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Štvrtok 29. septembra 2016 

Text: Mk 10, 17 – 27 
17Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo 

robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života? 18Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ 

dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. 19Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, 

nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku: 20Odpovedal Mu: Majstre, 

toto všetko som zachovával od mladosti. 21Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a 

povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; 

potom príď [vezmi kríž] a nasleduj ma. 22Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal 

mnoho majetku. 23Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do 

kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky! 24Učeníci však žasli nad Jeho slovami. Ale Ježiš im 

znova odpovedal: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo dúfajú v 

majetok]. 25Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. 26Oni 

ešte väčšmi užasli a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený? 27Ježiš sa zahľadel na 

nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.  

Piesne: ES č. 467, 449 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V dnešnom svete sa nič tak necení ako peniaze, bohatstvo. Väčšina ľudí si vo svojej chorobnej 

túžbe po bohatstve napokon urobila z bohatstva svojho boha, ktorému sa klania. V evanjeliu však 

vidíme bohatého mládenca, ktorý sa svojmu bohatstvu nepoklonil. On žil podľa Božích prikázaní 

od svojej mladosti. Ježiš si ho v tej chvíli zamiloval a povedal mu: „Jedno ti chýba: choď, 

predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď, vezmi kríž a nasleduj 

ma!“ Chcel tým Ježiš povedať, že bohatý človek nemôže byť spasený? Alebo že všetci bohatí 

ľudia pôjdu do večného zatratenia? Chcel snáď povedať, že k spáse je bezpodmienečne potrebná 

chudoba? To vôbec nie! Ježiš chcel tým povedať toto: Ty si doposiaľ zachovával Božie 

prikázania, a to je správne. Ale teraz ide o to, čo je pre teba v živote najvyššie, prvoradé: Boh, 

alebo majetok? Chceš byť chudobný s Bohom, alebo bohatý bez Boha? Čo si vyberieš? – 

A mládenec odchádza od Ježiša smutný. Tým dokázal, že majetok mu je viac ako Boh. Dosiaľ si 

myslel, že Boha miluje, no keď sa bolo treba rozhodnúť, opúšťa Ježiša. Nevie sa rozlúčiť so 

svojím majetkom. Práve v tom spočíva nebezpečenstvo bohatstva, že ovládne srdce človeka 

a človek sa odvráti od Boha. Len preto je bohatému ťažko vojsť do kráľovstva Božieho. U Boha 

je však všetko možné. Keby bol onen mládenec ponechaný sám na seba, nebol by zachránený. 

No Ježiš ho neopustil. On s láskou pracoval na jeho spáse. V tom je naša nádej vo chvíli, keď sa 

pýtame: Kto môže byť spasený? Ježiš pracuje na záchrane všetkých, bohatých aj chudobných. 

Keď Pán Ježiš vidí, že bohatý nie je zatvrdený, že len majetok či peniaze mu stoja v ceste, aby 

dosiahol večný život, vtedy odníme človeku jeho majetok. Oddelí jeho srdce od zemských vecí, 

napríklad za cenu straty zdravia, aby mu ukázal, že všetko pozemské je pominuteľné. On pracuje 

aj na našej záchrane, na tom, aby sme sa obrátili k Bohu a zatúžili po večnom živote, ktorý nám 

On ponúka. Preto na otázku, kto môže byť spasený, môžeme odpovedať: Bohatí aj chudobní! 

Všetci, ktorí zachovávajú Božie prikázania a v úprimnej viere a láske nasledujú Pána Ježiša. 

Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš Spasiteľu Pane Ježiši Kriste, s láskou Ti ďakujeme za všetky dary telesné i duchovné, 

ktoré nám denne poskytuješ. Vrúcne Ťa prosíme: Nedávaj nám ani chudobu, ani bohatstvo. 

Poskytni nám toľko chleba, koľko potrebujeme, aby sme sa nepresýtili a nezapreli Ťa, ale aby 

sme ani neschudobneli a nekradli, a tým nepotupovali meno svojho Boha. Amen. 
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