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donum
Deus non cui detur, sed quo animo detur, attendit.
Deus dare vult, sed non dat, nisi petenti.
Quando non dat Deus, ideo non dat, ne obsit, quod dat.

eleemosyna
Qui porrigit eleemosinam christiano, non christiano porrigit,
qui non in eo diligit Christum.
Transit somnus iste, transit vita ista et nihil invenerunt
in manibus suis, qui nihil posuerunt in manibus Christi.
Accipitur magis plaga charitatis, quam eleemosina superbiae.
Da petenti, ut possis ipse accipere, tribue pauperi, si non vis
flammis exuri; da in terra Christo, quod tibi reddat in coelo.
Noli velle eleemosinas facere de foenore et usuris.
Si in cellario, vel in horreo non habes, quod dare possis,
de thesauro cordis tui potes proferre, quod tribuas.
Funde, quod habes, ut capias, quod non habes.
Sacrificium christiani est eleemosina in pauperem.
Cultor eleemosinarum felix vivit et securus moritur.
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ajándék

ajándék
Nem azt nézi az Isten, hogy kinek,
hanem hogy milyen szívvel adsz.
Szívesen ad az Isten, de csak annak, aki kér.
Ha az Isten nem ad, azért nem ad, hogy ne ártson vele.

alamizsna
Aki a kereszténynek alamizsnát nyújt, nem kereszténynek adja
azt, ha a szegényben nem Krisztust szereti.
Elmúlik ez az álom, letűnik ez az élet, s üres lesz a kezed, ha
semmit sem adtál Krisztus kezébe.
Jobb a szeretet ostora, mint a kevélytől kapott alamizsna.
Adj annak, aki kér, hogy te is kaphass: adj a szegénynek,
ha nem akarsz a pokolban égni; adj Krisztusnak e földön,
hogy majd visszafizesse neked az égben.
Uzsorára, kamatra alamizsnát ne adj.
Ha üres a kamrád, üres a magtárad, szíved
kincstárából még mindig van mit adnod.
Válj meg attól, amid van, hogy megkaphasd azt, amid nincs.
A kereszténynek a szegény kezéhez juttatott
alamizsnája áldozat számba megy.
Aki gyakran alamizsnálkodik, az boldogan él,
s nyugodt lesz a halála.
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