
   

 

XXVI Niedziela zwykła  25 IX 2022 
 

 

Łk 16, 14 - 31   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(14) Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z 
Niego. (15) Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie 
sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi 
między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. (16) Aż do Jana sięgało 
Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, i każdy 
gwałtem wdziera się do niego. (17) Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby 
jedna kreska miała odpaść z Prawa. (18) Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze 
inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia 
cudzołóstwo. (19) żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i 
dzień w dzień świetnie się bawił. (20) U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. (21) Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. (22) Umarł żebrak, i 
aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
(23) Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 
mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój 
język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. (25) Lecz Abraham odrzekł: 
Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) A prócz tego między 
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was 
przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. (27) Tamten rzekł: Proszę cię 
więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: niech 
ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. (29) Lecz Abraham 
odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie 
- odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. (31) 
Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z 
umarłych powstał, nie uwierzą. 
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Bogacz i Łazarz: wprowadzenie i przypowieść (16,14–31)   
 

 

ST: Pwt 15,7–11; 24,1–4; Prz 21,2; 31,22; Iz 58,7 

NT: J 11,1–44; 12,1.9; 1 Kor 7,10–11 || Mt 5,18.32; 11,12–13; 19,9; Mk 10,11–12 

KKK: Jan Chrzciciel, 523; rozwód, 2382; grzech śmiertelny, 1859; aniołowie, 336; 

sąd szczegółowy, 1021; piekło, 633; dawanie chleba głodnym, 2463, 2831 

Lekcjonarz: Łk 16,19–31: dwudziesta szósta niedziela zwykła (rok C); czwartek 

drugiego tygodnia Wielkiego Postu 
 

[16,14]  Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali 

sobie z Niego.  

 

Faryzeusze, którzy są ciągle obecni i przysłuchują się słowom Jezusa (zob. 15,2), 

podrwiwali sobie z Niego, podobnie jak to będą robić przywódcy żydowscy podczas 

ukrzyżowania (23,35). Byli chciwi na grosz1
 i dlatego mogli dojść do wniosku, że 

Jezus kieruje tę przypowieść pod ich adresem (zob. 20,19). Pamiętamy, że Jezus już 

wcześniej wytykał im chciwość i zachęcał do dawania jałmużny (11,39–41). 

 

 [16,15]  Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie 

sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi 

między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.  
 

Jezus w odpowiedzi zwraca się do faryzeuszów (16,15–18), by wygłosić następnie 

przypowieść o bogaczu i Łazarzu (w. 19–31).  

Wspólnym wątkiem łączącym na pozór niepowiązane ze sobą wypowiedzi 

poprzedzające przypowieść może być obecna w tle postać Heroda Antypasa 

(zob. komentarz do w. 16).  

                                                           
1
 Józef Flawiusz jako bogatych przedstawia saduceuszów; faryzeuszów zaś opisuje jako ludzi prowadzących 

prostsze życie i cieszących się popularnością pośród ludu (Dawne dzieje Izraela). Niemniej i faryzeusze 
prawdopodobnie widzieli w bogactwie znak błogosławieństwa bożego dla przestrzegających Prawa                
(zob. Pwt 28,12). Nie zapominajmy również, że dobra opinia, jaką cieszyli się faryzeusze, wynikająca z ich 
pobożności oraz drobiazgowego przestrzegania przepisów judaizmu niekoniecznie musiała mieć pokrycie w 
rzeczywistości, 



Zgodnie z inną propozycją Łukasz organizuje tutaj materiał przedstawiający 

nauczanie Jezusa, biorąc za wzór Księgę Powtórzonego Prawa (zob. Tło biblijne 

„Starotestamentalne tło środkowej sekcji Łukasza” na s. 334). 

Jezus zaczyna od tego, że wskazuje na obłudną rozbieżność między pozorami, które 

stwarzają faryzeusze, a rzeczywistością. Uważają siebie za sprawiedliwych (zob. 5,32; 

15,7; 18,9) i tylko sobie przyznają słuszność, podczas gdy celnicy, których mają 

w pogardzie, „przyznawali słuszność Bogu” (Łk 7,29 – podkr. P.T.G.), przyjmując 

chrzest Janowy.  

I dlatego tacy celnicy będą usprawiedliwieni (18,14). Faryzeusze jako ludzie 

miłujący pieniądze ulokowali swój skarb, a zatem i serce (12,34), w złym miejscu 

i Bóg zna ich serca.  

Wśród ludzi mogą uchodzić za wielkich, lecz zostaną poniżeni za sprawą 

odwrócenia porządku, którego dokonuje Bóg (1,52; 14,11; 18,14). Jezus opisuje ich 

także bardzo mocnym słowem – obrzydliwość, ponieważ umiłowanie pieniędzy 

prowadzi ich do działań nieuczciwych, takich samych jak działania rządcy 

z przypowieści: „Brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który 

postępuje niesprawiedliwie” (Pwt 25,16).  

„Obrzydliwością” nazywa także Biblia oddawanie czci fałszywym bogom                   

(Pwt 7,25; 32,16). To sugeruje, że ich miłość do pieniędzy jest tożsama 

z bałwochwalstwem. Nie służą Bogu, lecz mamonie (Łk 16,13). 

 

 [16,16]  Aż do Jana [trwało] Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą 

Nowinę o królestwie Bożym i każdy gwałtem wdziera się do niego. 

 

Być może dlatego, że faryzeusze znani są ze ścisłego przestrzegania Prawa, Jezus 

wyjaśnia teraz rolę Prawa w planie Boga: Aż do Jana [trwało] Prawo i Prorocy; 

odtąd głosi się Dobrą Nowinę (euangelidzō) o królestwie Bożym.  

Tak jak to zrobił wcześniej (7,28), Jezus także w tym miejscu wskazuje, że Jan 

Chrzciciel łączy ze sobą stare i nowe: „Jan wyobraża zatem Stary Testament 

i zapowiada Nowy”
2
.  

Jako „prorok” (7,26) Jan należy do ery Starego Testamentu, lecz jako ten, który 

„głosił dobrą nowinę” (czasownik euangelidzō, 3,18) o przychodzącym Mesjaszu, 

należy do nowej ery królestwa.  

 

 

                                                           
2
 Augustyn, Kazanie 293 



Co się tyczy tego królestwa, to każdy jest „przynaglany, by wejść do niego” 

(NET)
3
 – każdego się w pewnym sensie przymusza (zob. 14,23) – nie tylko 

sprawiedliwych, lecz także „ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych” oraz 

„celników i grzeszników (14,13.21; 15,1)! 

