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Życie to jeden, wielki bieg zawodników po laur zwycięstwa. Można jednak wystąpić  

w bardzo różnych dyscyplinach i ominąć wieniec zwycięstwa. 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje dwie postacie zupełnie kontrastowe, a jednak mające coś 

wspólnego: człowieczeństwo. Dwa krańcowe style życia, ale mające wspólny finał: śmierć. 

Bogacz nie ma imienia, jakby Jezus, opowiadający tę przypowieść, chciał przekazać nam, że 

bogactwo, przepych i głupota są bezimienne i czynią człowieka przedmiotem. Taki styl życia 

deformuje autentyczność człowieczeństwa. Bogacz nie widział ludzi wokół siebie. 

Imię Łazarz oznacza: „Bóg wspomógł”. Jezus zawsze był wrażliwy na ludzką biedę, dlatego 

dostrzegł ludzką twarz w Łazarzu i to właśnie owrzodzony biedak prezentuje 

człowieczeństwo godne nieba. 

Wobec śmierci wszyscy okazują się równi, ale życie doczesne ma wpływ na naszą wieczność, 

a zatem może ona różnie przebiegać. Często dla współczesnych ludzi, cierpiących niedostatek 

lub ubóstwo niewielkim pocieszeniem jest obietnica obfitości przyszłego życia wiecznego.  

A jednak Jezus przekonuje, że nie od stanu zamożności zależy nasza wieczność, ale od tego 

jakie prezentujemy człowieczeństwo: czy potrafimy dostrzec osobę najbardziej potrzebującą, 

czy jest jeszcze w nas wrażliwość na ludzkie cierpienie wywołane biedą? Pytanie  

o człowieczeństwo stawia Ewangelia także biedakom: czy potrafimy zachować uczciwość i 

nie złorzeczyć Bogu w swym położeniu? 

Nieuchronny koniec życia ziemskiego odsłania prawidłowość, którą prorok Amos ujął 

obrazowo: „Ci, co leżą na łożach z kości słoniowej, zostaną poprowadzeni na czele 

wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków”. Jeśli ktoś występuje w życiu w biegu  

o bogactwo, może stać się wygnańcem i niewolnikiem. Obyśmy przy końcu życia mogli za 

św. Pawłem stwierdzić: „w dobrych zawodach wystąpiłem…”, a póki co niech nasze staną się 

słowa, skierowane do pawłowego ucznia Tymoteusza: „walcz w dobrych zawodach o wiarę, 

zdobywaj życie wieczne”. 

Ci, którym w życiu odmawiamy pomocy, staną się naszymi sędziami. Bogacz, cierpiąc męki 

piekielne, prosił o pomoc Łazarza, bo dopiero po śmierci widzimy całe nasze życie i ludzi 

przez nas omijanych. Jednak „przepaść wielka między wami, a nami jest utwierdzona” (dosł. 

z gr.), słyszymy z ust Abrahama. Po śmierci nie ma możliwości zmiany swego losu, wszystko 

dokonuje się tu i teraz, w tej rzeczywistości, która do nas należy. 

Życie to bieg każdego z nas, bieg po wieniec zwycięstwa, a nie wiemy ile jeszcze czasu 

pozostało nam do mety. Nie odkładajmy więc na nieokreślone później spowiedzi, modlitwy, 

Eucharystii. Spotkanie z Jezusem żyjącym i zmartwychwstałym dokonuje się  

w sakramentach, w Słowie Bożym. To są środki naszego zbawienia. Poprzez nie 

otrzymujemy łaskę do życia w wierze. Dlatego cudowności, których domagał się bogacz  

w Otchłani, typu: posłania umarłych do braci w rodzinie i ostrzeżenie ich, nie przyczynią się 

do nawrócenia kogokolwiek. 

A zatem wykorzystujmy chwilę sposobną i mądrze biegnijmy we właściwych zawodach po 

wieniec zwycięstwa. 

 


