Magyar

Törekedjél inkább igazságos lelkületre,
életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre
és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát,
szerezd meg az örök életet,
hiszen erre kaptál hivatást. (1 Tim 6,11-12)

Jaj a gondtalanul élőknek Sionban, és Szamária hegyén az elbizakodottaknak!
Elefántcsont ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj
bárányaiból és a csorda ökreiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid,
hangszert csinálnak maguknak; korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik
magukat: József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért, lám, most a
száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása.

Szeretett Fiam! Te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább
igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre.
Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást,
és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.
Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében,
aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd
megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.
Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok
Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen
fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az
örök hatalom! Ámen.

Abban az időben: Jézus a következő példabeszédet mondta: "Volt egy gazdag
ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott.
Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen
jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de
abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit.
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Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt,
és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta
messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt.
Felkiáltott: 'Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja
hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a
lángokban.'
'Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben,
Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát
gyötrődöl.
Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna
menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.'
'Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még
öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak á
gyötrelmek helyére.'
Ábrahám ezt felelte: 'Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.'
Ám az erősködött: 'Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül
elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.'
Ő azonban így felelt: 'Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a
halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.'"

Akit Isten meghívott szolgálatára (és mindannyiunkat meghívott), tiszta hallású, Istenrehallgató ember kell, hogy legyen: Mit akar Isten tőlem különösképpen? Hogyan kell
megvalósítanom a Vele való kapcsolatomat konkrétan a saját életemben? A mai első
olvasmány és az evangélium világossá teszi, hogy a kereszténység igazán a konkrét
életvitelre vonatkozik, jelen esetben példaként mutatja be a szegényekkel való
szolidaritást. Ha hitéletünk kimerülne a jámbor gondolatokban, mondásokban és
liturgikus áhítatokban, akkor keveset érne ez a hit.
Jézus üzenete nem elsősorban politikai, társadalmi rendről szól, hanem hitből fakadó
cselekedetekről, és Isten felismeréséről a mellettünk, velünk élő emberben. Hogy ezt
világossá tegye, olyan drasztikus hasonlatokat választ, mint a mai. A gazdag az az
ember, aki csak önmagának él, nincs szeme arra, hogy észrevegye, mi folyik körülötte.
Nem az a bűne elsősorban, hogy gazdag. Az a bűne, hogy testvérét elkerülve él.
Mindannyiunkban rejlik valamennyi ebből a gazdag emberből, amikor nem akarjuk,
hogy embertársaink zavarjanak vagy hozzánk forduljanak, amikor közömbösek
vagyunk velük szemben. Lázár a szegény, a kiszolgáltatott, aki rászorul a
jóindulatunkra, akinek rosszabbul megy, mint nekem. Ha eléggé érzékenyek és
"Istenre-hallgatók" vagyunk, akkor több embert találunk az ajtónk előtt, mint
gondolnánk: megkeseredett, elszegényedett, megfélemlített embereket, betegségtől,
gondoktól gyötört embereket. Odafordulásunk – legalábbis a mi köreinkben – inkább
lelki, mint anyagi javakban fog megnyilvánulni: emberi melegségben, türelemben,
érdeklődésben, rászánt időben ... Isten oly sokféle módon közelít hozzánk; nem
szabad csak a mennyben keresni. A szemet és szívet éberré kell tenni, különben
átbotlunk Rajta anélkül, hogy észrevennénk. És egyszer majd, nem fog igazolni minket
a mellébeszélés: "ezt nem tudtam"!
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