Wspominając Jana, Jezus być może nawiązuje także do negatywnego stosunku 

faryzeuszów do jego działalności (7,30). Jan został ścięty z rozkazu Heroda Antypasa 

(9,9), z którym część faryzeuszów pozostawała w kontakcie (13,31; zob. Mk 3,6; 8,15; 

12,13).  

Ten kontekst historyczny może wyjaśniać ciąg pozornie niepowiązanych twierdzeń 

obecnych w tych wersetach, a także następującą po nich przypowieść.  

Bratając się z Herodem, faryzeusze być może nie zachowywali wierności Prawu 

(Łk 16,17). Odrzucili Jana słusznie krytykującego Heroda, który był w kazirodczym 

małżeństwie z Herodiadą (3,19; Pwt 18,16), za cudzołóstwo (Łk 16,18). 

[16,17]  Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała 

odpaść z Prawa.  
 

Wszystko to skutkuje pewną ironią. Faryzeusze, wbrew temu, co sami twierdzą, nie 

przestrzegają Prawa, natomiast Jezus, który ich zdaniem łamie Prawo, stwierdza, że 

żadna kreska nigdy nie odpadnie z Prawa. W nowej erze królestwa Prawo i Prorocy 

znajdują swoją autorytatywną interpretację w Jezusie (Łk 24,27). 

 

TŁO BIBLIJNE: 

Starotestamentalne tło środkowej sekcji Łukasza 

Niewykluczone, że w środkowej sekcji swojej Ewangelii (9,51–19,44) Łukasz 

organizuje czasami materiał dotyczący nauczania Jezusa, biorąc za wzór Księgę 

Powtórzonego Prawa. W kilku wypadkach materiał z tej księgi wydaje się odpowiadać 

nauczaniu Jezusa dotyczącemu podobnych zagadnień.  

Przykładem może być sekwencja, na którą składają się przypowieści o królu 

wyprawiającym się na wojnę (Łk 14,31–32; Pwt 20,1.10), o zgubionej owcy (Łk 15,4–

6; Pwt 22,1) i o synu marnotrawnym (Łk 15,11–32; Pwt 21,16.18).  

                                                           
3
 NABRE [i tak samo tłumaczenia polskie - przyp. tłum.] oddaje czasownik biadzomai w stronie czynnej: "każdy 

gwałtem wdziera się do niego". Jednakże wcześniejszy czasownik w stornie biernej euangelidzetai - "jest 

głoszone" [w BT "głosi się" - przyp. tłum.], użycie przez Łukasza innego, ale pokrewnego czasownika dla oddania 
strony czynnej (Łk 24,29; Dz 16,15) oraz sposób użycia tego czasownika w innych miejscach sugerują 
tłumaczenie w stronie biernej, tak jak to proponuje przekład NET: "[każdy jest] przynaglany, by do niego wejść" 
("urget to enter it"). W paralelnym wersecie mamy inny sens bierny: "królestwo niebieskie doznaje gwałtu"                      
(Mt 11,12). 



Inny przykład to sekwencja obejmująca przypowieść o nieuczciwym rządcy i różne 

tematycznie twierdzenia o chciwości, obrzydliwości i rozwodzie (Łk 16,1–18). Taki 

porządek prezentacji treści przypomina ciąg perykop w Księdze Powtórzonego Prawa, 

gdzie mowa o niewolnikach uciekających od swoich panów, o tym, co obrzydliwe dla 

Boga oraz o lichwie i rozwodzie (Pwt 23,16–17.19–21; 24,1–4).  

Tego rodzaju korespondencja może rzucać nowe światło na nauczanie Jezusa. I tak 

na przykład wezwanie do miłosierdzia płynące z przypowieści o Samarytaninie (Łk 

10,37) stoi w opozycji do przepisów tej księgi nakazujących nie okazywać żadnej 

litości obcym (Pwt 7,2.16). Oba nauczania pojawiają się po ustępach mówiących 

o miłości do Boga (Łk 10,27, cytat z Pwt 6,5).  

U podłoża takich paralelizmów znajduje się wyobrażenie Jezusa jako nowego 

Mojżesza (Łk 9,30–35; Pwt 18,15) przedstawiającego właściwą wykładnię nauczania 

tego drugiego lub prowadzącego do jego wypełnienia. 

 

[16,18]  Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia 

cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia 

cudzołóstwo.  

 

Podając przykład takiej autorytatywnej interpretacji Prawa, Jezus wskazuje, że 

zawarcie małżeństwa z osobą rozwiedzioną to cudzołóstwo.  

Faryzeusze tymczasem, podobnie jak inni Żydzi, dopuszczali rozwody i powtórne 

małżeństwo (zob. Pwt 24,1–4)
4
.  

W innym miejscu Jezus wyjaśnia, że czasowe przyzwolenie na rozwód 

spowodowane było zatwardziałością serc Żydów i równocześnie potwierdza pierwotny 

plan Boga dotyczący nierozwiązywalności małżeństwa (Mt 19,3–9; Mk 10,2–12; 

zob. Rdz 2,24)
5
.  

W nauczaniu Pawła znajdujemy echo nauczania Jezusa dotyczące rozwodów 

i ponownych związków małżeńskich: „Tym zaś, którzy trwają w związkach 

małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: żona niech nie odchodzi od swego męża! 

Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotna albo niech się pojedna ze swym 

mężem. Mąż również niech nie oddala żony” (1 Kor 7,10–11 –podkr. P.T.G.). 

 

 

 

                                                           
4
 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 

5
 Zob. KKK, 1644-1651 



[16,19]  Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior 

i dzień w dzień ucztował wystawnie.  
 

Po tym wstępie Jezus kieruje pod adresem faryzeuszów przypowieść o pewnym 

bogatym człowieku. Zaczyna się ona tak samo, jak przypowieść o nieuczciwym 

rządcy (Łk 16,1), z tą różnicą, że ów bogaty człowiek jest przedstawiany na 

podobieństwo króla: ubierał się w purpurę (zob. Sdz 8,26; Dn 5,29) i bisior 

(Rdz 41,42), a co więcej, wystawnie ucztował, nie tylko przy specjalnych okazjach 

(Łk 15,24), lecz dzień w dzień.  

Wcześniej Jezus za pomocą podobnych słów opisywał Heroda Antypasa, mówiąc 

o ludziach, „którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach” (7,25; zob. 23,11). 

Niektórzy badacze, zarówno dawni, jak i współcześni, widzą zatem w bogatym 

człowieku kolejną aluzję do Heroda Antypasa
6
. 

 

[16,20-21] U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. 

A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.   

W przypowieści pojawia się także żebrak. Wyraźny kontrast między biednym 

żebrakiem a bogaczem przywołuje na myśl błogosławieństwa z Kazania na równinie 

(6,20.24) i pouczenia Jezusa dotyczące tego, kogo należy zaprosić na ucztę (14,12–

13).  

