
Čtvrtek po 2. neděli postní 

Evangelium – Lk 16,19-31 

Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně; nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš 

muka. 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den 

pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a 

rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a 

lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč 

a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. 

A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu 

ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.' Abrahám však 

odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní 

se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, 

takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.' (Boháč) 

řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je 

varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a 

Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo 

přijde z mrtvých, pak se obrátí.' Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, 

nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'“ 

Když na ulici procházíme kolem žebráka, tak se nás při první setkání možná zmocní úzkost a 

snad i starost či soucit. Časem si na to zvykneme a najednou si uvědomíme, že si takových 

lidí sotva kdy všimneme. A tehdy se pro nás chudobní stanou podobnými Lazarovi. Boháč z 

dnešního úryvku nešel do pekla proto, že byl bohatý, či proto, že si užíval život. Bylo to 

proto, že si Lazara vůbec nevšímal. Boháč byl středem vlastního světa. Až v pekle si 

uvědomil, že měl své dary a prostředky používat pro dobro těch, kteří jeho pomoc 

potřebovali. Až v pekle dochází k poznání, že nyní je již pozdě s tím cokoliv udělat. 

Díky Bohu, že pro nás ještě není pozdě. Při posledním soudu mnoho z toho, čemu jsme 

věnovali přehršel času, nebude vůbec důležité. Můžeme si být jistí, že se nás Bůh zeptá na to, 

jak jsme své prostředky využívali. V tomto podobenství k nám Ježíš hovoří, že když 

používáme poklady tohoto světa jen ve svůj prospěch, bez soucitu k dnešním Lazarům, 

riskujeme, že skončíme ve stejných mukách jako ten boháč. A k nápravě již bude pozdě. 

Využijme proto svůj čas a možnosti nyní. Milujme své bližní jako sebe sama. Snažme se dnes 

věnovat svou pozornost tomu, koho si obvykle nevšímáme a mějme na zřeteli, že když se 

naučíme využívat své dary pro Lazary při našich dveřích, lepé poznáme Boží lásku k nám. 

 


