
Mit vetettél – majd azt aratod!
halálraszánt kalász.
Ezért vigyázz! Vess tiszta magot:
Szeretetet, mit Isten adott.
El ne hibázd életed útját,
Oly úton járj, melyen Jézus járt.
Légy az Övé végig, igazán,
Boldogságra így számíthatsz ám!
Az aratás bekövetkezik…
Elkerülni nincs lehetőség.
Ha vetésed áldott volt… igaz,
Ha nem volt ott semmiféle gaz,
Aratásod ünnepi dísz lesz,
Szíved, lelked, elméd boldog lesz.
Énekelve, boldogan aratsz.
S ÖRÖK DICSŐSÉGRE
MEGMARADSZ.
Dénes Ferenc

De minden szétmorzsolt szemecske
az életről beszél,
hiszen belőle lesz a frissen
illatozó kenyér.
A dús vetések válaszában
így épül fel a lét,
és zengi minden aratásunk
győzelmes énekét.
A munkást és az Áldásadót
dicséri ma a fény,
a fényben rengő érett termés,
a legszebb költemény,
Zengi az erőt és az élet
diadalmas dalát,
Mert megkezdődött, újra itt van,
eljött az aratás!!!
Kárász Izabella
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„A jótéteményben pedig
meg ne restüljünk, mert
a maga idejében aratunk,
ha el nem lankadunk.
Annak okáért, míg időnk
van, cselekedjünk jót
mindenekkel,
kiváltképpen pedig a mi
hitünknek cselédeivel.”
János 4, 35-40.
„Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljön az aratás? Íme, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat,
jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a
vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására
küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti
a mások munkájába állottatok. Abból a városból pedig sokan
hivének benne a Samaritánusok közül annak az asszonynak
beszédéért, aki bizonyságot tett vala, hogy: Mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a
Samaritánusok, kérék Őt, hogy maradjon náluk; és ott marada
két napig.”

