
Augusztus. 4. — Évközi 18. vasárnap — Lk 12,13–21 — Ki akarja magát velem igazolni?
Az ember legyõzhetetlen vágya,

hogy olyan világot rajzoljon maga kö-
ré, amelyben két dolog fontos: az
egyik, hogy minden meglegyen és úgy
legyen meg, ahogy „én” akarom, a má-
sik pedig, hogy velem szemben, a já-
tékszabályaimmal szemben senki sem
élhet kritikával.

Nem véletlen a Jézushoz intézett ké-
rés, hogy bírálja felül azt, amit mi, em-
berek írtunk (öröklési, birtoklási szabá-
lyok), aztán ha felülbírálta, akkor egy
vállrándítással el tudjuk intézni a kriti-
kát: „Kérem, ezt nem én csináltam, ha-
nem a sors, az Isten vagy a jószerencse.”

„Jókor voltam jó helyen, mások meg
rosszkor rossz helyen!” „Ha valaki fele-
lõs is mindezért, egy biztos: Nem én!”

A történelem másról sem szól, mint
hogy megállás nélkül lerángatjuk Istent
saját cselekedeteink igazolásául, akár
jóllakottságról, akár éhezésrõl, háború-
ról, önvédelemrõl van szó, akár a társa-
dalom erkölcsi állapotáról vagy a kör-
nyezetünkkel való visszaélésekrõl: cél-
zott szenteltvízhintéssel akarjuk megál-
dani vallási, törvényi vagy harci fegy-
vereinket.

Azt mondják, Jézus legkegyetlenebb
szava anyjához, Máriához szólt, amikor

úgy szólította meg, hogy „Asszony”!
Legalább ilyen kemény a válasza itt is:
„Ember! Miért akarod saját vágyaidat,
saját önzõ törvényeidet velem igazolni?
Ahogy a másik ember sem lehet az esz-
közöd, úgy Istent sem silányíthatod
akaratod végrehajtójává. Szabad vagy,
szabadon választhatod azt, amiért aztán
vállalnod kell a felelõsséget! Ne muto-
gass – se föl, se le, se emberre, se társa-
dalomra, se Istenre, hanem a rád bízott
életet, értékeket arra használd, amire
valók: építésre, másokért valóságra! Te
legyél önmagad bírójává, aki tudja, mit
miért tesz.

Augusztus 11. — Évközi 19. vasárnap — Lk 12,32–48 — Uram, kiknek beszélsz?
Íme az evangéliumok egyik legmeg-

nyugtatóbb, legkellemesebb üzenete:
„Ne félj, picinyke nyájacska, hiszen ti-
étek az ország!” És ennek az országnak
az ölünkbe hullásához csupán egy kell,
az, hogy tudjunk türelmesen várakozni
a „mikor”-ra.

Veszélyes mondat ez a jézusi ígéret,
mert magában hordozza a téves bizton-
ságérzést: Isten megígérte, akkor annak
be kell következnie, de azt is, hogy ez az
ország nekünk van félretéve, és ami a
legfontosabb: készen van, hiszen Isten
ajándéka. Egyetlen egyet kell tennünk
ebben a nagy várakozásban: aranyos
nyájként engedelmesen bégetni az áment
mindarra, amit elkészítenek nekünk,
hogy szent passzivitással bégessünk rá.

A probléma ott van, hogy Jézus bosz-
szantó figyelmeztetéssel folytatja: Me-
tanoeite! Ébredjetek fel! Nem elég ájta-
tosan és imádságos lelkülettel várakoz-
ni, hanem gyökeres aktivitással élni
kell azt, ami eddig „majd ha ráérünk”
volt. Ami eddig mindent megelõzve be-
töltötte életünket, azt ki kell onnan haji-
gálni, hogy ami nem fért bele minden-
napjainkba, mert a munka, a család, a
társadalom, az érvényesülés lefoglalta
minden energiánkat, az vezérelvvé vál-
jék. Ami távol volt, mert idegennek,
szokatlannak, betegesnek, sõt sokszor
visszataszítónak találtuk, annak mos-
tantól értékké, kinccsé kell lennie.

