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Ubogi bogatin!
Homilija o bogastvu –
o besedah evangelija po Luku:
»Podrl bom žitnice.«

Dve vrsti skusš njav sta. Na eni strani so namrečš stiske, ki preizkusš ajo srča
kakor zlato v topilnici, ko prek potrpezš ljivosti potrdijo njihovo vrednost. Po drugi
strani pa se prav ugodne zš ivljenjske razmere velikokrat pokazš ejo mnogim kot
skusš njava. Prav tako tezš ko je namrečš v tezš avah ohraniti pokončš no dusš o, kakor se
na odličš nem polozš aju izogniti prevzetnosti.
Primer prve vrste skusš njav je veé liki Job, nepremagani boreč; vso hudičš evo
silo je kakor naval hudournika prestregel z netrepetajočš im srčem in neomajnim
misš ljenjem; izkazal se je toliko močš nejsš i od skusš njav, kolikor hujsš e in neresš ljive
so se zdele bojne zvijačš e, ki jih je postavljal predenj nasprotnik.
Primer skusš njav zaradi ugodnih zš ivljenjskih razmer pa je poleg mnogih
drugih tudi ta bogatasš , o katerem zdaj beremo. Imel je sičer bogastvo, a je
pričš akoval sš e večš . ČČ lovekoljubni Bog ga ni zš e v začš etku obsodil zaradi
nehvalezš nega značš aja, temvečš mu je k prejsš njemu bogastvu dodajal vedno novo,
da bi ga končš no le kako zadovoljil in bi v njegovi dusš i zbudil radodarnost in
krotkost. Rečš eno je namrečš : Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo,
zato je v sebi razmišljal: »Kaj naj storim? Podrl bom svoje kašče in zgradil večje.«
Zakaj je torej polje dobro obrodilo čš loveku, ki kljub tej rodovitnosti ne bo
storil ničš esar dobrega? Da bi se sš e bolj pokazala prizanesljivost Boga, ko se
njegova dobrotljivost razteza tudi nad take. Dež namreč pošilja pravičnim in
krivičnim in daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi. Taksš na
Bozš ja dobrota pa hudobnezš em nalozš i toliko večš jo kazen. Dezš evje je poslal na
zemljo, ki so jo obdelale pohlepne roke. Dal je sonče, da je grelo semena; obrodila
so in dala mnogo sadov. In sš e vse to prihaja od Boga: primerna zemlja, ugodni
zračš ni tokovi, obilje semen, pomočš volov pri delu in vse druge stvari, ki
poljedelstvu dajejo uspeh.
Kaksš ne stvari pa najdemo pri tem čš loveku? Zagrenjen značš aj,
ljudomrznost, skopusš tvo. To je ponudil v zameno dobrotniku. Ni pomislil na
skupno (čš lovesš ko) naravo, ni se mu zdelo potrebno razdeliti presezš ek
siromakom, sploh ni uposš teval zapovedi: Ne odklanjaj dobrote potrebnemu, in:
Dobrota in zvestoba naj te ne zapustita, in: Odlomi lačnemu svoj kruh.
Kličali so sičer vsi preroki, vsi učš itelji, a jih ni poslusš al. Pokale so kasš čše,
pretesne zaradi obiliče spravljenih pridelkov, skopo srče pa se ni nasitilo. Ko je
tako dodajal vedno nove zaloge prejsš njim in z vsakoletnim prirastom večš al
blagostanje, je padel v to brezizhodno stisko; zaradi pohlepa namrečš ni dopustil,
da bi se stare zaloge odvedle, novih pa zaradi obiliče ni mogel spraviti pod
streho. Zaradi tega so bili neučš inkoviti njegovi sklepi, neresš ljive njegove skrbi.
»Kaj naj storim?«

Komu se ne bi zasmilil tako obsedeni čš lovek? Nesrečš en zaradi obilja,
pomilovanja vreden zaradi dobrin, ki jih zš e ima, sš e bolj zaradi dobrin, ki jih
pričš akuje. Zemlja mu namrečš ne prinasš a dobičš ka, rojeva mu vzdihovanja. Ne
zbira mu namrečš obilja dobrin, ampak skrbi, bolečš ine in strasš ne stiske. Tarna
podobno kot siromaki. Kaj ne govori istega jezika kot tisti, ki ga pesti revsš čšina?
»Kaj naj storim? Od kod hrana? Od kod obleka?« Tako govori tudi bogatasš .
Razjeda ga skrb in boli ga srče. Kar druge razveseljuje, pohlepnezš a potre: ne
veseli ga namrečš vse to, kar je nakopičš eno znotraj, temvečš njegovo dusš o tezš i
bogastvo, ki lezš i naokrog in ne gre v shrambe – da se morda ne bi razsulo k tistim
zunaj in tako slučš ajno postalo kaka dobrina za revezš e.
Zdi se mi tudi, da je trpljenje njegove dusš e podobno trpljenju pozš resš nezš ev,
ki raje počš ijo od prenazš rtosti, kot da bi ostanke dali siromakom. Spoznaj, o
čš lovek, darovalča! Pomisli nase: kdo si, kaj ti je dano v upravljanje, od koga si
prejel, zakaj si bil postavljen nad tolikere. Pomočš nik dobrega Boga si postal,
oskrbnik sosuzš njev. Ne misli, da je vse to pripravljeno za tvoj trebuh. Kakor o tuji
lastnini sodi o tem, kar imasš v rokah. Le malo čš asa te bo razveseljevalo, nato se
bo razblinilo in izginilo, toda od tebe se bo za vse to terjal natančš en račš un.
Naj te ne prevzame taka drzš a. Vse to je zapisano, da bi se izognili takemu
ravnanju. Posnemaj zemljo, o čš lovek! Obrôdi sad kakor ona, da ne bosš videti
slabsš i od nezš ive stvari! Ta je namrečš pridelala sadezš , a ne zato, da bi se sama
hranila z njim, pačš pa da z njim sluzš i tebi. Kakrsš enkoli zš e sad dobrote bosš
pridelal, bosš pozš el zase, ko bosš iz tega velikodusš no delil. SČ ele ko dasš lačš nemu,
postane to, kar si dal, zares tvoje. Kakor namrečš zš ito, ki pade v zemljo, zraste v
korist sejalču, tako kruh, ki ga dasš lačš nemu, tebi naposled prinese veliko
dobrobit. Pridelek poljedelstva naj ti bo začš etek nebesš ke setve.
Prevedla Jasna Horvat.
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