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Den rikes fattigdom och den fattiges rikedom.
Om det handlade Jesu liknelse i dagens evangelium.
Han hade allt – den rike mannen. Han levde var dag i fest och lyx. Det goda livet med angenäma
människor. Drömlivet för oss idag. Det som den stora vinsten skulle kunna föra med sig. Han var säkert
ingen ond och dålig människa - utan en som var mycket omtyckt. Att han inte såg Lazaros, det var liksom
självklart. Var och en får väl sköta sitt och skylla sig själv.
Men nu låg Lazaros utanför hans port… Han fick i bästa fall leva av de brödstycken som den rike och hans
gäster torkade fingrarna på och se´n kastade ifrån sig.
Men den rike var fattig. Därför att det här lyxlivet var allt han hade.
Är det inte den fattigdomen, som är vår verkliga nöd, även om många har det kärvt med ekonomin i dagens
Sverige. Vi ser oss själva i Jesu liknelse. Vi ser vårt sätt att leva avskilda från Lazaros och hans bröder
utanför. Fastän de ständigt gör sig påminta. Det är om oss Jesus talar. Om vår fattiga rikedom – nu och
inför evigheten.
Det är inte så att rikedom i sig är något ont. Det är, när tillgångarna blir allt, när de tar Guds egen plats i
livet och blir en gud framför Gud, det är då det blir så fattigt.
Gud är alla goda gåvors givare. Han ger, för att det som ytterst är Hans, skall användas så att det blir till
glädje - också för en Lazaros utanför.
Den rikes fattigdom blir tydlig, om inte förr, så när det är dags att lämna all purpur och prakt och utblottad
redovisa livet inför Livets Herre.
Vem kan då klara det här? Om det är lättare för en kamel att gå genom nålsögat än för en rik att gå in i
Guds rike? För människor är det omöjligt, säger Jesus, men inte för Gud. För Gud är allt möjligt. När vi
inser vår fattigdom inför Honom, då har Han möjlighet att byta ut den mot den verkliga rikedomen. Den
som Jesus själv delar med sig. Han som var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom Hans
fattigdom skulle bli rika. Den rikedomen ser inte mycket ut för världen, den ger inte anledning till något
veckotidningsreportage, men den är oförstörbar och ger en glädje som varar in i evigheten.
Därmed är vi inne på den fattiges rikedom. Lazaros var sårig och skabbig. Föraktad av människor och i en
så´n kondition, att han inte kunde hålla de halvvilda hundarna ifrån sig. Men Lazaros betyder Gud hjälper.
Där låg han rikedom. Lika lite som rikedomen automatiskt gör en människa osalig, så öppnar inte heller
fattigdomen i sig himlens port. Den fattige kan ju ha hela sin inriktning på att få det som den rike. Att vara
uppfylld av avundsjuka och förbittring och därför inte heller ha någon plats över för Jesus Kristus i sitt
hjärta.
Men i nöden är nåden närmast. Kristus har kommit för att predika glädjens budskap för de fattiga. Det
finns ju olika slags fattigdom; Att vara fattig på ett meningsfullt liv, fattig på tro, hopp och kärlek - på
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kärlek till Gud och till så´na som Lazaros i sin närhet. Då snuddar vi vid den svåraste av all fattigdom Andens fattigdom - att vara utfattig inför Gud.
Men vad är det vi hör Jesu säga i den första av saligprisningarna i Bergspredikan:
”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” Jesus är alltid paradoxal.
Den som ingenting har att komma med, den människan får allt, hon hör himmelriket till. Det är den fattiges
rikedom. Det måste också vara vår möjlighet. Det är inte det som fattas oss, inte all brist i livet som
människa och kristen, som hindrar oss att komma till samma ställe som Lazaros. Utan det är allt som vi har
och som vi förlitar oss mer på än Kristi kärlek.
Hur blir då den fattige rik? Efter döden inträdde alltså en fullständig omkastning av förhållandena. Den
rike hade fått ut sitt goda. Han upplevde nu det fruktansvärda att leva utan Gud även i evigheten. Lazaros
däremot låg till bords vid Abrahams sida i paradiset och en klyfta gapade mellan dem. Då utspelar sig ett
märkligt samtal: Den rike ber Abraham att skicka Lazaros för att fukta hans tunga och att låta honom
uppstå från de döda för att varna hans fem bröder att inte göra om hans misstag. Men den begäran avslås.
Hans bröder har tillgång till det som kan göra dem lika rika som Lazaros. ”De har Moses och profeterna.
Lyssnar de inte till Guds Ord, så låter dem inte övertygas ens om någon uppstår från de döda.” Moses och
profeterna= GT. Vi har även NT. Där finns allt. Hela Kristi rikedom ställs där till vår förfogande. Han är
dessutom den som har uppstått från de döda.
Vad kan vi mer begära från Hans sida? Vad mer skulle Han behöva säga oss? Vad mer skulle Han behöva
göra, för att vi skulle bli övertygade om Hans kärlek till oss och de rikedomar Han har att ge nu och i det
eviga livet?
Från Hans sida är allt klart. Från vår sida finns då bara alternativen; antingen att klamra sig fast vid det
som ser så lockande ut men är kortvarigt, osäkert och fattigt, eller vid motsatsen, vid Guds oändliga nåd
och vid Gud själv. Han som i Jesus Kristus talar till oss här och redan nu bjuder oss att vila vid Hans bord
och ger oss en försmak av paradisets glädje. Låt oss dela den rikedomen med Lazaros och alla hans systrar
och bröder.
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