Ha arra várunk, hogy valaki majd be-
int a zenekarnak, akkor hiába várunk,

ha arra várunk, hogy valami pásztorféle
utat mutasson, hiába várunk. Nekünk
kell meggyújtanunk saját fáklyánkat,
nekünk kell kinyitnunk saját ajtónkat
az elõtt, aki Jézusként ment el, de most
koldusként, nyomorékként, hajlékta-
lanként, mélyszegényként, büdösen,
összeverten akarja átlépni küszöbün-
ket. Nemde õk a mi kincseink?!

És itt van az evangélium legjobb vic-
ce: „Akkor Péter megkérdezte: Uram,
ezt nekünk mondod, vagy (úgy általá-
ban) mindenkinek?” Mint aki elaludt a
film legizgalmasabb részénél, aztán ál-
mosan kérdezi, ki volt a gyilkos, ki az
áldozat, és egyáltalán... – Olyan kérdés
ez, amelyre Péter helyett nekünk kell
megtalálnunk a választ!

Augusztus 18. — Évközi 20. vasárnap — Lk 12,49–53 — Lángra merem lobbantani?
Jézus választásra késztetõ volt

egész életében. Szembeállította a
jámborokat a bûnösökkel, az igazakat
a vámszedõkkel, a templomi kultuszt
az emberbaráti élettel, az elvetettsé-
get a kiválasztottsággal. Isteni tüzet
akart gyújtani, de már kortársai sem
nézték jó szemmel. Nem tartotta
szükségesnek, hogy az áldozati oltár-
ról hozza a tüzet, mert úgy ítélte meg,
hogy az áldozati oltár tüze nem hoz
életet. Olyan tüzet akart fellobbanta-
ni, amely megújítja a földet, ahogy a

biológusok is értéknek tartják akár az
erdõtüzeket is.

De sokan akarták ezt a tüzet eloltani,
vagy legalábbis biztonságos falak közé
zárni, és jámbor gyertyafénnyé vagy
mécsessé csendesíteni. De az élet él, és
élni akar, és ki mondhatja a tûznek,
hogy ne égjen? A Jézus által hozott is-
teni életet de sokan akarták már bedug-
ni templomok ájtatos árnyai közé, vi-
szont a Tamás-evangélium így fogal-
maz: „Tüzet dobtam a világra, és most
õrzöm, amíg ég”!

Hányan akarták már szembeállítani a
jézusi életet a gonosz hétköznapok ér-
téktelenségével. Pedig ha a jézusi élet
tüze szól valamirõl, akkor arról, hogy
nincs profán és nincsen szent, nincs
hétköznap és nincs vasárnap, és a meg-
hasonlást meg kell szüntetni, még azon
áron is, hogy kitagadnak a családból, a
barátságból, talán még a közösségbõl, a
társadalomból is.

Jézus valóban vízválasztó volt, de a
kettõsség nem õbenne, hanem bennünk
van, akiket – valljuk be – sokszor egé-
szen más tûz éget: ég a munka a kezünk
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alatt, égeti a pénz a kezünket. Jézus más
tûzrõl, más szenvedélyrõl beszélt; ar-
ról, hogy vigyük vissza a forráshoz a vi-
lágot, az életünket, tegyük újra termé-
szetessé az isteni életet, a nyitottságot
mindenki iránt. Ne akarjuk kisajátítani

a tüzet a saját kiskályhánkba, hanem le-
gyen szenvedélyünkké az az isteni tûz,
amelynél melegedhetnének az embe-
rek, akkor is, ha szemben állnak ve-
lünk, ha kinevetnek, ha megvetnek, ha
ostobának tartanak minket.

Mennyire engedjük, hogy ez a tûz át-
járjon minket, és mindent átértelmez-
zen bennünk és általunk: a munkát, a
pihenést, a mienkét és másokét, a meg-
imádkozottat és a megdolgozottat, a
megérdemeltet és a szétosztottat?

