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14.10.2018: 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 10, 17 - 30)

Keď sa          vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal 

sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“

       mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. 

Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo 

svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!

Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“

        naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj 

všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať             v nebi. Potom príď 

a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.

       sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho 

kráľovstva tí, čo majú majetky!“

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale        im ešte raz povedal: „         moje, 

ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho        , 

ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“

      sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo 

Bohu je všetko možné.“

Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“

       povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium 

opustil          alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo alebo polia, aby 

nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase,          , bratov, sestry, matky,   

             , polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“

 

Ježiš          poklad          ihla          dieťa          dom
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Ježiš v evanjeliu dostáva otázku, čo treba robiť, aby človek prišiel do neba. 

A akú dáva odpoveď ? Že máme žiť podľa Božích prikázaní. Milovať Boha, 

seba i ľudí naokolo. Okrem toho sa nemáme upínať na veci, ktoré nám 

patria – ani na peniaze, ani na dom, ani na auto, ani na hračky. 

Čo teda povedal Ježiš mladíkovi? Čo mal urobiť so svojím majetkom? 

a. všetko predať a rozdať chudobným
b. odložiť peniaze do banky a ostatný majetok skryť
c. nechať všetko svojmu bratovi
d. zakopať do zeme

Mladík zosmutnel, lebo mal veľ ký majetok a musel by sa mnohého vzdať. 
A to nechcel. Ježiš hovorí: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi 
vojsť do Božieho kráľovstva.“ Koľ ko jednohrbých a koľ ko dvojhrbých tiav sa 

nachádza na obrázku?

Nie je ľahké zanechať všetko, čo máme. Ježiš nám však pripomína, že ak 
to urobíme, dostaneme omnoho viac. Nakresli svoj poklad v nebi.

Obtiahni ihly.
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