Piatok 3. júna 2016
Text: L 16, 19 – 31
19Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20A bol
akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý 21a žiadal si
nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal], len čo psy prichádzali a lízali
mu vredy. 22Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a
pochovali ho. 23Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone
Lazára; 24zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil
vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. 25Ale Abrahám mu odpovedal:
Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu
teší a ty sa trápiš. 26Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú
prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. 27Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda,
otče, pošli ho do domu môjho otca; 28mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby
neprišli aj oni na toto miesto múk. 29Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich
poslúchajú. 30On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali
by sa. 31Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby
niekto z mŕtvych vstal.
Piesne: ES č. 549, 554
Zamyslenie nad Božím slovom:
Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi obsahuje tri dôležité poučenia.
1. Prvé poučenie sa dá vyjadriť takto: Po smrti sa už nedá napraviť, čo sme v pozemskom živote
zanedbali a opomenuli. Základným a najbolestnejším poznaním boháča v mukách podsvetia je
uvedomenie si toho, že je neskoro. Už sa nič nedá zmeniť ani napraviť. Rozhodnutie o jeho údele
vo večnosti už padlo podľa toho, ako prežil svoj pozemský život. Naše počínanie v časnosti
ovplyvní náš údel vo večnosti. Náš čas tu na zemi je veľmi dôležitý. Je to mimoriadne dôležité,
ako trávime svoje dni na zemi, ako ich prežijeme, čím ich vyplníme. Sme si toho stále vedomí?
Po smrti sa už na ľudskom údele nedá nič zmeniť. Máme to jasne a jednoznačne vyjadrené
v slovách: „… medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám,
nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.“ Práve preto my, evanjelici, odmietame zádušné omše
a učenie o očistci, lebo tie majú za úlohu pozmeniť a napraviť to, čo dotyčný človek vo svojom
živote premeškal a pokazil.
2. Toto podobenstvo nás učí, ako máme nakladať s bohatstvom. Boháč z nášho podobenstva
nebol zatratený pre svoje bohatstvo, ale preto, že ním nepomohol svojmu blížnemu, ktorý bol
doslova pred jeho dverami. Písmo sväté poukazuje aj na to, ako treba správne nakladať
s bohatstvom a pozemským majetkom: „Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli
namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie,
a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky…“ (1Tim 6, 17 – 19)
3. Toto podobenstvo upozorňuje aj na to, že viera nie je vecou dôkazov, ale prijatím Božej
milosti. Často sa aj my podobáme boháčovi, ktorý si myslel, že dôkazy môžu ľudí priviesť
k viere. Preto prosí Abraháma, aby dal jeho bratom dôkaz o pravosti viery, aby sa nedostali aj oni
do zatratenia. Abrahám na túto prosbu odpovedá: „Majú Mojžiša a prorokov, nech ich
poslúchajú.“ Načo je teda dôkaz? Ak chcú, môžu veriť. Boháč si však myslí, že slová Mojžiša
a prorokov nie sú presvedčivým dôkazom, ale „keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa“.
Na jeho žiadosť Abrahám odpovedá: „Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa
presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ Skutočne je to tak. Už totiž existuje ktosi, kto vstal
z mŕtvych. Je to Ježiš Kristus. Presvedčilo Jeho vzkriesenie všetkých? Nie, lebo viera nie je
vecou dôkazov, ale prijatím Božej milosti. O takúto milosť prosme deň čo deň. Amen.
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Modlitba:
Otče nebeský! Ďakujeme Ti, že nám pripomínaš, aké dôležité je konať dobro počas nášho
pozemského života. Nauč nás múdro nakladať s časom, aby sme žili tak, ako je hodné Tvojich
dietok. Prosíme Ťa, chráň nás pred tým, aby nás zaslepilo bohatstvo. Otvor nám oči, aby sme
zbadali svojich blížnych, ktorí potrebujú práve našu pomoc. Prosíme Ťa o dar Ducha Svätého,
aby sme nehľadali dôkazy, ale sa spoľahli na Tvoje slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Amen.
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