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26. nedeľa v cezročnom období
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Lk 16, 19 - 31
R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru 
a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, 
menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho 
stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.

Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj 
boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl 
Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou 
a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, 
lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘

No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za 
svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem 
toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže 
prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘

Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 
piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘

Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich 
počúvajú.‘

Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, 
budú robiť pokánie.‘

Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby 
niekto z mŕtvych vstal.‘“



Minulý týždeň sme počuli výzvu na správne zaobchádzanie a vzťah 

k majetku. Ježiš pritom použil trošku cynický príklad nepoc�vého správcu. No 

neostal len pri tom. Nasledujú verše, ktoré liturgia preskakuje. Obsahujú útok na 

lásku farizejov k peniazom a s tým spojené porušovanie Zákona. Preto prichádza 

živý príklad o tom, aké následky má zlé zaobchádzanie s bohatstvom.

Je ním podobenstvo o boháčovi a žobrákovi Lazárovi.  Ukazuje ako môže 

bohatstvo vytvoriť v živote blok. A to v trojakom zmysle.

Najprv sa na dva hlavné postavy pozeráme počas ich pozemského života. 

Nežijú ďaleko od seba. Jeden pri bráne domu, druhý v ňom. Lazár o boháčovi vie. 

Túži sa nasý�ť zo zvyškov z jeho stola. Naopak sa zdá, že Boháč o žobrákovi netuší, 

alebo ho minimálne ignoruje. Prečo? Niečo tomu bráni. Je tým skutočnosť, že 

„deň čo deň prepychovo hodoval.“ 



Majetok teda nevyužíval na dobročinnosť, ale iba na vlastné blaho, čím 

vytvorilo prekážku medzi nim a Lazárom.
Druhá scéna nás prenáša 

do času post mortem. Lazár je 

v pozícii malého dieťaťa, ktoré 

utešuje praotec Abrahám. Boháč 

trpí v pekelných plameňoch. Je 

zaujímavé, že sa navzájom všetci 

vidia. Aj po smr� sú opäť pri sebe 

rela�vne blízko. Až teraz si boháč 

žobráka všíma. No zábranu, ktorú 

vytvoril medzi sebou a Lazárom za života, si so sebou zobral aj po smr�. Tam 

nadobúda formu veľkej priepas� ktorá nedovoľuje „fyzický“ kontakt. Ak teda 

nemôže na „druhom svete“ boháč prijať pomoc od Lazára, vyjadruje to myšlienku, 

že práve vzťahy a rozhodnu�e je to, čo prekračuje hranice telesnej smr�.

Boháč si to uvedomuje až teraz. A to nás privádza k scéne číslo tri. Na nej 

nepriamo vystupuje boháčova rodina. Ako sa dozvedáme všetci sú takpovediac „z 

jedného cesta.“ Aj oni svojim postojom k životu a majetku pestujú blokádu medzi 

sebou a ostatnými ľuďmi. Ešte žijú na zemi a tak nevedia, čo už vie ich zosnulý brat.  

Mŕtvy boháč z vlastného príkladu dobre vie, že ak sa majú živí príbuzní zachrániť, 

bude potrebný zásah, ktorý by nimi otriasol. A tak prosí Abraháma, aby poslal 

zmŕtvychvstalého Lazára varovať jeho bratov. Patriarcha ale odporuje. Jeho bra�a 

potrebujú pravé obrátenie. Také ktoré nemá základ v strachu, alebo senzácii, ale 

v počúvaní Božieho slova, ktoré obsahuje dostupný Mojžišov Zákon a výroky 

prorokov. A to poukazuje na verše, ktoré podobenstvu predchádzali. V nich takto 

Ježiš odhaľuje existujúci blok medzi farizejmi a správnym pochopením Biblie.



Boháč nie je opísaný ako zlý človek. Podstata spočíva v jeho 
nevšímavosti voči tomu, kto je v núdzi. Zlomový okamih začína 
protikladom, keď Lazára nesú anjeli, ale boháč je jednoducho 
pochovaný. Boháč príde Lazárovi na meno príliš neskoro – keď je už v 
pekle. 

V biblických textoch je často hlavné posolstvo vložené do 
dialógu postáv. Pre toto podobenstvo to platí obzvlášť. Dialóg medzi 
Abrahámom a Lazárom je kľúčovým pre porozumenie posolstva. 
Abrahámove odpovede sú adresované čitateľom evanjelia.

Na tri prosby boháča po smrti odpovedá Abrahám. On je v 
podobenstve hovorcom samotného Krista. 

Prvá prosba a odpoveď sa dotýka toho, čo boháč nebol schopný 
urobiť počas života – zmierniť utrpenie druhého. 

Druhá sa dotýka varovania boháčových bratov. Výraz „Mojžiš a 
Proroci“ je narážka na učenie starozákonných kníh, nie na konkrétne 
postavy. To preto, že názvom „Mojžiš“ sa zvyklo v židovstve označovať 
prvých päť kníh Svätého písma, tzv. Mojžišove knihy (Genezis, Exodus, 
Levitikus, Numeri, Deuteronómium). Názvom „Proroci“ sa označovali 
nielen spisy prorokov, ale aj Kniha Jozue, Sudcov, Samuelove a 
kráľovské. 

Tretia prosba a odpoveď hovoria, že nie je ťažké poznať Božiu 
vôľu, nie sú k tomu potrebné zázraky vzkriesenia, stačí čítať Božie 
slovo. 

Ťažisko podobenstva spočíva vo varovaní tých, ktorí stále „majú 
čas“ a odkladajú pokánie a plnenie Božej vôle. Ďalším varovaním je 
riziko bohatstva, ktoré často oddeľuje a uzatvára človeka a robí ho 
nevšímavým voči druhým. 


