
A KIS ÚT
Neveljem-e gyermekeimet alamizsndlkodásT4? Az általános jólét emelke

désével és a "társadalmi biztonság" megval6sultával lesz-e még értelme annak
a jótékonyságnak, amelyet 4 keresztény erkölcstan kötelességként hirdet?

E problémával már egy jó évszá
zada találkoztak a népjóléti törvény
hozást szorgalmazó francia katolikus
politikusok. Vezérük, ATmand de Me
lun (t 1877) el is panaszolta, hogy par
lamenti munkáját az egyéni jótékony
kodás lehetetlenné tételével vádolta
meg a katolikus közvélemény. Kortár
sai tehát nem vették fontolóra az üd
vözítő szavát: "A lélek az, ami éltet;
a test mít sem használ" (Ján. 6, 63).
A keresztény alamizsnálkodás erénye
ugyanis - hasonlattal szólva - épp
úgy testből és lélekből áll, mint az
ember maga. Az alamizsnálkodás "tes
te" vagyis gyakortásának formái mu
landóak, Szétporladhatnak a történel
mi változandóság hullámverésében. A
,.lélek" azonban vagyis a formákat
éltető szellemiség tovább élhet. sőt

élni van hivatva egészen a történelem
végéig. Akkor, a nagy számonkérés
napján az ,.eleveneket és holtakat"
ítélő Istenember az irgalmasság csele
kedeteinek számonkéréséhez kapcsolva
mondja ki jutalmazó vagy megtorló
ítéletét (Máté. 25, 31-46). Ennek tu
datában a gazdaságtörténet minden
korszakalkotó fordulója után újra
meg újra keresnünk kell a keresztény
alamizsnálkodás korszerü módjait.
Azokat a lehetőségeket, amelyek sze
rint a magunkét-osztogató szeretet
evangéliumi elvei változatlanul tovább
érvényesülhetnek nemcsak rászoruló
embertársaink javára, hanem a saját
lelkiségünk értékbeli és érdembeli
gyarapodására is. Meg lehetünk győ

ződve. hogy az adakozó jóindulat bi
zonyos formákban minddg időszerű

. marad. Ily értelemben igaz Jézus sza
va: ,.Szegények mindenkor lesznek ve
letek" ~~láté 26, 11).

Atmenetileg mindenesetre szükséges
lehet a hagyományos értelemben vett,
de különleges okokból adódó, rejtett
szegénység felderítése. Az átlaghoz
igazodó jóléti politika - legalább
ideig-óráig - számításon kívül szekta
hagyni. Irányában főleg az egyházköz
ségi kari tász számára kínálköznak szép
feladatok, például a sokgyermekes
családok gondjainak könnyítésével.

Mevoldásukat lehetőségel szerint kell
támogatní az egyes keresztény ember
nek, anyagiakkal és közremüködéssel.
Országos arányokban a legjobb gaz
dasági tervezés végrehajtását is meg
zavarhatják váratlan természeti ka
tasztrófák: földrengések. árvizek, az
időjárás rendellenességei, hirtelen tá
madó járványok vagy élelmiszernövé
nyeink váratlanul megjelenő tömeges
kártevői. A segítő tennivalókban a ke
resztény lelkiségnek nem szabad csü
törtököt mondanía. Sőt olykor világ
rnéretekben kell Krisztus titokzatos
testének együtt szenvedníe a nyomor
gó embertestvérekkel. A nagy XXIII.
János pápa nem egyszer szólította a
kereszténységet - és minden jóaka
ratú embert - a fejlődésben vissza
maradt országok megsegítésére. A ter
melés fokozása ily körülmények kö
zött valóságos erkölcsi kötelességgé
válik,

Mindezt elég csak említenünk, hogy
az együttesen gyakorolt irgalmasság.
és anyagi áldozatvállalás távlatait
megsejtessük. Fontosabb azonban a
pillanatnyi gyakorlat és a keresztény
szüló nevelőfeladatai számára feltárni
azokat az ú takat, amelyek míndenna
pi életünkben nyitva állanak a [óté
konyság keresztény elveinek megvaló
sítására, - mégpedig a saját vagyon
nélküli ifjúság számára is.

Az első ilyen elvet keresztény őse

ink a Szentírás latin fordítása nyo
mán í,gy fogalmazták: "Quod superest
date eleernosynam" ("A felesleget ad
játok alamizsnába!" Luk. ll, 41)..
Pascal 1656-ban maró gúnnyal szólt
korának jogászi szellemű erkölestudó
sadról, mert kimutatták, hogy a pénz
ből még királyoknak is aligha van fe
Ieslegük, és így vézna elméletté sová
nyították a jótékonyság parancsát. Ám
legyen igazuk! Az embernek akkor is
marad még egy csomó nem-pénzbelí
fölös kincse. Bőkezűen osztogathatja.
mégpedig az elszegényedés veszélye'
nélkül. Műveltségünk, jókedvünk, op
timízrnusunk, lelkesedésünk kincsei,
ha megvannak. mindíg fölösen van
nak. Másokkal megosztva sem marad



