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Mt 6,1-6.16-18

„Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.”
Jézus három javaslata arra, hogy hogyan adakozzunk, hogyan imádkozzunk és hogyan
böjtöljünk, azt sugallja, hogy ezekért a tettekért valóban jutalom jár. De Jézus arra int, hogy
azt a jutalmat ne az emberektől akarjuk megkapni, hanem Istentől. Ezért titokban tegyük a
jót, zárt ajtó mögött imádkozzunk, feltűnés nélkül böjtöljünk.
Ez az „üzleti szellem”, - azaz adok, hogy én is kapjak, - belefér az Isten és ember közötti
szövetség tartalmába. Isten azt ígéri, hogy ha megtesszük, amit kér, akkor gondot visel ránk.
(„Ha megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá
teszlek titeket.” (Kiv 19, 5.))
A tökéletesség felé az segítene minket, ha jótetteinkért sehonnan sem várnánk jutalmat.
Jézus tanításában ilyesmit is találunk: „Tegyetek jót és kölcsönözzetek, anélkül, hogy valamit
is visszavárnátok!” (Lk 6, 35.) De még ez sem az igazi, mert a következő mondat így hangzik:
„Akkor nagy lesz jutalmatok, s a magasságbeli fiai lesztek.”
A gazdag ifjúnak ezt mondja Jézus: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és
árát oszd szét a szegények közt,…” De ez a mondat is így fejeződik be: „… így kincsed lesz a
mennyben!” (Mt 19, 21.)
Azt gondolom, az lenne az igazi, ha nem „haszonlesésből” adakoznánk, imádkoznánk és
böjtölnénk, hanem pusztán szeretetből. De úgy tűnik, „nem úszhatjuk meg” a jutalmat.
Mégpedig azért nem, mert a jutalom eleve bele van építve a tettbe. Ha adakozom,
imádkozom, böjtölök, azonnal érezhetem a „jótett jutalmát”: örömet, megnyugvást,
megerősödést. Még csak arra se kell várni, hogy „majd odaát”. Ezeket a „mennyei kincseket”
azonnal elnyerem.
Van azonban valami, ami „jót hozhat a konyhára”, ha mégsem titokban tesszük a jót. Ha
látom, hogy valaki adakozik, az engem is jótékonyságra indít. Testvéreim imáit hallva én is
bátrabban meg merem fogalmazni gondolataimat az Úrnak. Mások böjtölését látva magam
is kitartóbb leszek a böjtben.
Köszönöm, Uram, hogy vannak adakozó, hangosan imádkozó, böjtölésüket megmutató
testvéreim.
Az ő példájuk segít abban, hogy felülvizsgáljam és tökéletesítsem adományozó, imádkozó,
böjtölési szokásaimat.
Szuly László, Dunaalmás

