
Nasleduj ma!
Text: Evanjelium podľa Marka 10,17-22  

„Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: „Učiteľ
dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“ Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma
nazývaš  dobrým?  Nikto  nie  je  dobrý,  iba  jeden  —  Boh.  Poznáš  prikázania:  Nezabiješ!
Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca a svoju
matku!“ On mu však povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Vtedy sa
Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: „Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Po týchto slovách mládenec
zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.“ 

Úvod

Príbeh o bohatom mládencovi nie je náhodne umiestnený do 10. kapitoly evanjelia podľa
Marka.  Petrovo  vyznanie  v  ôsmej  kapitole,  delí  evanjelium  na  dve  časti.  V  prvých  ôsmych
kapitolách sa evanjelista čitateľa pýta otázku, „kto je tento Ježiš“? Ôsma, zlomová kapitola, v ktorej
apoštol  Peter  vyznáva,  že  Ježiš  je  Kristus,  je  súčasne  aj  začiatkom  putovania  Pána  Ježiša  do
Jeruzalema, kde má byť obetovaný za náš hriech. 

Po Petrovom vyznaní a predstavení Pána Ježiša Krista, od ôsmej kapitoly sa evanjelium
zaoberá otázkou nasledovania Pána Ježiša. A práve v 10. kapitole, ktosi prišiel za Pánom Ježišom a
pýta sa ho: „čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“ Pán Ježiš hovorí: „nasleduj
ma!“ Zanechaj všetko, čo máš na tejto zemi, a rozhodni sa len a len pre Krista. Potom dôjdeš do
nebeského kráľovstva. Nie náhodou je príbeh o bohatom mládencovi umiestnený medzi dva iné
príbehy, medzi príbeh o prinášaní detí a tretiu predpoveď utrpenia. Práve bezstarostnosť a oddanosť
detí a neskôr utrpenia Pána Ježiša Krista, tvoria kontrast s dokonale zbožným mladíkom. 

Kto je dobrý?

Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho:
„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“

Desiata kapitola sa začína rozhovorom Pána Ježiša s farizejmi, ktorí ho pokúšali otázkou, či
je  dovolené prepustiť mužovi manželku. Neprišli za Ježišom s úprimnou snahou hľadať pravdu, ale
chceli vyvolať roztržku a znemožniť Ježiša. V prečítanom texte, naopak, vidíme mladého človeka,
ktorý prichádza za Pánom Ježišom s úprimnou otázkou. Padá pred ním na kolená a pýta sa ho:
Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?  

Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Pán Ježiš preto mladíkovi na otázku, ako sa stať dedičom
večného života, adresuje jednoduchú výzvu - nasleduj ma! On ide ku svojmu Otcovi, preto každý,
kto nasleduje Pána Ježiša dôjde ku Otcovi Nebeskému.  Ale v kontexte 10.  kapitoly vidíme (3.
predpoveď utrpenia),  že  táto cesta je úzka,  vedie cez úzku bránu, vedie cez kríž a smrť.  Je to
jednoduché a ťažké zároveň, keď Pán Ježiš hovorí, nasleduj ma! 

Bohatý mladík bol prototypom veriaceho človeka. Jeho bohatstvo bolo pre učeníkov jasným
prejavom Božej priazne. Súčasťou kolektívneho povedomia v Izraeli boli Dávidove slová, ktoré



vyslovil v ďakovnej modlitbe: „bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš
silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným.“ (1. Kron 29,12) V Prísloviach sa
zasa píše: „Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život.“ (Pr 22,4) Pri
pohľade na kľačiaceho mladého, zbožného a bohatého človeka si učeníci v sebe hovorili: „kto iný
môže byť spasený ak nie tento“? Videli jeho bohatstvo, jeho zbožnosť, pokoru, čo pre učeníkov
bolo  jasným prejavom Božej priazne. 

Ježiš sa však na celú situáciu pozeral inak. Keď Samuel išiel pomazať Dávida za kráľa, Boh
mu hovorí:  „Ja neposudzujem tak ako človek.  Ten si  všíma zovňajšok,  Hospodin si  však všíma
srdce.“ (1Sam  16,7  )  Pán  Ježiš  videl  a  vedel,  čo  je  mladíkovým  problémom.  Veril  v  svoju
spravodlivosť pred zákonom a dobrotu. Aj Ježiša nazýva dobrým. Je to určite pravda, ale jedine
vtedy, ak by mladík veril, že Ježiš je Boh. Preto Pán Ježiš mladého človeka vyvádza z prvého omylu
a hovorí mu:  „Nikto nie je dobrý,  iba jeden — Boh“.  Učeníci ani bohatý mladík síce nemohli
poznať list Rímskym 3,10-12 (viď aj Rim 3,21-24), kde apoštol Pavol univerzálne hodnotí našu
hriešnosť a skazenosť. Učeníci a bohatý mladík však určite poznali 14. Žalm: „Hospodin hľadí z
neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli,
niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.“ Napriek našim dobrým pocitom spravodlivosti,
prorok Izaiáš neskôr rovnako hodnotí náš stav slovami:  „Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel
svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.“ (Iz 53,6)

