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l/i/.rtr, <1 HzcKÓny, oki ott feküdt fi fíazdfijí ajtója előtt fekélyek
kel ti'Ive. Aki Istent keresi a szentírásban, annak Lázárnál kell 
ki'resnie. Aki megtalálta, Lázárnál találta meg. Aki Lázár mel- 
l('tt fdhalad, Istent soha többet nem találja meg. Ez a gazdag 
is azért nem találta meg Istent, azért kellett neki a pokolba 
és a gyötrelembe mennie, mert —  ő a gazdag — hagyta Lázárt 
feküdni ajtója előtt és nem vette észre, vagy nem akarta észre
venni őt. Ne hagyjátok Lázárt, ne nézzetek túl rajta és ne men
jetek el mellette 1 A z  időben és az örökkévalóságban minden 
fitlól függ, vájjon te megteszed-e ezt. Istennek sátora az embe
reknél itt van, itt és sehol másutt. Ezt kellene hallgatnunk M ózes
től és a prófétáktól, amíg ideje.

Kicsoda Lázár?  Ez a név azt jelenti, hogy : Isten segít
ségére rászorult. Ez a Lázár pedig oda volt vetve a gazdag 
ka[)uja elé, fekélyekkel telve és kivánt megelégedni a morzsa- 
lékokkal, amelyek aláhullottak a gazdagnak asztaláról. És most 
térjünk azonnal a dolog lényegére. Lázár a te számodra min
dig H te életedben veled összekötött és veled találkozó ember, 
aki valamilyen vonatkozásban rászorult Isten segítségére, abban, 
amiben Isten neked már segített. Mindig az az embertárs, aki
nek éppen az hiányzik, ami neked megvan, tehát mindig az 
az embertárs, aki kíván megelégedni a morzsalékokkal, ame
lyek a te asztalodról hullanak alá, s akivel szemben te vala
milyen vonatkozásban úgy állasz, mint gazdag ember.

Talán éppen így, vagy ehhez hasonlóan, ahogy ebben a 
liíisonlatban le van írva: tehát mint gazdag, v a g y — mondjuk —  
l<-hetős pénzben és javakban. Ne mond rá azonnal, hogy te 
í'bben az esetben nem jössz számításba I Ne húzódj vissza 
azzal, hogy nem öltözködsz bíborba és patyolatba és azzal se, 
hogy nem élsz naponként boldogan és örömökben, hogy nem 
tartozol a tehetősökhöz, annál kevésbbé a gazdagokhoz. Kevés 
oly/in szegény van, aki körül ne élnének még szegényebbek, 
.s akik mellett még a szegények is ne volnának gazdag embe- 
r/'k. A  legtöbben közülünk —  a szokásos osztályozás szerint, 
a közép osztályhoz, vagy a szerényebb polgársághoz tartozunk. 
I'is ma ez az osztály sem ok nélkül beszél súly os és fenyegető 
időkről. De ne ámítsuk magunkat: Lázár ott fekszik ajtónk 
/“Iliit és onnan nézve helyzetünket, távolról sem olyan súlyos 
i'H fcny/'g/'tő a z ; Lázár, aki a mi polgárias aggodalmainkkal 
s/.ív/“s(“ii cserélne, amit mi viszont komolyan nem mondhatunk
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cl Miagiinkról; Láz/'ir, aki néz bcnnüiikel, hogy még most is 
Micnnyi kevésbbé fontos dolgot megengedünk és teljesítünk 
magnnknak, vagy legalább is úgy gondoljuk, hogy megenged- 
lielnők és leljesílhetnök, amikor vannak fontosabbak; Lázár a 
nvngtalan és elégedetlen proletár; Lázár a munkanélküli, aki
nek koránt sincs úgy dolga, a munkanélküliek segélye mel- 
li“ll, ahogy az távolról lá tszik ; Lázár, aki szemérmesen, de 
mindi'nütf alkalmatlanul, kérve lopódzik ajtóról-ajtóra; Lázár 
aki mégis büszke és akinek mind nagyobb a nyomorúsága. 
Oh I most senki ne igazolja magát és ne vádaskodjék 1 Isten 
tudja jól, hogy mit lehet felhozni Lázár ellen is. De ha még 
tíz,szer annyit lehetne is ellene m ondani: ő akkor is itt van, 
itt fekszik ajtónk előtt. Nekünk van, neki pedig nincs. Segít- 
ségK' szorult ott, ahol nekünk Isten segített. És most nehogy 
/•léhoznkodjunk azzal a kérdéssel: mit tegyünk hát érte? 
Ezzel a kérdéssel, amelyikkel annyiszor és olyan szívesen vé- 
(lek/“zünk, mikor előre elhatározzuk, hogy semmit se teszünk. 
Itt első.sorban nem cselekedetről van szó, hanem látásról, tu- 
(l/ísról, felszólításról és ébrenlétről. Látod-e, hogy neked job 
b/m van dolgod ezer meg ezer más embernél és tudod-e, hogy 
az (“zer meg ezer másnak minden egyes embere, akivel talál
kozol és aki útadban áll, az az ember, akinél Istent találhatod 
meg a magad számára minden adományával, vagy akinél 
Istent utasíthatod el magadtól. Nem kevesebbet és nem mást, 
mint Istent. Látod ez t?  Minden cselekedet ebből a látásból 
Mzül/'tik meg.

De a hasonlat nemcsak a pénzben és javakban való gazdag- 
H/ígról beszél. Ez a gazdagság még nem a legnagyobb, és a 
1,/izár szüksége is, mely ebből a fajtából való, nem a legna
gyobb és legsúlyosabb. Lásd 1 le talán gazdag vagy szeretet- 
ben, barátságban és tiszteletben, mely minden oldalról körül- 
v/'sz. Tiéd ez a gazdagság, anélkül, hogy nagy dolgot csinál- 
n/íl belőle, hogy téged szeretnek, s hogy útadón nem kell egye- 
(lülvalónak és elhagyatottnak érezned magadat. Körülrajong
nak /iz emberek, bíznak benned és te viszont számíthatsz reájok. 
Jól van dolgod 1 Gazdag ember va gy ! Hány olyan ember néz- 
Ih I és kell, hogy nézzen téged irigy szemmel, akinek villája, 
/niloj/i v/in> talán nem is egy. Mórt nekik és számtalan annyi 
m/i'tn/ík épp/“n /iz hiányzik, amiben te gazdag vagy. Igen ! ez 
a l./izát mindetiüll megtalálható 1 Lázár, akit senki nem méltat 
f»/./“iel<“li“ie. Lázár, akit s(“iiki nem szerel; Lázár, az ügyetlen és


