
A KIS ÚT
úgy tanultam, hogy a jót, amit cselekszünk, mindig úgy kell felfognunk,

mint Isten .a1roratának teljesítését. Erre vonatkoznak azok a fölséges ígéretek
ís, amelyeket ő adott nekünk. Most viszont felhívták ft.gyelmemet arra, hogy
K a n t Emánuel, a hires német bölcselő szerint a jó csak akkor mondható
erkölcsí jónak, ha kizárólag önmagáért műveljük.

Valóban úgy van, hogy akik magu
kévá teszik Kant "tiszta erkölcsét",
azok sehogysem tudják megérteni,
hogy mi, katolikusok, hogyan várha
tunk Istentől "bért" jócselekedeteink
ért, holott ezeket minden ellenszolgál
tatás nélkül kellene végbevinnünk. A
bért a munkás kapja a munkájáért és
-ennek a bérnek nagyságát manapság
hivatalosan szokás megállapítani. Ám
de hogyan lehetne azt a rengeteg sok
éjjel-nuppal folyó és csak kisebb rész
ben előírt, de sokkal-sokkal több elő

nem írt, hanem magunk .választotta
és a körűlmények diktálta jót valami
féle "hivatalos" bérrel magyarázni?
Nézzük csak Krisztus Urunk hasonla
tát a szőlőben dolgozó munkásokról
(Mt. 20), és rájövünk, hogy milyen ér
telemben kell vennünk a benne vé
gigvonuló bér fogalmát. Itt különösen
világos, hogy Krisztus a szőlőn az ő

mennyei "szőlőjét" s a munkásokon
a korábban vagy később, esetleg csak
az utolsó órában jelentkezőket érti, a
végén pedig mikor sor kerül a "mun
kabér" kifizetésére, általános csodál
kozásra mindenkinek egyformán meg
adja ugyanazt az egy dénárt. Ennél
többet nem is adhat, mert az az egy
dénár - a mennyei jutalmat jelenti:
Isten színelátását, Világos ebből, hogy
a szentírás "bér" szavát véges-végig
a mennyei "jutalommal" kell gondo
latban fölcserélni, vagyis a bérnek
nincs evilági gazdasági jelentése. Szent
Pálnál már kifejezetten jutalomról
van szó: "Elveszi mindegyik jutalmát
fáradságához mérten" (1 Kor. 3, 8). Ez
a jutalom tehát kinek-kinek munká
jától függ, nem az elért eredménytől.

Az biztos, hogy a legtökéletesebb az
az ember, aki e!Wenesen Isten csodá
latos jóságáért teszi a jót. De semmi
féle nevelés, kivált ha fiatalkorúakkal
vagy egyszerű emberekkel van dolga,

-

nem nélkülözheti a jutalom índíté
kát sem. Persze, hogy az Isten ked
véért és szeretetéért való munkálko
dásé az elsőség. Hogy is kívánkozhat
Isten után, aki Rem szereti őt ?

Máténál (10, 41) azt hirdeti Jézus,
hogy aki prófétát fogad be, a próféta
jutalmát kapja; aki igaz embert fo
gad be, az igazak jutalmában része
sül. A szentek is ebben a biztos vá
rakozásban élték keresztény és hősies

életüket. De a névtelen keresztények
megszámlálhatatlan tömegei is min
dig tudták, hogy jóra való törekvésük
jutalmát készítik elő. Azért is hívjuk
az egyházat is .Jcüzdő egyháznak".
Akik tagjai, azoknak sokat kell küz
deniök a kislelkűséggel és a különféle
kísértésekkel. Mert sokszor úgy tet
szik, mintha Isten visszavonulnagyö
nyörű igéreteivel az embertől és ez
magára maradna. Akik azonban Isten
igéretében bízva kitartanak a jóban,
azok számára el van tévé a jutalom.
Krisztus maga mondta apostolainak:
"Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz
jutalmatok a mennyben" (Mt. 5. 12).
Az uj szövetség utolsó könyvének
utolsó fejezetében is így szól: "Hama
rosan eljövök és magammal hozom a
jutalmat, hogy megfizessek kinek-ki
nek cselekedete szerint" (Jel. 22, 12).
Isten országa a mennyországban, az
lesz a "győzelmes egyház".

Ezek után már sejthetjük, mennyire
helytelen lenne a jócselekedetek "tisz
taságát" a Kant-féle módon érte
nünk. Éppen ellenkezőleg! Minél
többet és minél bensőségesebben kell
már most gondolnunk arra a jutal
munkra - nem bérünkre ! -, ame
lyet egész életünk munkájával, jóra
irányultságával szerzünk, A jócsele
kedetek ezért is a gyakorlati keresz
ténység nélkülözhetetlen kifejezései.

Ohmacht Nándor

Minél nagyobbá lesz az ember, minél egységesebb lesz az emberiség, mi
nél öntudatosabban lesz ura erőinek, annál szebb lesz a teremtés, annál tö
kéletesebb az imádás, annál méltóbb testet talál Krisztus a feltlÍJmadáshoz, a
misztikus kiterjedéshez. Teilhard de Chardin
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