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Skrb za uboge
Evangelij po Luku 16,19–31
19
»Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na
dan sijajno gostil. 20 Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar
in je imel polno ran po telesu. 21 Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe
mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. 22 Revež je umrl, in angeli so ga
odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. 23 In ko je v
podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v
njegovem naročju. 24 Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da
pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem plamenu.‹
25
Abraham mu je rekel: ›Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar
pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. 26 Vrh tega je med nami in
vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi
od tam se ne da priti k nam.‹ 27 Nato mu je bogataš rekel: ›Prosim te torej, oče, da
ga pošlješ v hišo mojega očeta. 28 Imam namreč pet bratov in posvari naj jih, da
tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹ 29 Abraham mu je dejal: ›Imajo Mojzesa in
preroke, te naj poslušajo!‹ 30 Ta pa mu je odvrnil: ›Ne, oče Abraham, toda če pojde
kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili.‹ 31 On pa mu je dejal: ›Če ne poslušajo
Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.‹«
Ostala berila: Amos 6,1.4–7; Psalm 146,1.6–10; Prvo pismo Timoteju 6,11–16.

V podzemlju se v bogataševem srcu oglasi skrb za družino. Spomni se svojih še
živih bratov in prosi Abrahama, naj pošlje k njim Lazarja, da bi jih posvaril. Ne želi,
da bi končali kakor on in prejeli takšno kazen. Abraham odvrne, da imajo bratje
Mojzesa in preroke, ki naj bi jih posvarili. Bogatašu to ne zadostuje. Prepričan je,
da je potrebno nekaj bolj dramatičnega – njegovo družino bi prepričal le kdo, ki bi
vstal od mrtvih. Abraham odgovori zelo pomenljivo: »ne bodo se dali prepričati,
četudi kdo vstane od mrtvih« (vrstica 31).
Ne dolgo po tem govoru je Jezus zares umrl in vstal od mrtvih. Izkazalo se je,
da Abrahamova ugotovitev drži tako takrat kakor sedaj. Tudi velik čudež ne bo
prepričal tistih, ki zavračajo svarila iz Svetega pisma. Žal mnogi danes še vedno
nočejo verovati v Jezusa, Božjega Sina, in mu niso pripravljeni služiti kot svojemu
ljubečemu Gospodu.

MEDITATIO:
Kaj ti je Bog razkril v tem odlomku? Ali se ravnaš po Božjem nauku na tem
področju svojega življenja?
Premisli, ali dovolj resno jemlješ dolžnost pomagati bližnjim v stiski. Ni nujno,
da jim pomagaš le z denarjem, prav tako pomembno je vzeti si čas in ga preživeti
z nekom.
Primerjaj ta odlomek z besedami apostola Pavla v Prvem pismu Timoteju 6,17–19.

ORATIO:
LECTIO:
Prejšnji teden smo razmišljali, kaj pomeni biti dober skrbnik vsega, kar nam
je zaupal Bog. V tej priliki, ki jo najdemo le pri Luku, Jezus razvija svoj nauk še
naprej.
Vse kaže, da je tega bogataša bogastvo popolnoma zaslepilo. Pred vrati svojega
razkošnega domovanja je gledal Lazarja, ki je bil v pomilovanja vrednem stanju.
Poznal ga je celo po imenu (vrstica 24), a ni naredil nič, da bi mu pomagal.
Vsi Judje so vedeli, da so Mojzes in preroki učili o socialni odgovornosti bogatih,
da poskrbijo za revne. Ta bogataš pa iz sebičnosti ni ubogal Božje postave. Ali ni
ironija, kako pozneje prosi Abrahama, naj reče Lazarju, naj mu pomaga, prej pa
sam niti s prstom ni mignil, da bi pomagal njemu.
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Kako se Božja skrb za uboge in prikrajšane razodeva v Psalmu 146? Moli, da
bi se znal pravilno odzivati na takšne potrebe. Moli za vse, ki pomagajo ljudem v
stiski.

CONTEMPLATIO:
Nekaj časa premišljuj o Božjem veličastvu, ki je opisano v Prvem pismu Timoteju
6,15–16.
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