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Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
Bev.: Az Úr Jézus egy meglepő mondatot mond a tanítványoknak: „Lehetetlen, 

hogy botránkozások ne essenek…” Vagyis, elkerülhetetlen az, hogy megütközést, 
felháborodást, csalódást, megbotránkozást ne okozzon egyik ember a másiknak. 
Biztosan meg fog az történni, hogy egyik ember csalódást okoz a másik embernek. 

A nagy kérdés ezek után az, hogy miért van ez így? Miért nem tudjuk ezt elke-
rülni? Miért nem tudunk mi sem úgy élni, hogy ne okozzunk megütközést, csaló-
dást a másik embernek? 

Ahhoz, hogy ezt megértsük, látnunk kell azt, hogy mielőtt Jézus erről beszélt, 
elmondott egy példázatot, egy tanító történetet egy gazdagról, és a háza előtt kol-
duló nyomorult és beteg Lázárról. Ezt a 16. fejezetben olvashatjuk. 

A gazdag úgy viselkedik, mintha az ő gazdagságának kiemelésére, kihangsúlyo-
zására létezne ott mellette Lázár. Soha nem vesz róla tudomást, nem segít neki, 
egyszerűen átnéz rajta, és elmegy mellette. 

A valóság azonban az, – és erre szeretne Jézus rámutatni – hogy Lázár azért 
van a gazdag közelében, hogy kiderüljön, milyen indulat, milyen lélek van a gaz-
dag ember szívében. Lázár nyomorúsága teszteli a gazdag emberségét. 

I. Ennek a történetnek az első üzenete számunkra ez: Vigyázzunk, hogy ne le-
gyünk közönyösek! Jézus annyit mond a tanítványainak: „Vigyázzatok maga-
tokra!” 

Mostani világunkban, kétezer évvel Jézus és a tanítványok kora után is nagyon 
fenyeget bennünket a közöny. Különösen akkor válhat az ember közönyössé a má-
sik ember iránt, amikor nő a veszély, amikor felébred az emberben a saját életé-
nek féltése. Ezekben a napokban és hetekben felerősödött, és napról napra erősö-
dik az emberekben a félelem az ismeretlen járványtól, ami egyre közelít hozzánk 
is. 

Ez a járvány teljesen ismeretlen valami, és ezért érthető a tőle való félelem. 
Ugyanakkor éppen ezért nagyon tudatosan kell mégis figyelnünk arra, hogy ne 
legyünk egymás iránt közömbösek, közönyösek, és a legkevésbé se tekintsük a 
másik embert, a szomszédot, a velünk szemben sétáló ismeretlent ellenségnek, 
akitől félnünk kellene. 

Jézus minket is figyelmeztet, hogy „Vigyázzatok magatokra!” De ez nem azt je-
lenti, hogy ne érintkezzünk egymással, hanem azt, hogy mi ne botránkoztassunk 
meg másokat. Vigyázzunk arra, hogy ne okozzunk megütközést, csalódást egy-
másnak, szeretteinknek.  

És a legfontosabb pedig az, hogy az Úristen figyeli életünket, cselekedeteinket. 
Ő szeretne bennünk gyönyörködni. Ne legyünk közönyösek egymás iránt a jár-
vány idején se, hogy Urunk gyönyörködhessen bennünk. Ámen. 


