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30.9.2018: 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 9, 38 – 43. 45. 47-48)

Ján povedal         : „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa 

zlých                . Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

        vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže 

tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, 

hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, 

bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský           na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja          , odtni ju: je pre teba lepšie, keď 

vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma           do pekla, 

do neuhasiteľného        .

Ak ťa zvádza na hriech tvoja           , odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš 

do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma              hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje         , vylúp ho: je pre teba lepšie, keď 

vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným          , ako keby ťa mali s obidvoma  

              vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a            nezhasína.“

 

Ježiš          duch          kameň          ruka          oheň          noha          oko
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Apoštoli v evanjeliu hovoria o človeku, ktorého nepoznali, no ktorý v mene 

Ježiša Krista vyháňal zlých duchov. Veľmi sa im to nepáčilo a chceli mu v tom 

zabrániť. Ježiš ich však napomenul. Povedal, že ak niekto robí zázraky v jeho 

mene, stojí na ich strane. Človeka, ktorý stojí na strane Ježiša Krista a snaží 

sa žiť podľa jeho slov, označujeme jedným slovom. Akým? Spoj bodky 

čiarou a zistíš to.

V závere evanjelia nás Ježiš napomína, že ak nás nejaká časť tela zvádza na 

hriech, máme sa jej zbaviť. Radšej si odťať ruku, akoby sme mali niečo ukradnúť. 

Zdá sa to byť kruté, však? Ak však veríme v Boha, mali by sme si naozaj dávať 

pozor, čo robíme, kam chodíme, ako rozprávame a ako sa správame. Je o tom 

aj jedna pesnička:

2. |: Dávaj pozor, malé ucho, čo čuješ :| Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera...

3. |: Dávaj pozor, malý jazyk, čo vravíš :| Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera...

4. |: Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš :| Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera...

5. |: Dávaj pozor, malá noha, kam ideš :| Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera...

6. |: Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej :| Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera...

Ako kresťania si máme navzájom 
pomáhať. Aj maličkosťami. 
Napríklad, že jeden druhému 
podáme pohár vody. Čo myslíš, 
aké nápoje ukrývajú jednotlivé 
nádoby?

PIVO       VODA       KÁVA       ČAJ       VÍNO


