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SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

Katolíci
Protestanté

Islám
Budhisté

Hinduisté
Ortodoxní

Ostatní
Žádné 
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Marek 10:17-31



JEŽÍŠ A „BOHATÝ MOCNÝ MLADÝ“ MUŽ

Evangelium Popis člověka Emoce Počet slov Detaily navíc

Marek 10 Muž

Bohatý

Naléhavost

Láska

Smutek

Hrůza

283 Přiběhl

S láskou pohleděl

Svěsil hlavu

Zaražení

Matouš 19 Muž

Bohatý 

Mladík

Smutek

Hrůza

253 -

Lukáš 18 Muž

Bohatý

Mocný

Smutek 202 -



Podnět:

• Ježíšův odchod

• Trápí ho otázka věčného 

života a spasení

• Má všechno, ale něco 

chybí…

Myšlení:

• Ježíš by mi mohl odejít

• Tušil, že může být problém…

• Ježíš mi může pomoci

• Považuje ho za dobrého…

Chování:

• Běží

• Klečí

• Ptá se   

EMOCE V PŘÍBĚHU

Mladý 
Boháč: 

naléhavost



Podnět:

• Mladík mu řekl že dodržoval 

všechna přikázání… 

• Vidí, že mladík je blízko a není 

mu téma věčného života 

lhostejné  

• Vidí slušného, zbožného, 

sympatického, mladého, 

bohatého….

Myšlení:

• Když se tak snažil, tak mu 

ukážu v čem se ještě může 

zlepšit…

• Mladík hřeší ve vztahu k 

penězům

• Neslouží druhým…

Chování:

• S láskou pohledí

• Řekne mu …  

EMOCE V PŘÍBĚHU

Mladý 
Boháč: 

naléhavost

Ježíš: 
pohled 

lásky



Podnět:

• Nutnost a představa ztráty 

majetku… 

• Zhroucení představy o sobě

Myšlení:

• Nemůžu si vše koupit za 

peníze

• Mám jiné priority

• Musí to vstřebat 

Chování:

• sklopí hlavu

• odejde 

EMOCE V PŘÍBĚHU

Mladý 
Boháč: 

naléhavost

Ježíš: 
pohled 

lásky

Mladý 
boháč:  
smutek



Podnět:

• Bohatí lidé těžko vejdou do 

království Božího… 

Myšlení:

• Nejsem náhodou bohatý?

• Mesiáš získá moc a bohatství 

a tajně doufali, že budou 

bohatí po boku Ježíše…

• Kdo jiný než takový člověk… 

• Můj vzor a cíl se nedostane do 

nebe?  

Chování:

• Zaražení

• Hrůza

•

EMOCE V PŘÍBĚHU

Mladý 
Boháč: 

naléhavost

Ježíš: 
pohled 

lásky

Mladý 
boháč:  
smutek

Učedníci: 
zaražení a 

hrůza



KŘESŤANSTVÍ A SPOLEČNOST

Křesťanství 
vstupuje do 

společnosti a 
mění ji

Křesťanství se 
stává 

bytostnou 
součástí 

společnosti

Iluze slušnosti 
dobroty a 

sebe-
spasitelnosti

Křesťanství 
má tendenci 
bořit, to co 
vybudovalo

Společnost to 
přijme a 
promění 
nebo se 
přesune 

jinam



APLIKACE