Żebrak jest głodny (zob. 6,21) i tak jak syn marnotrawny (15,16), chce nasycić się 

tym, co spadnie ze stołu bogacza. Żebrak leżał u bramy pałacu, być może dlatego, 

że był chromy lub sparaliżowany (zob. 14,13.21).  

A ponieważ był pokryty wrzodami, uważano prawdopodobnie, że Bóg dotknął 

go klątwą (Pwt 28,35). Jakby tego było mało, psy lizały jego wrzody (zob. 1 Krl 

21,19.23; Ps 22,17). 

W przeciwieństwie do innych postaci, które pojawiały się dotąd w przypowieściach 

(z wyjątkiem obecnej także w tej przypowieści biblijnej postaci Abrahama), żebrak ma 

imię7
.  

Łazarz pochodzi od hebrajskiego „Eleazar”, bardzo popularnego imienia 

oznaczającego „Bóg wspomógł” (zob. 2 Mch 8,23). Ponieważ za chwilę pojawi się 

w przypowieści Abraham, Łazarz jest jak najbardziej trafnym imieniem, gdyż sługa 

Abrahama miał podobne imię: Eliezer („Bóg jest moją pomocą”; Rdz 15,2). Bogacz 

jednak, jak się okaże, w żaden sposób nie pomógł Łazarzowi (zob. Ps 146,3–5). 

                                                           
6
 Tertulian, Przeciw Marcjanowi 

7
 W tradycji chrześcijańskiej bogacz także zyskał z czasem imię Divus (łac. "bogaty"; Łk 16,19) 



 

[16,22-23]  Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 

Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, 

podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.   

I na żebraka, i na bogacza przychodzi śmierć. Bogacz mógł sobie pozwolić na 

to, że został pogrzebany. O pochówku żebraka nie ma ani słowa, spotyka go jednak 

większy zaszczyt, gdyż aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.  

Widzimy zatem, jak ich los zaczyna się odwracać. Łazarz znalazł się na łonie (taki 

sam rzeczownik w J 13,23) Abrahama; bogacz jest w Otchłani, to znaczy 

w Hadesie lub Szeolu (zob. komentarz do Łk 10,15).  

Tam cierpi męki (w „płomieniu”, w. 24; zob. Syr 21,9–10), co zostaje powtórzone 

w przypowieści kilka razy (Łk 16,24–25.28, za pomocą dwóch słów greckich).  

Niemniej ujrzał (dosłownie „widzi”) z daleka Abrahama.  

Do tego obrazu mają zastosowanie wcześniejsze słowa Jezusa: „Tam będzie płacz 

i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama (…) w królestwie Bożym, a siebie 

samych precz wyrzuconych” (13,28).  

Natomiast żebrak otrzymuje obiecane błogosławieństwo: „Błogosławieni 

[jesteście], ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże” (6,20). 

 

[16,24-26]  I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij 

Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, 

bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, 

synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – 

niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między 

nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do 

was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas«.  
 

W kolejnych wersetach mamy trzy krótkie wymiany zdań.  

W pierwszej bogacz prosi Abrahama, by się nad nim ulitował lub, tłumacząc 

inaczej, miał nad nim miłosierdzie (czasownik eleeō, pokrewny z rzeczownikiem 

eleos, „miłosierdzie”, np. 10,37) i przysłał Łazarza, by przyniósł mu kroplę wody.  

Bogacz zwraca się do Abrahama Ojcze, ale już Jan Chrzciciel ostrzegał, że nie 

wystarczy powiedzieć: „Abrahama mamy za ojca” (3,8), gdyż trzeba było także 

wydać „godne owoce nawrócenia”.  

W przypadku bogacza mogłoby to być udzielanie jałmużny (eleēmosynē, „uczynek 

miłosierdzia”), tak jak to Jezus nakazał wcześniej czynić faryzeuszom (11,41).  



Jednak ten, który nie chciał okazać miłosierdzia Łazarzowi i nie zaprosił go na 

posiłek (zob. 14,13) ani nawet nie dał mu „odpadków” (16,21) ze swego stołu, sam 

teraz nie może liczyć na miłosierdzie.  

Abraham, mówiąc do bogacza synu8
, przypomina mu łagodnie, acz stanowczo, 

dlaczego tak się dzieje. Ponieważ nie skorzystał z okazji do nawrócenia (zob. w. 30), 

cierpi teraz męki, co jest konsekwencją jego osobistych życiowych wyborów.  Już za 

życia otrzymał swoją pociechę (6,24), teraz zaś nastąpiło wielkie odwrócenie 

porządku.  

Ponadto nie da się w żaden sposób przekroczyć ogromnej przepaści 

ustanowionej
9
 między nimi przez Boga. Bogacz mógł za życia zasypać inny rodzaj 

przepaści oddzielającej go od żebraka, ale postanowił tego nie robić. 

 

ŻYWA TRADYCJA: 

Abraham i bogacz 

Święty Jan Chryzostom w jednym z kazań pokazuje dobitnie słuchaczom 

przesłanie przypowieści o bogaczu i Łazarzu, wkładając w usta Abrahama następujące 

słowa odnoszące się do Łazarza i skierowane do bogacza: 

 Kiedy żyłeś w bogactwie, kiedy mogłeś z własnej woli z nim się spotkać, nie 

chciałeś go widzieć. Dlaczegóż to pałasz teraz tak bardzo pragnieniem jego widoku? 

Czy nie był u bram twego pałacu? Jakżeż to mogłeś wówczas odwracać przed nim 

głowę? Gdy był blisko ciebie, nie widziałeś go, a teraz umiesz go dostrzec z daleka, po 

drugiej stronie otchłani? (…) Ten, którego mijałeś tysiące razy, ten, którego nie 

chciałeś widzieć – teraz pragniesz, by przysłano go do ciebie dla twego zbawienia? 

(…) 

Gdzież twoi podczaszowie? (…) Gdzież twoi pochlebcy? Gdzież twoja próżność? 

Gdzie twoje o sobie wysokie mniemanie? Gdzie złoto, coś je zakopał w ziemi? Gdzie 

szaty przez mola zjedzone? Gdzie srebro, co tak wielką dla ciebie miało wartość? 

Gdzie twoje obnoszenie się z bogactwem i twoje zbytki? Wszystko to były liście – 

zima je pochłonęła i wszystkie uschły. Były snem, a gdy dzień przyszedł, odpłynął 

sen. Cieniem były – przyszła prawda i cień pierzchł. 

 Gdy słuchamy tego, lękajmy się, umiłowani, abyśmy widząc ubogich, nie mijali 

ich, aby miast Łazarza nie oskarżyło nas w przyszłości wielu podobnych do niego
10

. 