kevesebb belőlük. Akinek viszont hí
ányzanak, egész Jelkével éhezik és
szomíazík rájuk; jobban, mínt az út
féld koldús a kalapjába hullatott fil
lérekre. Hány derék orvos van, akit
méltán szeretnek betegei, mert a ta
nácsokon és a recepteken kívül való
sággal "optimizmus-injekciót" is kap
nak tőle nundenegyes találkozáskor!
A fogyatkozás nélkül továbbtördelhe
tő kenyerek krisztusi csodája ismét
lődik meg ilyenkor. vagy Elizeus pró
féta olaja, amely szakadatlanul ömlik
a korsóból. míg csak üres edény akad,
hogy befogadja (Kir. IV. 4, 3-6). Van
ember, aki élményeket gyűjt. például
úti, irodalmi, művészetí benyomáso
kat. hogy legyen mit megosztania má
sokkal, és így színessé tehesse elszur
kulő, elszegényedő életüket. Krisztus
bíztatását alkalmazza így magára:
"Készítsetek magatoknak ki nem ürü
ló erszényeket !" (Luk. 12, 33).

Alamizsnát azonban nemcsak a fe
leslegből kell adnunk. hanem a nél
külözhető szükségesből is. Jézus meg
dícséri az özvegyasszonyt, mert "min
dent odaadott, ami szegénységétől telt"
(Luk. 21, 4). Mi is áldozhatunk rászo
ruló embertársainknak például az
időnkből. ámbár soha sincs elegünk
belőle. Aldozhatunk a türelmünkből

is noha Időnkínt nagyon fogytán van;
vagy a nyugalmunkból. amelyet csak
üggyel-bajjal sikerült egy időre biz
tosítanunk magunknak. Ilyenkor az
életünk zavartalauságát csorbítjuk
meg mások miatt, és Jézus szavára
gondolhatunk: "Senkinek sincs na
gyobb szeretete, mínt aki életét adja
barátaiért" (Ján. 15, 13).

A jótékonyság evangéliumi irányel
ve továbbá az adakozás titkossága. A
segítő szeretet nem látványosság: "Aki
alamizsnát oszt, tegye egyszerűség

ben" (Róm. 12, 8). Jótettünk maradjon
rejtve az emberi elismerés elől, sőt a
safát öntetszelgő tekintetünk se legyen
rajta: "Ne tudja a balkezed. hogy mít
cselekszik a jobb !" (Máté 6, 3). Szok
tassuk rá gyermekeinket, hogy ne fi
gyeljék azok örömét, akiknek megle
petést készítettek! Magunk pedig ne
feledjük, hogy az a legpompásabban
rejtett jótékonyság, ha igyekszünk mí
nél kevésbé a mások terhére lenni.
Méltó hozzá az ellentéte is: jó képet
vágni, ha mások vannak a mi ter
hünlkre. Nem 'kell ugyan félnünk, hogy
Ali-Baba negyven rablója kilép az

Ezeregy-éjszaka meséiből, de egy~
ádáz időrabló mégiscsak beront az éle
tünkbe, rendszerint a legalkalmatla
nabb órában. Az élet művészetéhez

tartozik, hogy bántó idegeskedés nél-o
kul barátsagesan bocsássuk őket út
jukra, ha okvetlenül szabadulnunk
kell tőlük. Ha pedig nincs módunk
rá, változtassuk erénnyé a kényszerű

séget, és legyünk adakozóari nagylel
kűek. Kapjanak az alkalmaUankodók
ió szóban, udvariasságban és szere
tetben sokkal többet annál, amit tő

lünk elraboltak. így váltjUik valóra
üdvözítőnk íntelmét: "Ha elveszik
köpenyedet. add oda köntösödet is!"
(Luk. 6. 29).

Az exisztencialista Sartre szerínt az
istenszeretet ellensége az emberszere
tésnek. Ha egy emberhez közelebb
húzódnánk. anert fázunk a világ ki
etlen hidegében, az Isten válaszfal
ként közérik furakodik. "Szeretni csak
Isten ellen lehet." Ez a gondolkodás
teljesen félreismeri a keresztény is
tenszeretet pszíehológíáját. Ahogy a
lángot a mécsesbe öntött olaj táplál
ja, úgy tartja ébren bennünk az Isten
iránt való szerétet lángját az ernber
társakra árasztott jóindulat. "Aki lát
ja. hogy testvére szükséget szenved,
de mégis elzárja előle szívét, hogyan
él abban Isten szeretete?" (Ján. I. 3,
17). A szív megnyitását érdeklődésnek,

megértésnek, gyöngédségnek nevez
zük. Ez a jótékonyság leglelke.

De még nem az egész. A mécses a
krísztusí ellenségszeretés tüzénél lob
ban lángra. Annál a tűznél. amely nem
sajnálja melegét olyanoktól sem, akik
nem akarnak közelhúzódní hozzá. A
rosszindulat jóval-viszonzása a ke
resztény jótékonyság csúcsteljesítmé
nye. "Ha csak jótevóitekkel tesztek
jót, mi hálát érdemeltek?" (Luk 6,
3::$) Igaz, életük folyamán kevesen
kerülnek olyan helyzetbe, hogy egy
kori ellenségeiknek anyagi támoga
tást adhassanak. A lelki alamizsna
kis útja azonban mindenkinek járha
tó: imádkozhat támadóiért és rágal
mazóiért (Máté 5, 44). És ez egyálta
lán nem puszta "evangéliumi tanács",
hanem tőrvény az Újszövetségben. AId
tehát másokat keresztény lelkiségre
nevel, ezt mindenképpen gyakoroltat
nia kell velüle
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