Augusztus 25. — Évközi 21. vasárnap — Lk 13,22–30 — A kibic kérdez, és nincs válasz?!
Elsõ hallásra teljesen fölösleges és

fontoskodó a kérdés: Hányan vannak,
akik üdvözülnek? Valójában az egyik
legnagyobb kérdésünk bújik meg a lát-
szat mögött. Látszólag másokról szól a
kérdés, valójában önmagunkat és Istent
kérdezzük: Van-e értelme az életünk-
nek, van-e jövõje annak, amit nap nap
után teszünk? Van-e remény, ha nem azt
tesszük, amit tennünk kell? Van-e út a
seholból a biztonságos hazaérkezéshez?

Kétszeres bizalmi felülvizsgálat ez,
de az igazi az, ami Isten bizalmát, türel-
mét, szeretetét kérdõjelezi meg. Az em-
ber sokféleképpen be akarja biztosítani
magát Istennel szemben. Ilyen-olyan
áldozatokkal, szertartásokkal, szentsé-

gekkel és szentelményekkel, egyedi
közösséghez tartozással. Nagy kísérté-
sünk, hogy éljünk Istentõl soha nem ka-
pott jogunkkal, és meghatározzuk, ki-
nek milyen sorsot szánunk, ki üdvözül
és ki nem, eleget tesz-e azoknak a felté-
teleknek, amiket mi támasztunk, tulaj-
donképpen Istennel szemben. Ezeket a
feltételeket természetesen úgy igyek-
szünk megállapítani, hogy mi még be-
leférjünk a keretbe. – Ne akarjunk Isten
helyett istenek lenni, mert azokból volt
már elég a történelem folyamán!

Jézus azonban félreérthetetlenül ki-
mondja az egyetlen választ: Ne azon
agonizáljatok, hogy kit és hogyan, hova
lehet bejuttatni, vagy onnan kitagadni,

hanem azon, hogy látva életeteket, sza-
vaitokat és tetteiteket, meggyõzõvé
váljon az Istenbe vetett bizalom hitele-
sége.

Megdöbbentõ a gondolat, amit talán
Lisieux-i Teréznek tulajdonítanak:
„Nem érdekel az örök sorsom, mert rá-
bízom Istenre.” Vagyis teszem a „dol-
gomat”, aminek az a lényege, hogy a jé-
zusi élet értékei: a szolgálat, az élet
szétosztása, a másokért valóság meg-
gyõzze az embereket – mert Isten meg-
érdemli bizalmunkat.

Az igazi válasz az elején föltett kér-
désre: Úgy éljek, hogy a másik ember is
beférjen azon a kapun, amely az életre
vezet.

Szeptember 1. — Évközi 22. vasárnap — Lk 14,1.7–14 — Törõdni a szegényekkel
Elsõ olvasásra úgy tûnik, Jézus

csak jó tanácsot ad arra vonatkozóan,
hogyan viselkedjünk lakodalomba
történõ meghívásunk alkalmával. A
lakodalmi ülésrend kialakítása ma is
sok odafigyelést és sok szempont fi-
gyelembevételét igényli a szervezõk-
tõl. Ki kinek a barátja, kivel tud azo-
nos témákról beszélgetni. Fokozottan
igaz volt ez a Jézus korabeli zsidó tár-
sadalomban. Szigorú szabályok sze-
rint kellett kijelölni a helyeket, fi-
gyelembe véve a meghívott tár-
sadalmi rangját és rokoni
fokát is. Nem megvárni,
hogy a helyemre vezesse-
nek, hanem a magam feje
után menni, és elfoglal-
ni egy helyet, fõleg az
elsõ helyet, nemcsak
bárdolatlanság, ha-
nem súlyos sértés, és
a házigazdát kelle-
metlen helyzetbe ho-
zó tett is volt. Ezt
egyetlen házigazda
sem tûrhette, és akár
az elkövetõ megszé-
gyenítését is vállalva
kellett rendre utasíta-
nia az illetõt.