 

                                                           
8
 Dokładniej: "dziecko" (BP, BPO) - przyp. tłum. 

9
 W polskich przekładach przepaść między Łazarzem a bogaczem "zionie" (BT), "istnieje" (BP, BPO) lub "rozciąga 

się (BL). W przekładzie NABRE mamy "established" ("ustanowiona", "utwierdzona"), czyli bliżej greckiego 

esteriktai: "utwierdzona"  - przyp. tłum. 
10

 Jan Chryzostom, Kazanie 6 o Łazarzu i bogaczu 



[16,27-29]  Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 

mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie 

przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza 

i Proroków, niechże ich słuchają!«  

 

W drugiej wymianie zdań bogacz prosi, by posłać Łazarza, aby ten ostrzegł pięciu 

braci bogacza w domu jego ojca.  

Krótka odpowiedź Abrahama jest ponownie przecząca. Mają, czego potrzebują 

u Mojżesza i Proroków – innymi słowy, mają „Prawo i Proroków” (16,16); oby 

tylko ich słuchali, gdy im mówią na przykład:  

 „Otwórz szczodrze dłoń (…) ubogiemu na twej ziemi” (Pwt 15,11) i  

 „Dziel swój chleb z głodnym” (Iz 58,7).  

Jezus wielokrotnie podkreśla, jak ważne jest słuchanie słowa Bożego                   

(np. Łk 8,21; 11,28).  

Gdyby bogacz słuchał tego słowa, wydałby owoce nawrócenia, jednak jego 

odpowiedź na słowo zagłuszyły „troski, bogactwa i rozkosze życia” (8,14). 

 

[16,30-31]  »Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby  ktoś 

z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli 

Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 

uwierzą«”.  
 

Bogacz zwraca się z ostatnią prośbą, twierdząc, że nawrócą się, gdyby ktoś 

z umarłych poszedł do nich – „ktoś”, czyli Łazarz. Słowa Abrahama – choćby 

ktoś z umarłych powstał – wskazują ostatecznie na zmartwychwstanie Jezusa, które 

już sam zapowiedział (9,22).  

Po raz trzeci Abraham odpowiada przecząco. Istnieje ciągłość między erą Starego 

Testamentu a królestwem Bożym (16,16), między Mojżeszem i Prorokami 

a Jezusem, który jest wypełnieniem proroctw (24,26–27.44.46).  

Ludzie tacy jak faryzeusze, którzy wbrew temu, co sami głoszą, nie słuchają 

Mojżesza ani proroków, nie uwierzą11
 nawet pod wpływem zmartwychwstania 

Jezusa
12

. 
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 Można ten czasownik oddać również jako: "nie będą przekonani" - przyp. red. nauk. 
12

 Niektórzy badacze sądzą, że istnieje powiązanie między przypowieścią o Łazarzu a wskrzeszeniem przez 
Jezusa człowieka  imieniem Łazarz (J 11,1-44; 12,1.9-11). Poza tym samym imieniem mamy także inne wspólne 
dla Łukasza i Jana elementy (nieobecne u Mateusza i Marka), takie jak powrót Łazarza ze śmierci do życia oraz 
siostry Marta i Maria (Łk 10,38-42), które u Jana są siostrami Łazarza. Niemniej rodzina, o której pisze Jan, była 
stosunkowo majętna (J 13,3.5), natomiast w przypowieści Łukasza Łazarz to żebrak. Ponadto, jak była o tym 
mowa wcześniej, trzeba pamiętać, że imię Łazarz było wówczas bardzo popularne. 



 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (16,14–31) 

 

Fałsz ewangelii sukcesu 

 

Niektórzy dzisiejsi kaznodzieje, podobnie jak faryzeusze w czasach Jezusa, 

twierdzą fałszywie, że bogactwo jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Wynikałoby 

z tego, że bycie ubogim oznacza, iż Bóg się od nas odwrócił.  

Jezus jednak nakazuje nam wszystkim, zarówno bogatym, jak i ubogim, rozróżniać 

wyraźnie Boga i mamonę tak, abyśmy mogli służyć Bogu – na przykład przez uczynki 

miłosierdzia – pomagając tym, którzy jak Łazarz są od nas ubożsi. 

In paradisum 

 Inny uczynek miłosierdzia to modlitwa za zmarłych. Jednym ze śpiewów, którymi 

Kościół modli się pod koniec mszy pogrzebowej, jest następująca pieśń: „Niech 

aniołowie zawiodą cię do raju (…) chóry anielskie niechaj cię podejmą, i z Łazarzem, 

niegdyś ubogim, miej wieczne odpocznienie”
13

. 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Bogacz i Łazarz 
 

 „Był pewien człowiek bogaty, który przyodziewał się w purpurę i bisior                              

i codziennie ucztował wystawnie. I był pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał 

u bramy jego pokryty wrzodami” (Łk 16, 19nn).  

Niektórzy sądzą, że przykazania Starego Testamentu są surowsze od Nowego. Mylą 

się jednak, nie zastanowiwszy się nad tym należycie. Tamten bowiem potępia nie 

sknerstwo, lecz rabunek. 
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 The Gregorian Missal [et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem; spolszczona wersja tej 
antyfony nie zawiera tego wersetu - przyp. red. nauk.] 



Tam za zabranie cudzego wyznaczona była podwójna kara. Tu zaś ów bogacz nie 

za to został skazany, że zabrał cudze, lecz że nie oddał swego.  

Nie powiedziano, że siłą kogoś gnębił; lecz że wynosił się z rzeczy, jakie otrzymał.                

Z tego widać jasno, jaka kara czeka tego, kto cudze zabiera, skoro został skazany na 

piekło za to, że ze swego nie udzielił.  

Niech się więc nikt nie czuje bezpieczny, mówiąc: Cudzego nie porywam, lecz 

należycie korzystam z rzeczy mi danej. Ów bogacz przecież nie za to został ukarany, że 

zabrał cudze, lecz że dla rzeczy, jakie otrzymał, opuścił siebie niegodziwie. Również i 

to oddało go piekłu, że w swojej pomyślności nie kierował się bojaźnią, że 

otrzymywanymi darami żywił swą pychę, że nie znał uczucia litości, że opływając w 

dostatki, nie chciał się ich wyzbyć za cenę grzechów... 

Lecz na to musimy zwrócić szczególną uwagę, w jaki sposób usta Prawdy mówią o 

pysznym bogaczu i pokornym żebraku. Oto bowiem powiedziano: „Był pewien 

człowiek bogaty” i zaraz dodano:  „i był pewien żebrak imieniem Łazarz”.  

