
Áhítat – 2020. 12. 21.
19„Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. 20Volt egy
Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele,  21és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a
gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.  22Történt pedig, hogy
meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is,  és eltemették.  23Amint ez a
pokolban  kínok  között  gyötrődve  felemelte  a  tekintetét,  látta  távolról  Ábrahámot  és  kebelén  Lázárt.  24Ekkor
felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a
nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. 25De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad
javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. 26Ezen felül még
közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se
onnan ide át ne jöhessen senki.  27Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához;
28mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek,  a gyötrelem helyére.  29Ábrahám így
válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!  30De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám,
Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. 31Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre
és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.” (Lukács 16:19-31)

A történet  megrendítő  szemléletességgel  állítja  egymás  mellé  a  tobzódó  gazdagságot  és  az  éhező  szegénységet.
Láthatóan, nem azért hangzik el, hogy a gazdagságot, mint létállapotot elítélje, a szegénységet pedig felmagasztalja.
Hanem szociális érzékenységre tanítja a Krisztus egyházát. A gazdagnak nem az a bűne, hogy gazdag, hanem az, ha
nyomorogni hagyja a szegényt. A leírás meglepő objektivitással szól a gazdagról és a szegényről.
A gazdagot nem egy gonosz kizsákmányolónak festi  le,  csupán az élet  felelőtlen élvezőjének,  aki  másokra való
tekintet  nélkül  csak dőzsöl.  Egyetlen cél  vezérli:  élvezni  az életet.  Még a kapujában ülő koldúst  sem látja  meg.
Teljesen kihalt a szívéből a szánalom és a lelkiismeret. Olyan, mint egyik korábbi áhítatunkban a bolond gazdag, aki
így szólt: „egyél-igyál én lelkem…” A bűne nem a gazdagsága volt, hanem az érzéketlensége és az irgalmatlansága.
Lázár sem zúgolódik a szegénysége miatt,  csak éhezik és szenved a gazdag kapujában. Senki ügyet sem vet rá,
átlépnek felette.  A szociális felelősségérzetnek a teljes hiánya áll  előttünk, mint az emberi  süllyedésnek az egyik
legmélyebb pontja. Az emberi nyomorúság iránti érzékenységnek valahonnan nagyon régről és nagyon mélyről, a
teremtettségünkből, a természet alapvető rendjéből kellene következnie. Ebben az a fájdalmas, hogy akik ezt ott nem
tanulták meg: nem hozták magukkal az őseredetükkel, azok magától, Jézus Krisztustól sem tanulták meg. Pedig a
végső elszámolás egyik főtétele ez lesz. Zárjuk a szívünkbe – kommentár nélkül: 

„Akkor  így  szól  a  király a jobb keze  felől  állókhoz:  Jöjjetek,  Atyám áldottai,  örököljétek  a világ kezdete  óta  számotokra
elkészített  országot.  Mert  éheztem,  és  ennem  adtatok,  szomjaztam,  és  innom  adtatok,  jövevény  voltam,  és  befogadtatok,
mezítelen  voltam,  és  felruháztatok,  beteg  voltam,  és  meglátogattatok,  börtönben  voltam,  és  eljöttetek  hozzám.  Akkor  így
válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk
volna? Mikor láttunk jövevénynek,  hogy befogadtunk volna,  vagy  mezítelennek,  hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk
betegen  vagy börtönben,  hogy elmentünk volna hozzád? A király így  felel  majd nekik:  Bizony,  mondom néktek,  amikor
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” „Akkor szól a bal keze felől állókhoz is:
Menjetek  előlem,  átkozottak,  az  ördögnek  és  angyalainak  elkészített  örök  tűzre.  Mert  éheztem,  és  nem  adtatok  ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg
voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy
szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik:
Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek
az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” (Máté 25:34:46)

Imádkozzunk:

Testvéreim javáért Fáradnom, küzdenem: Ó, erre segíts engem Én édes Istenem!
Hogy tövises pályámon Ragyogjon szeretet, Mert aki boldogít mást, Boldog csak az lehet!

Ne legyen életemben Soha egy pillanat, Melyben elhagyna engem E nemes indulat!
Ajándékozz meg engem Jó szívvel, jó Atyám, Hogy boldogítva boldog Lehessek igazán!

E földön annyi a könny És annyi itt a seb, Mi volna boldogítóbb, Mi volna nemesebb,
Mint könnyet felszárítni, Még ha egy cseppet is, Mint sebet bekötözni, Mégha csak egyet is.

Te mint Samaritánus Szolgáltál, Jézusom; Hogy példádat kövessem, Szívből imádkozom:
Lehessek tanítványod A te Lelked szerint, Akit a jótevésre A szíve kényszerít.