A példabeszéd mégsem
arról szól, hogyan kell egy
kis alakoskodással kivívni a
környezetem tiszteletét. Ha a
megbecsülésért akarok alázatos
lenni, akkor ez rosszabb magatartás,
mint a fõhelyre ülés. A fõhelyre ülést
még meg lehet magyarázni a szellemi

képességek hiányával, az utóbbi ma-
gatartást azonban már nem. Ez a ma-
gatartás már a gõgnél is veszedelme-
sebb alázat volna. A példabeszédnek
az utolsó mondat ad valláserkölcsi fel-
hangot a magát felmagasztaló megalá-
zásáról és a magát megalázó felma-
gasztalásáról szólva.

Hogy itt valóban nemcsak e világi
okoskodásról és praktikus tanácsról
van szó, azt jelzi az is, hogy valószí-
nûleg Jézust sem az utolsó helyrõl kí-
sérték elõre, és nem hangzik el ajkáról
az „ahogy példámon látjátok” sem. A
folytatásban a lakomára való meghí-
vást viszonozni nem tudók meghívá-
sával kapcsolatban már egyértelmûvé
teszi, hogy nem e világi jutalomról

vagy megdicsõülésrõl van szó. Jé-
zus arra hívja fel a figyelmet,

hogy bármilyen jól sikerül
egy a barátainkkal elköl-

tött lakoma, annak nincs
érdemszerzõ ereje.

Más szóval nem fe-
ledkezhetek meg a
szegényekrõl, ki-
taszítottakról. A
feléjük fordulást
nem helyettesíti
semmi. Jézus el-
fogadta a felkí-
nált helyet az
asztalnál, nem
vonult ki a lako-
máról. Nem az a
baj tehát, ha jól

érzem magam a
barátaimmal, ha-

nem az, ha megfe-
ledkezem az adás kö-

telezettségérõl, és a jót,
amiben részem van, nem

kívánom másoknak, a vi-
szonozni nem tudóknak, és

nem teszek semmit azért, hogy õk
is élvezhessék a lakoma örömeit.
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Szeptember 8. — Évközi 23. vasárnap — Lk 14,25–33 — Jézus követése
„Aki hozzám jön…” Sokan akarhat-

nak Jézushoz menni, hisz õ a Gyógyító,
a Megszabadító, a Csodatevõ! „Itt va-
gyok, Uram! Tégy velem, amit
akarsz!” – mondják. De lehet-e valaki-
hez tartozni, valakihez közel kerülni
anélkül, hogy nekünk ne kéne tenni
ezért a kapcsolatért bármit is?

Ebben az evangéliumi részben is azt
olvassuk, hogy mit kell tennünk, ha Jé-
zushoz akarunk menni, õt akarjuk kö-
vetni. Kemény szavakat használ: Gyû-
lölnünk kell! Olvasatomban ez a legne-
gatívabb érzelem, ami elsõ hallásra
nem is fér meg a keresztény lelkülettel.
S kiket „kell” gyûlölni? Akiket a leg-
jobban kéne szeretni ezen a világon!?
Hogy kérhet ilyet Jézus?

Az õt követõ embernek ezt másképp
kell gondolnia, megélnie! Mindennél
elõbbre való az Isten szeretete, Isten
Országának építése, a jézusi úton já-
rás! S ebben nem akadályozhat meg a
rosszul értelmezett szülõi szeretet, ro-
koni kapcsolat. Ha szeretem Jézust, és
követõje akarok lenni, minden gon-
dolatomat-energiámat-cselekedetemet
ez járja át, önmagamról is képes va-
gyok elfelejtkezni, nem lesznek fon-
tosak a saját vágyaim, önzõ igénye-
im, s nem hagyom, hogy bárki eltérít-
sen errõl az útról, még ha szülõm
vagy rokonom is az illetõ! Ez a küz-
delem keresztté is válhat számomra,
de hordoznom kell, így lehetek tanít-
vánnyá!