Z pewnością lud lepiej zazwyczaj zna imiona bogatych niż ubogich. Dlaczego więc 

Pan, mówią o ubogim i bogaczu, podał imię ubogiego, a nie zaznaczył imienia bogacza? 

Czyż nie dlatego, że Bóg zna imiona pokornych i je pochwala, a pysznych nie zna?  

 Toteż do niektórych, którzy chlubili się mocą cudów Pana, przy końcu 

świata powie: „Nie znam was, skąd jesteście? Idźcie precz ode Mnie wy, 

którzy czynicie nieprawość” (Mt 7, 23).  

 A przeciwnie, do Mojżesza powiedziano: „Znam cię po imieniu” (Wj 33, 

12).  

Mówi więc Pan o bogaczu: „Był pewien człowiek bogaty”, a o ubogim: „Żebrak 

imieniem Łazarz”. Jakby Pan Jezus oświadczył: Znam pokornego żebraka, nie znam 

pysznego bogacza. Tamtego znam i pochwalam go, tego nie znam, bo na sądzie został 

odrzucony. 

 Winniśmy się jednak nad tym zastanowić, jak rozważnie Stwórca nasz 

zarządza wszystkim.  

Jedna i ta sama rzecz niejednako się dzieje. Oto okryty ranami żebrak leży u bramy 

bogacza. Bóg to osądził dwojako. Może ów bogacz miałby jakąś wymówkę, gdyby 

ubogi, okryty ranami żebrak nie leżał u jego bramy, gdyby był gdzieś daleko, gdyby 

jego bieda w tak bolesny sposób nie wpadała w oczy. I przeciwnie: biedak mniej 

doznawałby w swym duchu pokus, gdyby ów bogacz był odeń daleko.  

Skoro jednak Pan postanowił ubogiego chorego umieścić u bramy bogacza 

opływającego w bogactwa i przyjemności, tym samym w całej pełni potępił 

niemiłosiernego bogacza i sprawił, że biedak na widok jego bogactw codziennie 

doznawał pokus.  



Czy sądzicie, że umysł biedaka okrytego ranami nie zaznawał wielkich pokus w 

swych myślach, gdy nie mając chleba ani zdrowia wiedział, że bogacz jest zdrowy i 

opływa w rozkosze? Że gdy sam cierpi i marznie, tamten ma tyle uciech i odziewa się w 

bisior i purpurę, a jemu rany dokuczają; że tamten ma pod dostatkiem wszystkiego i nie 

chce go wesprzeć, a on pozostaje w biedzie?  

Jakiż, bracia moi, musiał panować zgiełk pokus w sercu biedaka, skoro samo 

ubóstwo, choćby nawet był zdrów, wystarczyłoby do jego udręki, czy też sama choroba, 

aby go wspierano? Jednak był zarazem biedny i chory, aby tym więcej być 

doświadczonym. Widział u góry bogacza otoczonego wszelkiego rodzaju sługami, a 

jego w chorobie i ubóstwie nikt nie odwiedzał. Że nikt go nie nawiedzał, świadczą psy, 

które do woli lizały jego rany... 

Powiedziano zaś dalej: „I stało się, że umarł żebrak i aniołowie ponieśli go na 

łono Abrahama. Umarł też i bogacz, i pogrzebany jest w piekle”. I oto bogacz w 

swych katuszach chce mieć biedaka za orędownika, tego, nad którym za życia zmiłować 

się nie chciał.  

Tak bowiem dodano: „A cierpiąc męki, podniósł swe oczy i widział w oddali 

Abrahama i Łazarza na łonie jego. A wołając, rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się 

nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec palca swego i zwilżył 

język mój, bo cierpię męki w tym płomieniu”.  

O, jaka dokładność sądów Bożych! Jak ścisła wypłata za czyny dobre i złe. Oto 

powyżej powiedziano wyraźnie, że Łazarz pragnął otrzymać odrobiny spadające ze 

stołu bogacza, a nikt mu ich nie dawał, teraz zaś bogacz w katuszach swoich pragnie, 

aby Łazarz końcem palca zwilżył wodą jego usta.  

Z tego zrozumiecie, bracia, jak wielka jest surowość Boga. Ów bogacz, który 

biedakowi okrytemu ranami nawet tego, co najdrobniejsze, nie chciał udzielić ze stołu 

swego, teraz będąc w piekle, doszedł do tego, iż sam prosi o to, co najmniejsze.  

Albowiem prosił o kroplę wody ten, który odmówił odrobiny chleba. 

Jednakże, bracia, którzy poznaliście i spokój Łazarza i kary bogacza, postępujcie                    

z rozwagą; szukajcie tych, którzy byli orędownikami za wasze grzechy, i starajcie się, 

aby w dniu sądu ubodzy byli waszymi adwokatami.  

Wielu teraz macie Łazarzów, którzy leżą u waszych drzwi i potrzebują tego, co 

codziennie spada z waszych stołów, gdy jesteście nasyceni. Słowa Pisma winny nas 

pobudzać do wypełniania nakazów miłosierdzia.  

Codziennie znajdujemy Łazarza, jeśli go  szukamy,  

co dzień widzimy Łazarza, choćbyśmy go nie szukali. 

 



 Św. Jan Chryzostom 

 

Źródła bogactwa i odpowiedzialność za nie 

 

 Dlaczego ten jest bogaty, a dlaczego ów biedny? Nie wiem tego.  

W jaki sposób jednak będę z tobą rozprawiał, aby cię nauczyć, byś wszystkiego 

ciekawie nie rozbierał i z tego wniosków nie wyprowadzał, jakoby wszystko działo się 

na oślep.  

Nie powinieneś bowiem, dlatego że nie wiesz, zmyślać rzeczy nieistniejących.              

Lepiej uczciwie nie wiedzieć, aniżeli nieuczciwie poznawać. Kto bowiem nie zna 

przyczyny, łatwo znajdzie prawdziwą; a gdy kto, nie znając prawdziwej przyczyny, 

wymyśla sobie fałszywą, ten niełatwo będzie mógł przyjąć prawdziwą, ale będzie 

potrzebował wielkiego trudu i znoju, aby się pozbyć dawniejszych błędów.  

Albowiem na czystej tabliczce każdy łatwo napisze, co zechce, ale z zapisaną rzecz 

się ma inaczej: trzeba najpierw zmazać to, co było źle napisane. Podobnie i między 

lekarzami: który nie daje żadnego lekarstwa, jest daleko lepszy od tego, który daje 

szkodliwe. A i ten, kto licho buduje, gorszy jest od tego, kto wcale nie buduje.  

Tak jak i ziemia, która nic nie wydaje, lepszą jest od takiej, która wydaje ciernie.                 