Stav aj toho najzbožnejšieho človeka pred Bohom je hrozný. Vo svojej podstate, nech by
sme boli akokoľvek „dobrí“, sme Bohu vo svojom hriechu odporní. O to viac nás musí udivovať
Božia láska, v ktorej sa skláňa ku nám hriešnikom. Všetko sa mení až v momente znovuzrodenia,
ak prijímame do nášho života Krista, rozhodneme sa ho nasledovať.  Napĺňa sa u nás slovo: „Toho,
ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (2.
Kor 5,21) Áno, pred Bohom môže byť človek dobrý a spravodlivý. Treba povedať, že je to nutné,
aby sme mohli  vkročiť do nebeského kráľovstva.  Naša dobrota pred Bohom je len a len skrze
spravodlivosť Pána Ježiša Krista, ktorá nám v jeho obeti  bola darovaná.  Po tom, čo Pán Ježiš
vyvracia  mladíkovu  predstavu  dobra,  obracia  svoju  pozornosť  na  jeho  predstavu  záchrany  cez
dodržiavanie zákona. 

Naplnenie zákona

Poznáš  prikázania:  Nezabiješ!  Nescudzoložíš!  Nepokradneš!  Nebudeš  krivo  svedčiť!
Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca a svoju matku!“ On mu však povedal: „Učiteľ, toto všetko som
zachovával od svojej mladosti.“ Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: „Jedno ti
chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a
nasleduj ma!“

Na otázku Pána Ježiša, či dodržiava prikázania, bez váhania mladík odpovedá: „toto všetko
som zachovával od svojej mladosti.“  Nepochybne, nejednalo sa o vraha, smilníka, zlodeja alebo
klamára. Slušní ľudia predsa také veci nerobia. Ale Pán Ježiš ide ďalej, než ku formálnemu plneniu
zákona. Odhaľuje nám podstatu zákona, ktorou je láska. V 3. knihe Mojžišovej 19. kapitole sám
Hospodin Izraelu hovorí:  „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale
miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.“ (3.M 19,18) a ďalej pokračuje, že láska
sa nevzťahuje len na Izrael ale aj všetkých ľudí: „Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás
ako domorodec.  Miluj  ho  ako  seba samého,  lebo  aj  vy  ste  boli  cudzincami  v  Egypte.  Ja  som
Hospodin, váš Boh.“ (3.M 19,34) 



Hospodin nikdy nechcel, aby Izrael len formálne dodržiaval zákon. Hospodinovi stále ide o
celé srdce svojho ľudu, o úplnú oddanosť, úplnú závislosť na Ňom. Po storočiach neposlušnosti a
modlárstva Hospodin volá svoj ľud ku sebe skrze prorokov a znova a znova hovorí, o čo mu ide:
„Toto  sú príkazy,  ktoré máte  zachovávať:  „Hovorte  každý pravdu svojmu blížnemu,  vo svojich
bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj,  nech nik nezmýšľa vo svojom srdci zle proti  svojmu
blížnemu  a  nemilujte  krivú  prísahu,  lebo  toto  všetko  sú  veci,  ktoré  nenávidím,“  znie  výrok
Hospodina!“(Zach 8,16 – 17) alebo „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba:
len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich 6,8) Keď vidí,
že Izrael len formálne dodržiava zbožnosť, plače nad prázdnotou ich srdca a pýta sa: „Načo mi je
množstvo vašich obiet?“ povie Hospodin.  „Som nasýtený spaľovanými obetami baranov,  tukom
vykŕmeného dobytka; nemám v obľube krv býčkov, baránkov a capov. Keď prichádzate pred moju
tvár, kto vás o to žiada, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte už bezcennú obetu, odporné je
mi  kadidlo,  novmesiac,  sobota  a  zvolané  zhromaždenia.  Nemôžem  vystáť  zlo  so  slávnostnými
zhromaždeniami! Vaše novmesiace a sviatky z duše nenávidím, stali sa mi bremenom, zunovalo sa
mi ich prinášanie. Aj keď vystriete dlane, odvrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa modliť,
nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi. Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí vaše
zlé skutky; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému,
vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu“ (Iz 1, 11- 17) 