S mint ahogy a toronyépítés és a harc-
ba vonulás, úgy a Jézust követés is tuda-
tossá, cél-tudatossá kell, hogy tegyen.
Ebben segítenek rendszeres elszámolá-
saim: idõ, pénz és szeretet számbavétele
annak tükrében, hogy adtam-e, eleget
adtam-e, többet adtam-e, mint tegnap.
Akkor tudom, mi az, ami a tulajdonom,
amivel gazdálkodhatom, hogy közelebb
lehessek a célhoz: Isten Országához, kö-
zelebb Jézushoz és az Atyához.

Nagyon sokat hallom emberektõl,
hogy imádják ezt vagy azt: zenét, fil-
met, ételt, társat… stb., pedig csak egy
valakit kellene imádni, azaz életünk kö-
zéppontjává, mindennél elõbbre valób-
bá tenni, s a többi mindrõl lemondani!

Mi: Te, én… Hogy állunk ezzel?

Szeptember 15. — Évközi 24. vasárnap — Lk 15,1–32 — Öröm az elveszettek megtalálásán
Ennek a fejezetnek a történeteit az el-

veszett megtalálásán érzett öröm köti
össze. Mind a három példabeszéd a
bûnbánó vétkes megtérésére irányul.

Jézus közvetlenül hallgatóihoz szól.
„Ha valakinek közületek…” Nem való-
színû, hogy hallgatóságából mindenki
az egy elveszett bárány után indulna, de
ennek a túlzón különös gondoskodás-
nak a varázsa egyetértésre készteti a
hallgatókat. Egy pillanat alatt Isten vi-
lágába kerülünk, és úgy látunk és cse-
lekszünk, ahogyan õ tenné.

A pásztor öröme olyan, mint Isten
öröme, az egyes juh iránti odaadása,
amint visszaviszi azt a nyájhoz, Isten
szeretetét tükrözi.

A második példabeszédben másik ha-
sonlat fejezi ki ugyanezt. Az asszony el-
veszít egyet a tíz ezüstpénzébõl, s hogy
megtalálja, az egész házat felforgatja.
Öröme hasonló ahhoz az örömhöz, ame-
lyet egy megtért bûnös okoz a mennyben.

Ezt a nagy örömet meg kell osztani.
Az asszony és a juhász hálaadó vacso-
rára hívja barátait, szomszédait. Mi a
helyzet a többi kilenc ezüstpénzzel és a
kilencvenkilenc juhval? Õk is fontosak,
de ami elveszett, amirõl már lemond-
tak, és mégis megkerült, olyan, mint
egy új élet, mint a feltámadás, meg kell
ünnepelni.

Jézus példabeszédei közül talán a té-
kozló fiú története a leghíresebb. E tör-
ténet által Jézus megvilágítja, milyen
megdöbbentõ méretû fogadtatás lehet-
séges az Isten országában. A történet
egy apáról és két fiúról szól, de lényege
az apa mindkét fia iránt tanúsított té-
kozló szeretete.

A zsidó törvény értelmében az elsõ-
szülött fiúnak kétszer annyi jár az örök-
ségbõl, mint a többi gyermeknek. A fia-
talabb fivért ebben az esetben a vagyon
harmada illeti meg. A vagyon elosztá-
sával általában várni szoktak az apa ha-
láláig. De a fiatalabb fivér nem akar
várni, kiköveteli a részét, elmegy ha-
zulról, sajnálkozás nélkül vágja el az õt
és családját összekötõ köteléket. Min-
dent elvisz magával, semmi remény
sincs arra nézve, hogy valaha is vissza-
jön. A család vagyonának jelentõs ré-
szével való távozása apjának és fivéré-
nek is veszteséget okoz, s ez növeli az
utóbbi gyûlölködését.

