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LÁZÁR,

UGYE ÍGY HÍVNAK?

FERENC PÁPA GONDOLATAIVAL

„Hívő ember nem beszélhet szegénységről, ha közben fáraóként él" - hangzott el a mondat
Ferenc pápa szájából egyik reggel szentbeszédében, amikor misét mutatott be. A pápa a tőle
már megszokott egyszerűséggel, nyíltan, karakánul, célirányosan fogalmazott. Szembeállította
a szegénységet, a szegény-létet a „fáraósággal”, dúskálással, fényűzéssel.
Lukács evangéliumát szokták a szegények evangéliumának is nevezni. Itt olvashatunk a
dúsgazdag emberről és a koldus Lázárról (Lk 16,19), arról a gazdagról, aki a bőséges
termésének új csűröket építtetne, (Lk 12,16), illetve arról a bizonyos tevéről, aminek könnyebb
átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába (Lk 18,24).
Egyszerűen olyan érzése támad az embernek, mintha gazdagnak lenni átok lenne. Akinek van
mit a tejbe aprítani, esetleg bőven tud mit a tejbe aprítani, az bizony messze került az
üdvösségtől! Küszködjön csak a tű fokával!
Vagyonosnak lenni természetesen nem átok. Inkább nagyobb felelősség. Akire sokat bíznak,
attól sokat is várnak el: szolidaritást, igazságosságot, figyelmességet, gondoskodást.
Mindezek gyakorlásához szándék, akarat, sőt fegyelem szükségeltetik. Óriási a csábítás, hogy
ne hozzuk meg a helyes döntéseket, újra és újra. Talán nem is mindenki tudna megbirkózni
ekkora feladattal…
Ha most ezen a szemüvegen keresztül újra elolvassuk a koldus Lázár és a dúsgazdag ember
történetét, az elsődleges jelentésben megmutatkozó hiányzó együttérzésen (és méltó
büntetésen) túl az is feltűnhet, hogy a gazdag ember tudja Lázár nevét még a földi életéből!
Már a földön is ismerte Lázárt, csak éppen nem foglalkozott vele, rá sem nézett, kirekesztette,
maradéknak, társadalmon kívülinek tekintette (ahogy erre a „modern” jelenségre a pápa is
hangsúlyosan felhívja a figyelmet megnyilatkozásaiban). És itt a lényeg, a hiba, a porszem a
gépezetben!
Az ember közösségi lény, figyel a másikra. Az emberek által alkotott szerveződések,
csoportok, közösségek, vállalkozások szintjén is helyes és nemes, ha látókörükben tartják a
többi közösséget. A vállalkozások működésének a gazdaságban számos érintettje létezik;
némelyek nyilvánvalóak mint a szállítók és vevők, némelyek pedig rejtőzködőek mint a
munkavállalók családtagjai, az óvodában dolgozók vagy a helyi zöldek. Az üzleti vezetők
számára készült lelkitükör egyik kérdése elevenébe hatolva teszi fel a kérdést: „Úgy
gondolom, hogy cégem nemcsak a tulajdonosok érdekeit hivatott érvényesíteni, hanem
mindenkiét, akik közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak sikeréhez?”

A Lázárok örülnek az adománynak. A Lázárok örülnek a gyors enyhülést hozó segítségnek. S
a Lázárok tudnak élni a bizalommal és a lehetőséggel, ha velük együtt közösen munkálkodva
és dolgozva hosszútávra tervezünk…
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