Nie spieszmy się więc, aby wszystko zbadać, lecz bądźmy cierpliwi, jeśli czego nie 

wiemy, aby wtedy, gdy znajdziemy nauczyciela, nie sprawić mu podwójnej pracy. Bo 

wielu, zapadłszy na nieuleczalną chorobę, pozostaje w niej często dlatego tylko, że 

popadli w zgubną naukę.  

Niejednaka to bowiem praca wyrwać naprzód to, co złe korzenie zapuściło, a potem 

dopiero siać i obsadzać czyste pole. Tam trzeba pierwej wyrwać, a potem dopiero 

sadzić co innego, tu natomiast uszy są otwarte. 

 

 Dlaczego więc ten jest bogatym? Odpowiem już na to.  

Jedni z ręki Boga, drudzy za Jego zezwoleniem są bogaci. To jest krótkie i proste 

objaśnienie.  

Co więc powiesz? On to sprawia, że cudzołożnik, rozpustnik, zboczeniec, który 

majątku swego na złe używa, jest bogaty?  

Nie sprawia tego, ale dopuszcza, aby był bogaty, a wielka to różnica, nawet 

niezmierna, między czynem a zezwoleniem.  

 A dlaczego w ogóle zezwala?  



Ponieważ jeszcze nie przyszedł czas sądu, aby każdy otrzymał zapłatę według 

zasługi. Cóż bowiem masz gorszego od owego bogacza, który nie dawał Łazarzowi 

nawet odpadków?  

I stał się nieszczęśliwszy od wszystkich, bo ani kropli wody nie otrzymał, a właśnie 

dlatego był najbardziej nieszczęśliwy, że będąc bogatym, był nieludzki. Bo jeśli dwóch 

jest złych, jeden bogacz, a drugi ubogi, to otrzymają w udziale różny los i niejednakie 

będą ponosić kary, ale bogatszy poniesie cięższe.  

Widzisz więc, że bogaty cięższe kary ponosi, bo otrzymał dobra ze swego życia. 

Dlatego i ty także, gdy zobaczysz, że ktoś, kto niesprawiedliwie się wzbogacił, żyje 

szczęśliwie, westchnij i zapłacz nad nim, albowiem to bogactwo zaważy na szali jego 

kary. 

 

 

 

Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Ból języka - Łk 16, 19-31 

Zawsze ilekroć czytałem tą przypowieść, pewien szczegół, budził we mnie ogromną 

ciekawość.  

Dlaczego bogacz, będąc pogrążonym w piekle, najbardziej cierpiał ból w języku? 

Prosił bowiem Abrahama o to, by Łazarz koniuszkiem palca złagodził ten ból! 

 Dlaczego to język był najdotkliwiej ukarany? 

I jaki ma to związek z językami psów, które lizały rany Łazarza, zapewne po to, by 

umniejszyć jego ból. 

To wyrafinowana aluzja rabiniczna w najlepszym stylu. 

W Biblii, choć pies jest zwierzęciem nieczystym, w pewnych miejscach występuje 

jako symbol kapłańskiej posługi Słowa. 

Izajasz, łajając pasterzy Jerozolimy, nazywa ich niemymi psami niezdolnymi do 

szczekania (Iz 56, 10-11: "  Stróże jego - są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni 

wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią 

drzemać.  Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do 

zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego 

zysku."). 



Za Tobiaszem i Rafałem podąża pies jako symbol wyjątkowo uzdrawiającej mowy 

Archanioła! 

Szczekanie to nawoływanie ostrzegające przed złem, ale lizanie ran to posługa 

słowa nie tylko miłosierna, ale co najważniejsze, pełna delikatnej mądrości. 

Mądrość potrafi leczyć, gdy jest podawana w duchu życzliwego współczucia. 

Sami "nie wyliżemy się z ran" zadanych nam przez nasze grzechy. Potrzebujemy 

kogoś, kto jest delikatny, dlatego że sam wie, co to znaczy być grzesznikiem. 

Święty Piotr pisze, że człowiek pogrążony w nałogach jest jak pies, który wraca do 

swych wymiocin i je znowu zlizuje. 

Gedeon jednak wybrał do walki tych trzystu mężczyzn, którzy lizali wodę potoku 

Charod jak psy - wybrał ludzi, którzy mieli o swym "pieskim żywocie" więcej niż 

skromne wyobrażenie. 

Ci, którzy nie mają wątpliwości, że są najgorsi, najlepiej nadają się do duchowej 

walki. Gdy się doświadczy poniżających grzechów i otrzyma przebaczenie Boga, 

można stać się niezwykle wyrozumiałym i miłosiernym. 

Doprawdy, wiele można uleczyć ran u innych, gdy się używa języka delikatnego i 

wyrozumiałego. 

Bogacz cierpiał właśnie na języku, ponieważ nigdy nie skierował żadnego słowa do 

Łazarza, a nie dlatego, że nigdy go nie nakarmił. Nigdy nie ulżył, choćby dobrym 

słowem, w jego strasznej biedzie. 

Bieda Łazarza niekoniecznie była nędzą fizyczną, zdaje się, że chodzi o inne 

ubóstwo. 

Wokół nas jest wielu biednych ludzi, którzy nie przymierają głodem. Są biedni, 

gdyż są zranieni w sumieniu, pełni wrzodów jątrzących się wspomnień; są biedni, bo 

nikt nie przynosi ulgi w ich bólu sumienia. 

Można naprawdę niepotrzebnie cierpieć, wpędzając się w samopotępienie albo                      

w rozpacz z powodu grzechów i jakże wtedy jest konieczne i leczące ze strony innych 

wytłumaczenie, pocieszenie i przekonanie o dobroci Boga. Jest to "wylizywanie ran". 

Łazarz nie ukrywał swych ran, zdaje się, że jest to zobrazowanie sytuacji, jaka 

zachodzi w konfesjonale. Zabrzmi to może wulgarnie, ale gdy siedzę w konfesjonale, 

mam wrażenie, że jestem jak pies w budzie, ale nie po to, by każdy tę budę omijał, lecz 

by każdy do niej śpieszył. 

Wielu starożytnych komentatorów Pisma zwracało uwagę na znamienną różnicę 

między dwoma bohaterami tej przypowieści: tylko jeden z nich nosi imię, drugi jest 

anonimowy. 



Pośród ludzi to zawsze bogacze, celebryci, milionerzy są powszechnie znani, 

natomiast ubodzy pozostają bezimienni. 

Dlaczego więc w tej przypowieści jest odwrotnie? 

Bóg zna po imieniu najskromniejszych i nie chce znać tych, którzy są pyszni                        

z jakiegokolwiek powodu. 