A vagyon azonban hamar elfogy a lé-
ha életmód és a költekezés következté-
ben. Törvényszerûen bekövetkezik a
bukás. A zsidó emberek számára a disz-
nóõrzés a hitehagyást, a családhoz és
Isten népéhez tartozás teljes elvesztését
jelenti. De a tékozló fiú még a disznók-
nál is alávalóbb, hiszen még moslékot

sem kap. Szerencsétlensége végül észre
téríti. Béresként akar visszatérni ottho-
nába. Rideg, tartózkodó fogadtatásra
számít, de apja már várja, és tárt karok-
kal siet eléje, nyakába borul és megcsó-
kolja. Bocsánatkérését elfogadja, és
örömében a legdrágább ruhát, gyûrût,
sarut hozatja elõ, és lakomát rendez.
Nem az a fontos, hogy mit tett a fiú, ha-
nem hogy bár elveszett, de megkerült.

A történet így is teljes, de kiegészíti
egy másik történet az idõsebb fiúról. Az
idõsebb fiút mérge és önelégültsége ne-
heztelõvé teszi, nem örül testvére visz-
szatérésének, és nem hajlandó részt
venni a család ünneplésében. Ismét az
apa szeretete a lényeg. Idõsebb fia elé
éppúgy kimegy, az õ számára is bol-
dogságot akar. Az idõsebb fiú számára
csak a vagyon létezik, és saját erényes-
ségének foglya. Az apa nem tagadja
idõsebb fia hûségét, de ez most külön-
leges pillanat, egy fiú, egy testvér tér
vissza a halottak közül. „Illett, hogy vi-
gadjunk és örvendezzünk!”

Ha belehelyezkedünk a történetbe,
átélhetjük a mennyei örömet, a fiata-
labb fiú teljes befogadását, az apában
pedig megláthatjuk Istent.

Az apához hasonlítok? Az idõsebb fi-
úhoz? Vagy a fiatalabbhoz? Mindhár-
mukból van bennem valami?

Szeptember 22. — Évközi 25. vasárnap — Lk 16,1–13 — A hûtlen intézõ
Jézusnak ez a példabeszéde egy ma-

gas beosztásban levõ emberrõl szól,
egy birtok intézõjérõl, akit ura vagyo-
nának, gazdasági ügyeinek intézõjévé
tett. Kiemelt beosztás, kiemelt fizetés.
Az intézõnek ez mégsem volt elég.
Visszaélt helyzetével, rendszeresen
sikkasztott. Így a más vagyona által a

saját maga gazdagodásán fáradozó,
hûtlen sáfár lett. Amikor ez a gazda tu-
domására jutott, hívatta, számadásra
szólította, majd menesztette állásából.
Még annyi intézkedésre maradt ideje,
hogy gazdája adósaival új adóslevelet
írasson, kevesebb adósságot tûntetve
fel. Ezt a jövõjére való tekintettel tette,

hogy majd ennek fejében legyen, aki
befogadja õt házába, miután elbocsá-
tották. Eddig a történet.

Az Úr megdicsérte okosságáért a
hûtlen intézõt, amiért elõre gondosko-
dott jövõjérõl, hátralevõ életérõl. Ez-
zel a történettel a világ fiait példaként
állította abban az értelemben, hogy a
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Mammont szolgálva mi mindent meg
nem tesznek gazdagodásukért, az
anyagi javak célként való megszerzé-
séért. Övéinek, a világosság fiainak
életében is szerephez jutnak az anyagi
javak, de nem cél, hanem eszköz for-
májában. Övéinek is barátokat kell
szerezniük maguknak a hamis mam-
monból, hogy majd befogadják õket
mint jótevõket az örök hajlékba. En-
nek feltétlen feltétele az adástörvény
teljesítése, az anyagi javak helyes, Is-
tennek tetszõ használata.

Kik lehetnek a befogadók? Azok,
akik már korábban szintén teljesítették
az adástörvényt, s lettek befogadottak-
ból befogadók. A Legfõbb befogadott-

befogadó maga Jézus, aki életével pél-
dát adott az Atya akaratának teljesítésé-
re. Meg is kapta érte jutalmát. Nekünk
is követnünk kell õt a szeretet útján, ha
az örök hajlékba akarunk jutni, ahová
elõrement, hogy helyet készítsen szá-
munkra (Jn 14,2).