Podstatou zákona je láska, pretože sám Boh je láska.  Keď jeden farizej, znalec Zákona,
pokúša  Pána Ježiša  a  pýta  sa  ho  na to,  ktoré  je  najväčšie  prikázanie  v  Zákone,  Pán Ježiš  mu
odpovedá: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou
svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,37 – 40) 

Ak by sme sa v evanjeliu podľa Marka vrátili niekoľko kapitol späť, vidíme jeden príbeh, v
ktorom Pán Ježiš odhaľuje svoj postoj ku jeho zákonu a aj podstatu zákona:  „Raz v sobotu Ježiš
prechádzal cez obilné pole. Cestou jeho učeníci začali trhať klasy. Farizeji mu hovorili: „Pozri,
robia v sobotu, čo nie je dovolené.“ On im povedal: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď nemal
čo jesť a bol hladný on aj tí, čo boli s ním? Ako za veľkňaza Abiatára vošiel do Božieho domu a
jedol predkladané chleby, z ktorých nie je dovolené jesť nikomu okrem kňazov, a dal aj svojmu
sprievodu?“ I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu! Preto Syn
človeka je pánom aj soboty.“ (Mk 2, 23 – 28) 

Boží zákon nie je a nemá byť pre nás bremenom. Pán Ježiš hovorí  Ak ma milujete, budete
zachovávať moje prikázania. (J 14,15) Znova a znova sa dostávame ku tomu, že z vlastnej sily nie
je  možné naplniť  zákon.  Zákon vieme napĺňať  len  v  Kristovi,  jeho spravodlivosti  a  láske.  Ak
nemáme v sebe lásku Kristovu, nikdy nenaplníme Boží zákon, lebo jeho podstatou je láska agapé,
ktorá nám ľuďom nie je vlastná. Potrebujeme najprv byť v Kristovi ospravedlnení pred zákonom,
naplnení Jeho láskou a až tak vieme napĺňať Boží zákon. O tom hovorí prorok Jeremiáš  „Svoj
zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.“
(Jer 31,33; viď Heb 8,10) 

Predaj všetko, čo máš

Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: „Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko,
čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Po týchto slovách
mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.“ 



Pán Ježiš sa dostáva ku podstate problému nasledovania. Ten, kto chce nasledovať Ježiša
musí predať všetko, čo má. Ide o vnútorný postoj srdca, úplného vydania sa Ježišovi. Mladý muž
nebol  len  finančne  bohatý,  cítil  sa  aj  morálne  bohatý,  mal  okrem  majetku  aj  dobré  skutky.
Potrebujeme schudobnieť, predať všetko čo máme, aby sme mohli duchovne zbohatnúť v Kristovi,
ako nám to pripomína apoštol Pavol:  „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol
bohatý, stal  sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.“ (2. Kor 8,9) Ako teda
môžeme vstúpiť do nebeského kráľovstva? Pán Ježiš nám hovorí: „Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mat 5,3) a neskôr dodáva: „nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď
jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne.
Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ (Mt 6,24) (viď Ž 62,11)

 Záver / Ako nasledovať Ježiša?

Učeníci po rozhovore Pána Ježiša s bohatým mladíkom zostali zaskočení. Pýtali sa:  „Kto
potom môže byť spasený?“  Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu
nie;  lebo Bohu je  všetko možné.“  (Mk 10,26-27)  Po prečítaní  príbehu o bohatom mládencovi
môžeme aj my zostať zaskočení a zneistení.  Cítime svoju nehodnosť a to, že nemáme silu byť
lepšími.  Taký je však náš skutočný stav pred Bohom. Nevieme sa zmeniť a prestať hrešiť. Pán Ježiš
nám hovorí, že „ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné“. Ježiš sa pre nás
vzdal všetkého, aj svojho života. To isté však očakáva aj od nás, keď hovorí: „Kto miluje otca alebo
matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
Kto  neberie  na  seba  svoj  kríž  a  nenasleduje  ma,  nie  je  ma  hoden.  (Mt  10,37)  Niesť  kríž  a
nasledovať Ježiša znamená zomrieť spolu s ním. Tam, kde niet smrti niet znovuzrodenia sa. Apoštol
Pavol  hovorí:  „Veríme,  že  ak  sme zomreli  s  Kristom,  spolu  s  ním budeme aj  žiť.“ (Rim 6,8)  

Mladému mužovi veľa nechýbalo, aby vošiel do nebeského kráľovstva. Nič to však nemení
na tom, že nakoniec zrejme nevošiel do nebeského kráľovstva, pretože Ježiš žiadal od neho príliš
veľa – jeho život. 
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