 Do Mojżesza, który był najskromniejszym z ówczesnych ludzi, Bóg mówi: 

"Znam cię po imieniu".  

 Ale do zarozumiałych swoich sług, którzy uzdrawiali, egzorcyzmowali                            

i ewangelizowali, lecz to wszystko czynili, by uczynić się wielkimi, Pan 

powiedział: "Nigdy was nie znałem!". 

Smutna refleksja: przede wszystkim chorzy szukają Boga, ale gdy zdrowieją, ich 

miłość do Boga zaczyna niepokojąco chorować. 

 

 

 

 

 

 

O medal za wiarę - 1 Tm 6,11–16 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Życie chrześcijanina to ciągłe zmaganie, walka – o wiarę. „Zdobywaj 

życie wieczne: do niego zostałeś powołany” – pisze Paweł do Tymoteusza. 

 

 LIST PASTERSKI 
 

Przez ostatnich kilka tygodni słuchaliśmy Pierwszego Listu do Tymoteusza.  

Przed nami niemal ostatnie wersety ostatniego rozdziału tego listu. 

Przypomnijmy: oprócz listów do wspólnot chrześcijan w Rzymie, Koryncie, Efezie, 

Galacji, Salonikach, Kolosach i Filippi trzy listy św. Paweł skierował osobiście do 

swych współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. To tak zwane listy pasterskie.  



Pochodzą – według tradycji – z końcowego okresu życia apostoła lub, jak twierdzą 

inni, zostały zredagowane już po jego śmierci przez któregoś z uczniów Pawła. Jest w 

nich wiele wskazań na temat sposobu organizacji i prowadzenia wspólnot. 

 

 WALCZ O WIARĘ 

 

Usłyszymy końcowe, osobiste słowa skierowane przez św. Pawła do Tymoteusza. 

Zauważmy sposób, w jaki Apostoł. apeluje, by jego uczeń nie przestawał walczyć o 

wiarę. 

Zwróćmy też uwagę na uroczystą doksologię przytoczoną przez Pawła na końcu 

odczytywanego fragmentu.  

 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, 

łagodnością. 

 Walcz... o wiarę, zdobywaj życie wieczne 

 ...błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny 

mający nieśmiertelność 

 

TRANSLATOR  

• Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne (1 Tm 6,12). 

     Dosłownie można też przetłumaczyć: uchwyć, złap. 

 

Biblijny insider  

   

   Uciekaj od tego rodzaju rzeczy.... 
 

Pierwsze zdanie drugiego czytania w całości brzmi tak: Ty natomiast, o człowiecze 

Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, 

wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością.  

Fragment o „ucieczce” nie trafił do lekcjonarza.  

 Co Paweł ma na myśli? 



Wcześniej mówił o tym, jak wielkim dobrodziejstwem jest pobożność połączona z 

powściągliwością, samowystarczalnością i poprzestawaniem na tym, co się posiada 

(zob. 1 Tm 6,6).  

Stwierdza, że nic nie wnieśliśmy na ten świat i nic nie wyniesiemy (echo słów 

Hioba: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę, zob. Hi 1,26).  

Ci, którzy chcą się bogacić, mogą wpaść w zasadzkę, która prowadzi do zguby (por. 

1 Tm 6,9). Wielu już ludzi w pogoni za bogactwami zgubiło wiarę i przeszyło się 

wieloma boleściami (zob. 1 Tm 6,10).  

Oto czego unikać ma Boży człowiek – Tymoteusz. 

   Życie jak zawody 

 

Za czym Tymoteusz ma podążać?  

Za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością.  

Apostoł zachęca swego ucznia, głowę wspólnoty w Efezie, do wytrwałej walki                

w dobrych zawodach o wiarę. Używa przy tym bardzo popularnej w czasach 

antycznych metafory agonów, zawodów sportowych 

 Życie chrześcijanina to ciągłe zmaganie, walka, co podkreśla Paweł, używając 

czasu teraźniejszego „walcz". 

 

    Walka o zwycięstwo  
 

Paweł może mieć przed oczyma starożytne biegi, boks lub zapasy. W każdym 

przypadku liczyło się tylko zwycięstwo. W przypadku boksu walka toczyła się do 

znokautowania przeciwnika, przy zapasach trzeba było zdobyć trzy punkty, kładąc 

przeciwnika na plecy lub zmuszając do poddania się bólem. 

Wielkim sportowcom i zwycięzcom olimpijskim fundowano inskrypcje, 

dożywotnie pensje,  stawiano pomniki i czczono ich jak bohaterów. Dla Tymoteusza, 

biorącego udział w zawodach wiary, nagrodą jest życie wieczne.      

    

    Świadectwo  
 

Walka i życie Tymoteusza mają być świadectwem jego wiary. On sam złożył już 

dobre wyznanie wobec wielu świadków, przyjmując funkcję zwierzchnika Kościoła w 

Efezie (por. 1 Tm 4,14). 



Teraz ma zachować swą misję (przykazanie) nieskalaną i bez zarzutu do czasu 

przyjścia Pana. W ten sposób będzie naśladował Chrystusa, który złożył dobre 

świadectwo swego życia za czasów Poncjusza Piłata (zob. J 18,36–38).            

LINKI 

 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego 

zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków 

(1 Tm 6,12) 

 Flp 3,12: Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, 

lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa 

Jezusa 

 1 Kor 9,26: Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym 

zadawał ciosy w próżnię… 

 2 Tm 4,7: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 

ustrzegłem 

 Rz 10,10: Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a 

wyznawanie jej ustami do zbawienia 

 Ef 6,16: W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której 

zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego 

 

 

II czytanie :      1 Tm 6, 11-16 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  (11) Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj 

za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! (12) 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś 

powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. (13) Nakazuję 

w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył 

dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - (14) ażebyś zachował przykazanie nieskalane, 

bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. (15) Ukaże je, we 

właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan 

panujących, (16) jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość 

niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i 

moc wiekuista! Amen..  

 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

  Teodoret z Cyru 

 

Przypomnienia daru Bożego 
 

 „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar Boży, który jest w tobie, od 

nałożenia moich rąk”. „Ponieważ mam o tobie takie przekonanie, proszę cie, byś 

gorliwością swoją rozpalił dar Ducha, który otrzymałeś dzięki nałożeniu przeze 

mnie rąk na ciebie”. Albowiem jak oliwa w lampie wywołuje silniejszy płomień, 

tak żarliwa gorliwość duszy owocuje darem Ducha Świętego. 
 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz 

powściągliwości”. Bóg udzielił nam daru Ducha Świętego nie po to, abyśmy lękali 

się niebezpieczeństw znoszonych dla wiary, lecz w tym celu, żebyśmy napełnieni 

mocą Bożą gorąco Go kochali, opanowując zamęt trapiących nas namiętności. 

„Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia”. 

Przedmiotem głoszonej nauki był bowiem krzyż, obelgi, zniewagi, męka i śmierć, 

to wszystko zaś w oczach ludzi niewierzących uchodziło za wielką hańbę. Powiada 

[apostoł]: „Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie” (1 Kor 

1, 18).  

Dlatego też w Liście do Rzymian stwierdził: „Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. 

Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1, 16). 

Poleca więc uczniowi, by śmiało ją głosił. Dlatego też przypomina o swoich więzach, 

donosząc, że z powodu głoszonej przez siebie nauki przebywa w więzieniu w 

kajdanach. 

„Lecz noś cierpienia dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga, który nas wybawił i 

wezwał świętym powołaniem”. „Cierpienia dla Ewangelii” to cierpienia jej 

głosicieli, ponieważ z jej powodu znosili oni wielorakie udręki. Poleca więc 

Tymoteuszowi dzielnie stawiać im czoła, a przez przypomnienie mocy Bożej dodaje 

mu otuchy. Ten bowiem, który wezwał do zbawienia, udziela również sił, mierząc 

udzielaną łaskę według wiary tych, którzy tę łaskę otrzymują... 

„Zdrowe zasady, któreś usłyszał ode mnie zachowaj jako wzorzec w wierze i 

miłości w Jezusie Chrystusie”. To znaczy: „Naśladuj malarzy i jak oni, patrząc na 

modele, dokładnie malują ich obrazy, tak samo dla ciebie pewnego rodzaju wzorcem 

niech będzie przekazana ci przeze mnie nauka o wierze i miłości”. 



 „Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka”. 

„Masz łaskę Ducha Świętego” wystarczającą do oświecenia, z jej więc pomocą 

strzeż swej gorliwości. 

 

 Orygenes 

 

Strzeż dobrego depozytu 

 

Zastanówmy się teraz, jaki to „depozyt” otrzymał każdy z wiernych. Myślę, że 

samą duszę i ciało otrzymaliśmy jako „depozyt” od Boga. A może chcesz zobaczyć 

inny, większy „depozyt”, który dostałeś od Boga?  
 

Oto Bóg duszy twojej przekazał "swój obraz i podobieństwo" (Rdz 1, 26).  
 

Ten więc „depozyt” powinieneś zwrócić w nienaruszonym stanie tak, jak 

wiadomo, żeś go otrzymał.  

Jeżeli bowiem jesteś miłosierny „tak, jak miłosierny jest twój Ojciec w niebie” 

(Łk 6, 36), to obraz Boży jest w tobie i w nienaruszonym stanie zachowujesz 

„depozyt”.  

Jeśli jesteś doskonały, „tak, jak doskonały jest twój Ociec w niebie” (Mt 5, 48), 

„depozyt” obrazu Bożego pozostaje w tobie.  

Podobnie jest z całą resztą: jeśli jesteś pobożny, sprawiedliwy, święty, „czystego 

serca” (Mt 5, 8), jeśli dzięki naśladowaniu Boga posiadasz w sobie to wszystko, co 

jest przyrodzoną cechą Boga, zachowałeś w sobie nienaruszony „depozyt” obrazu 

Bożego. 

Jeśli zaś postępujesz odwrotnie, jeśli zamiast być miłosiernym – jesteś okrutny, jeśli 

zamiast być pobożnym – jesteś bezbożny, jeśli zamiast być łagodnym – jesteś 

gwałtowny, jeśli zamiast być spokojnym – jesteś pełen namiętności, jeśli zamiast być 

hojnym – jesteś rabusiem, oznacza to, że odrzuciwszy obraz Boży przyjąłeś obraz 

diabła i wyrzekłeś się dobrego „depozytu” udzielonego ci przez Boga.  

Bo czyż nie chodzi tu o to samo, co apostoł w tajemnicy zalecał swemu wybranemu 

uczniowi, Tymoteuszowi:  
 

„Tymoteuszu, strzeż dobrego depozytu” (1 Tm 6, 20). 
 

Jeśli zaś chodzi o mnie, to dodam, że również Chrystusa Pana otrzymaliśmy jako 

„depozyt”, i że Duch Święty jest naszym „depozytem”.  



Powinniśmy tedy dbać o to, aby nie korzystać w sposób występny ze świętego 

„depozytu”, a gdy grzechy usiłują nas skłonić, byśmy wyrazili im naszą zgodę, nie 

powinniśmy przysięgać, że nie otrzymaliśmy „depozytu”.  

Otóż, jeśli mamy w sobie ten „depozyt”, to nie możemy zgadzać się na grzech. 
 

Również rozumne władze umysłu, które mam w sobie, zostały mi powierzone na to, 

abym używał ich dla rozumienia spraw Bożych: wydaje mi się, że zdolności, pamięć, 

rozwaga umysł i wszystkie myśli moje zostały mi powierzone przez Boga, abym 

korzystał z nich zgodnie z poleceniami Prawa Bożego.  
 

Jeśli jednak zdolny i przenikliwy umysł zwraca się ku złym działaniom, jeśli źle 

wykorzystujesz dary Boże wbrew woli Boga, oznacza to, że zapieramy się 

„depozytu” i dobrodziejstwa wykorzystujemy ku wiarołomstwu. 

 

 

100 SŁÓW14 

 

Wokół trzech rzeczywistości koncentruje się dzisiejsza Liturgia Słowa. 

 

1. Po pierwsze, bezczynność, beztroska, brak troski. Dla bogaczy z 

PIERWSZEGO CZYTANIA czy EWANGELII to nie komfortowe warunki 

życia stały się powodem potępienia w oczach Boga, lecz fakt, iż nie zajęli się 

czymś, czym zająć się mieli. Dla beztroskich i dufnych była to troska o Dom 

Józefa, dla bezimiennego bogacza – porzucony Łazarz.  Po drugiej stronie 

Liturgia pokazuje Tymoteusza walczącego – jak w zawodach – o wiarę i 

jego nauczyciela, Pawła, do tej walki go zaprawiającego. 

 

 

2. Po drugie, czas. Czas ograniczony przez śmierć. Czas na aktywność, nie 

rozumianą w sposób abstrakcyjny i dowolny, ale aktywność skoncentrowaną 

na dokładnie tym zadaniu, które Bóg nam zdeponował. 

 

3. Po trzecie, wieczna konsekwencja. To nie fikcja przypowieści, ale prawda 

Słowa Bożego przypomina nam, że sami, własnymi czynami, wyznaczamy 

sobie miejsce po śmierci, gdy skończy się czas. 
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