„Aki a csekélyben hû, az hû a sokban
is, aki pedig hûtlen a csekélyben, a sok-
ban is hûtlen” – olvashatjuk ebben a
részben. Isten szemében az anyagi ja-
vak csekély értékkel bírnak, csak esz-
köz értékûek. Aki ennek kezelésében
hûtlen Istenhez, az oktalan, esztelen, is-
tentelen. Az Úr így szól hozzájuk: „Ha
tehát a hamis mammonban hûek nem
voltatok, ki bízza rátok azt, ami az igazi

érték? S ha a máséban hûek nem volta-
tok, ki fogja odaadni nektek azt, ami a
tiétek (Lk 16,12)? Mi a miénk? E világi
értelemben azt szoktunk mondani,
hogy az a miénk, amit megeszünk. Or-
szágbeli értelemben az adásainkkal
gyûjtött mennyei kincs, amely tõlünk el
nem vehetõ, másnak át nem adható (Mt
6,20; 25,1-13). Ehhez viszont táplál-
koznunk kell Isten igéjével, hogy hûsé-
gesek tudjunk maradni (Mt 4,4).

Tudatosul-e bennem, hogy az életem
során adásaimmal gyûjtött mennyei
kincs lesz az örök hajlékba való befoga-
dásomnak a záloga.

Jó Uram! Imádlak! Lakhelyet szeret-
nék Tenálad!

Szeptember 29. — Évközi 26. vasárnap — Lk 16,19–31 — Kövessük a lelkiismeretünket!
Ez a példabeszéd az ellentétekre

épül. Az e világi aiónban megélt jómód
és gazdagság, illetve a szegénység el-
lentétére, majd az ezek következtében
kialakult másik aiónbeli kétféle élet kü-
lönbözõségére. Nyilvánvalóvá teszi,
hogy két aión van, és a másik aiónon
belül van Mennyország, és van Pokol.

Azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy e vilá-
gi életünkkel lezárul egy korszak. A
dolgokat nem tudjuk többé meg nem
történtté tenni, viselnünk kell e világi
életünk következményeit. Nem tudom,
melyik kellemetlenebb: lángokban
gyötrõdni, vagy tehetetlenül, a módosí-
tás legkisebb esélye nélkül nézni, hátra-

hagyott szeretteink hogyan rohannak a
vesztükbe.

A példabeszéd tanúsága szerint nem
kell a holtaknak visszatérniük ahhoz,
hogy felismerjük a helyes utat. „Van
Mózesük, és vannak prófétáik”, mond-
ja Ábrahám.

Halljuk még a próféták szavát? Fi-
gyelünk a lelkiismeretünkre, vagy el-
nyomja a reklámok harsogása? El-
nyomja a „Fogyassz, fogyassz többet,
mert megérdemled!” kórusa? Addig
kell hatással lenni a környezetünkre,
amíg ebben az aiónban élünk!

Most nézzük Lázárt!
Csak azért fekszik Ábrahám kebe-

lén, mert e világi életében a nyomor
volt osztályrésze? Nem hiszem. A
nyomorhoz is többféleképpen lehet vi-
szonyulni:

• Fellázadok, elveszem a másét.

• Igyekszem munkámmal elérni,
hogy ne hiányozzon semmi.
Eközben taposom magam körül a
többi nyomorultat...

• Szorgos munkával törekszem rá,
hogy ne nélkülözzek, de nem
szorítok háttérbe senkit.

• Miközben dolgozom, ha tudok,
próbálok segíteni azoknak,
akiknek nálamnál is kevesebbjük
van.

Meggyõzõdésem, hogy Lázár ez
utóbbi kategóriába tartozott.

Istenem! Add meg nekünk, gazdagok-
nak, hogy lelkiismeretünk szavát követ-
ve tudjunk mértékletesen élni, növeked-
jék bennünk az irgalom, és megtaláljuk
a másokon segítés csatornáit, példát
adva közvetlen és tágabb környezetünk-
nek egyaránt! Add meg a Lázároknak
is, hogy szegénységüket Neked tetszõ
módon éljék meg, és ezáltal megszûn-
jön a szakadék ember és ember között!
Ámen.
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