
LUKÁCS LÁSZLÓ Alamizsna?
A nagyböjti időben három feladatot ajánl figyelmünkbe az egyház:
az imádságot, az alamizsnát és a böjtöt. - Idejét múlta gyakorla
tok? Ma az embereknek másra van szükségük? Vagy talán éppen a
mának legsúlyosabb kérdéseire ad választ ez a feladathármas? A
technológiai lehetőségek hirtelen megszaporodása ideig-óráig a
határtalan fejlődés ígéretével csábított. Napjainkra azonban egyre
jobban rávetődik a növekvő veszélyek árnyéka, az előnyöket és az
eredményeket felülmúlják az általuk okozott károk. A "fenntartha
tó fejlődés" egyre inkább illúzióvá foszlik: korunk mintha már
nemcsak a jövőjét, de a jelenét is pusztulásba sodorná.

Van-e kiút, s merre? teszik föl a kérdést egyre többen. A ter
mészetvédők egyebek közott az önkéntes önkorlátozást ajánlják
- hangjuk azonban elvész az önérdek és az önérvényesítés har
sány zsivajában. Ki lenne bolond nem megtenni a megtehetőt,

nem megszerezni a megszerezhetőt? Ki vállalna saját jószántából
korlátokat a határtalan szabadság mámorában? Az ,,individualiz
mus" ("oszthatatlanság") kifejezés mögött egy életfilozófia rejlik,
amely elveti az osztozás, a közös jóban részesülés lehetőségét.

Az egyház a böjt, az önkéntes lemondás ősi gyakorlatával
olyasmit állít szemünk elé, aminek a vallási jelentőségén messze
túl fontos szerepe van az ember szellemi-lelki kiteljesedésében,
sőt még testi egészségének fenntartásában is.

A böjt a Biblia világában természetesen kapcsolódik az ala
mizsnához és az imádsághoz. Az "alamizsna" kifejezés talán
még a böjtnél is idegenszerűbben hangzik. A görög "elémoszü
né" szóból ered, amelynek gyökere az "éleosz". Ez az érzés tá
mad fel abban, aki meglátja, hogy egy másik ember bajba jutott:
együttérzés és részvét. A héber Biblia görög szövegében evvel a
szóval fordítják a "heszed" szót Isten irgalmasságának, nagylel
kűségének, jóságának, hűségének kifejezésére. Az ember részvé
te embertársa iránt tehát Isten irgalmasságából ered. Abból a tu
datból indul ki, hogy mindnyájan "koldusok vagyuk" Isten előtt:

adósai az ő irgalmasságának, s ez egymás iránti felelősségválla

lásra, szolidaritásra, ajándékozó lelkületre hív bennünket.
Az irgalmasság tehát messze felülmúlja az "osztó igazságos

ság" eszményét ("mindenkinek megadni a magáét"). Valójában
Isten jóságának földi folytatódása. De ha tetszik, jól felfogott ön
érdek is: saját jövőnknek ad esélyt.

Van-e ma esélye a jótett és az alamizsna, az együttérzés és az
irgalom, a szolidaritás és a közjóért vállalt felelősség eszményé
nek? Egyre több jel arra mutat, nem marad más alternatívánk a
túlélésre ezen a földön.
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