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(l/iK ctnbcr clz/irl /ijlfiján kezd zsémbelődni, ha a hilcIlenséK- 
nt k olyan felvonulását látjuk a hit ellen, mint jelenleg nagy 
vonásaiban Oroszországban, amit olyan szívesen szeretnének 
elplénlálni az egész világon. A z  a benyomásunk, hogy a ka- 
Iholikus és protestáns keresztyénség ebben a szegény ember
ben nem látta meg Lázárt. Különben nem beszélnének „va l
lásos frontról“ , „ellenáramlatról“ , amit be kell indítani a hitet
lenség propagandája ellen. Mi értelme volna Lázár ellen frontot 
húzni és harcba kezdeni v e le ?  A  gazdag embernek a kivül 
zsémbelődő és pattogó testvérrel szemben valami egyebet kel
lene tennie, ha tudná, hogy neki csakugyan testvére a szegény 
Lázár, aki a nekünk legszentebb dologban is olyan gyűlölete
sen viseli magát. Nem a szegény Lázár ő 7 Kikkel szemben 
vagyunk jók, ha nem a gyűlölködő, vagy goromba, csendes, vagy 
lármázó istentelenekkel szem ben? Hol vagyunk mi gazdagok, 
ha itt semmik vagyunk ? Hol segített nekünk Isten olyan nyil
vánvalóan és hatalmasan, ahol a másik oldalon csak szükség 
van ? Ha Isten mindig és kiszámítva a szegények Istene, gon
dolhatunk-e arra, hogy Istenben gazdagok csak akkor leszünk, 
ha az istenteleneket nem hagyjuk magukra és elsősorban nem 
harcolunk, hanem az ő éktelen szükségükben és szükségük 
okaiban meglátjuk, és megértjük, hogy az ő szükségüket ma
gunkra kell vennünk, mint a m ienket! Milyen félelmetes, ha mi 
most a hit bíborjában és drága patyolatában ide-oda járkálunk, 
mint keresztyének boldogan és örömben élünk és talán meg
bosszant, de meg nem zavar, igénybe nem vesz, szolidáritásba 
nem hív az ajtónk előtt fekvő istentelen nyomorúság. Milyen 
félelmetes lenne, ha maga a nekünk legszentségesebb, ellenünk 
fordulna és hitünk a szegények Istenének ítélőszéke előtt mint 

hitetlenség lepleztetnék le l
De m iéri akar Isten, a Szentírás Istene kimondottan és 

egyoldalúan a szegények Istene lenni ? —  kérdezheti valaki. 
Mit talál hát Lázárban, hogy pártjára áll és még a gazdag em
bernél is mindent az dönt el, hogy melléje állot-e Lázárnak, 
az Isten segítségére szorúltnak? Nehogy valami titkos erénye
ket tulajdonítsunk ennek a Lázárnak 1 Teljességgel szegény, a 
legszegényebb Lázár. Talán nagyon kínosan hangzik, de nem 
lehet változtatni azon. hogy Luther Lázárnak a hasonlatban 
jel/.cítt betegsége alatt a vérbajt értette. Aki rosszá akarja tenni 
a maga Lázárját, melynek különböző alakjairól beszéltünk.
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<'•mIi niMS/á Ví i í i  elég oka i/í De lásHa m(‘g n/.l is, hogy 
III I ii/itiiiiik Hcui 11 joHMgáiol, Hcm a lOHH/.aM/igáiol egy m/.o híiich.

I laiiriM aiiiil vau ill h/.o, hogy IhIcu a m ercU’t. Lh Inlrti 
a 1/1 (I lel, i'll«ail(*ll)cii iiiiiiilcu cmheii s/.eielcttel, a másikai 
1 H ili M/i'il ki icHi, mert annak szüksége van rá és ez  a szerr-- 
ii I Hl Millwl lai segileni akar, nem azért, mert használni akarja. 
Ml iM a/i il, mell céljai és szándékai vannak vele ; ez az elá 
iiimlii ti/i ielel mán a maga boldogságáért teszi boldoggá az
< m i n  il, dl' az ember boldogsága neki is boldogság. Lzétl 
1 MII . 1 /, h o g y  a .Szenlírás Istene mindig azokat választja ki, kik 
l i i i l i i i id i ik  CM megv(‘lelt(!k a világ előtt. Ezért .született Krisztus 
u i i i l l i i l i a i i  es ezert halt meg bitófán. Ezért a szegény Lázár az
l.ili II h a ia l| a  es nem a gazdag. Ezért van a tűfoktr minden 
li iili, le lk i es szelkani gazdagság tevéjének felállítva. Ezért le 
h e l  II g a z d a g  einbm csak Lázárral együtt boldog, mint testvéri"
• I H/i gi ny Lazainak. Ezzel Isten megfoghatatlan ítéletét még 
III III I delink meg, kikutalhatatlan útjait még nem kutattuk ki.
< Ilik a/l mondolluk ; Van /sten-ítélet és van Isten-úl és ez a 
li li li I ima a miiVI-re.

,'i/iiljimk még [rár szót a szegény Lázár titkának emberi 
iildiilaiol Először: A z  biztos, hogy Lázárnak egész helyzete 
iiiiiinl leljen mi'tlékben Isten .segítségére van rá.szorulva, amint 
I ii\ i dal « uak afelé néz, mindaddig, míg nem adja Isten a segíl- 
■II III I ez az egé.sz helyzet inkább megfelel annak a In'ly- 
/I Illek, amihen van az ember Istennel szemben, mint a gazdag 
1 Ildii le, akáihogy értelmezzük is annak gazdagságát. Boc.sás.suk 
I liiie ugyanis azi, hogy az ember úgy áll Isten előtl, mint áruló, 
iikl iidofia a halálnak. Erről ma nem szóltunk, de a biblia 
lio/vetve. vagy közvetlenül minden oldalon beszél erről. S ha 
1 / így von. mit jelent akkor a gazdagok gazdagsága? Akkor 
I a/ai nem sokkal igazibb és valódibb módon ember, mint a 
ga/dag ? Nem éilheiöbb, hogy Isten, —  anélkül, hogy valami 
I idrim iil leheliK' SZÓ — szivcscbbcn fordul u szegényhez, mint 
a ga/daghoz? Nem érkezett el a legfőbb ideje a gazdagok 
n/amaia annak, hogy Lázárban felismerjék Krisztus alakjál, 
iiklii kívül, dacára minden gazdagságnak —  nincs üdvös- 
ni'g / Es aznián : Lázárnak, (illcnlétben a gazdaggal, az a fő 
Miiirtsa nem periig e:rénye hogy úgy él, mint aki <‘mber- 
láiiiaho/. való viszonyában teljesen arra van rríutalva. A  gnz- 
dug ellelejlheli ul cs elnézhet fölötte. Lázár biztosan nem fo-


