Ferenc pápa: Javainkat használjuk mások megsegítésére

A kapzsiság, a pénzhez való ragaszkodás tönkreteszi a személyeket, a családokat és a
másokkal való kapcsolatokat – mondta a Szentatya október 21-én, hétfőn reggel a Szent
Márta-házban bemutatott szentmisén.

A pápa szokás szerint a napi evangéliumi szakaszból indult ki szentbeszédében (Lk 12,13–21):
egy ember arra kéri Jézust, segítsen, hogy testvére megossza vele örökségét. Mindennapi
problémáról van szó – mutatott rá a pápa. Hány családot tett tönkre a pénz, azt okozva, hogy
testvér testvér ellen, apa gyermeke ellen fordul. A pénzhez való ragaszkodás első eredménye
a pusztulás. Amikor valaki ragaszkodik a pénzhez, elpusztítja saját magát, családját. A pénz
tönkretesz. Megtámadja a személyt. A pénz arra szolgál, hogy sok jót tegyünk az emberiség
fejlődése érdekében, de amikor a szívedhez tapad, akkor elpusztít – hangsúlyozta
homíliájában a Szentatya.

Jézus arról a gazdagról mond példabeszédet, aki azért él, hogy kincseket gyűjtsön magának,
ugyanakkor nem válik gazdagabbá Isten szemében. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy
tartsuk távol magunktól a kapzsiság minden formáját.

A pénzéhség, kapzsiság nagyon káros. Ha valaki egyre több pénzt akar gyűjteni, akkor eljut a
bálványimádásig, és tönkreteszi az emberi kapcsolatait. Nem a pénz, hanem a magatartás
ártalmas, amelyet úgy hívnak: kapzsiság. Beteggé tesz, mert mindent csak a pénz
szemszögéből szemlélsz. Elpusztít, beteggé tesz. Végül – és ez a legfontosabb – a kapzsiság
a bálványimádás egyik eszköze, mert ellenkező irányban halad, mint amelyet Isten járt velünk
végig. Szent Pál azt mondja, hogy Jézus Krisztus, aki gazdag volt, szegénnyé lett, hogy
minket gazdaggá tegyen. Ez Isten útja: az alázat, a lehajolás, hogy szolgáljunk. A kapzsiság
azonban ellenkező útra terel: te, aki csak egy szegény ember vagy, Istenné teszed magad
hiúságból. Ez bálványimádás – emelte ki a pápa.
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Ezért Jézus kemény, erőteljes szavakat használ a pénzhez való ragaszkodással kapcsolatban:
nem lehet két úrnak szolgálni: vagy Istennek vagy a pénznek. Azt mondja, hogy ne aggódjunk,
mert az Úr tudja, hogy mire van szükségünk, és arra szólít minket, hogy bizalommal adjuk át
önmagunkat az Atyának, aki kivirágoztatja a liliommezőket, és enni ad a madaraknak. A
példabeszéd férfija továbbra is csak vagyonára gondol, de Isten így szól hozzá: „Esztelen! Még
az éjjel számon kérik tőled lelkedet!”
Ez az út ellenkezik Isten útjával, esztelenség, amely eltávolít az élettől, elpusztít minden
emberi testvériséget – mondta homíliájában Ferenc pápa, majd így folytatta:
„Az Úr megtanítja nekünk az utat: nem az önmagáért való szegénység útjáról van szó. Nem. A
szegénység útja Isten eszköze, hogy Isten legyen Isten, hogy Ő legyen az egyetlen Úr, nem
pedig az aranybálvány. Javainkat azért kapjuk Istentől, hogy azokkal előbbre vigyük a világot,
az emberiséget, hogy segítsük a többieket. Őrizzük meg szívünkben az Úr szavát: „Vigyázzato
k és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az
ember élete.”
forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
A VR hírét változtatás nélkül közöltük.
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