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Poďte za mnou! (Mk 1, 16-20)

Evanjel ista Marek umiest-
ňuje povolanie učeníkov a ich 
prvý kontakt s Ježišom nie do 
údolia Jordánu, neďaleko Je-
richa, ako to robí evanjel is-
ta Ján, ale pribl ižne o sto ki-
lometrov severnejšie ku Gali-
lejskému moru. Dôvodom nie 
je nedostatok alebo nepres-
nosť informácií, ale rozdielny 
zámer, ktorý sledoval evan-
jel ista Marek. To, na čo chce 
upozorniť táto časť, je Ježišov 
pohyb. Ježiš išiel popri Gal ilej-
skom mori a povolal prvú dvo-
jicu bratov a potom išiel ďalej 
a povolal druhú dvojicu. Hlav-
nou l íniou evanjel istu Marka je 
Ježišov pohyb, Ježišova ces-
ta. Ježiš prechádza Galileou, 
ohlasuje slovo o prichádzajú-
com Božom kráľovstve a keď 
ústami Petra je označený za 
Mesiáša a Božieho Syna, ide 
do Jeruzalema. V Markovom 

evanjel iu je Ježiš v ustavičnom 
pohybe. 

Sloveso, ktoré upresňuje 
tento Ježišov pohyb, je vyjad-
rené ako „prechádzanie oko-
lo“. Ježiš prechádza okolo nie 
ako náhodný okoloidúci, ale 
ako nositeľ zvesti o Božom 
kráľovstve, ktoré prichádza s 
mocou, pretože On sám je tou 
zvesťou i kráľovstvom. Takéto 
prechádzanie Galileou je za-
čiatkom Ježišovho ohlasova-
nia. Gal ilea sa u Marka stáva 
„krajinou bez hraníc“. Gal ilea 
je všade tam, kde sa ohlasuje 
radostná zvesť a kde možno 
stretnúť Ježiša, ktorý povolá-
va alebo posiela do služby.

Markovo evanjel ium však 
pripomína aj ďalší dôležitý 
rozmer Ježišovho putovania, 
ktorým je skutočnosť, že Je-
žiš sa pri svojej ceste pozerá 
naokolo a pozoruje ľudí.  Spô-

úzko spojené poslanie. Vysti-
huje ho symbolický titul «ry-
bári ľudí»: rybár vyberá ryby z 
prostredia života do prostre-
dia, ktoré pre nich zname-
ná smrť, ale «rybár člove-
ka» robí pravý opak: prená-
ša človeka z prostredia, kto-
ré pre neho znamená smrť, 
do prostredia života a toto 
bude permanentná úloha Je-
žišových učeníkov. Ježiš geni-
álne spája ich rybársku minu-
losť s novým povolaním jeho 
učeníkov. Toto pozvanie do-
konale vystihlo štyroch rybá-
rov. Ježiš im otvoril nový roz-
mer ich života, ukázal im ich 
novú identitu a oslovil ich do 
tej miery, že sa v tomto po-
zvaní našl i. 

Prvá učenícka skúsenosť 
gal ilejských rybárov je mimo-
riadna v tom, že prv, než by sa 
sami stal i rybármi ľudí, mu-
sel i sa stať rybami, ktoré Je-
žiš ulovil . Ježiš robí z rybárov 
ryby, aby im dal okúsiť moc 
a príťažl ivosť siete Božie-
ho kráľovstva, do ktorej budú 
oni sami neskôr loviť. Pre-
to zanechávajú svoje siete a 
idú za Ježišom, aby sa chopi-

l i jeho siete. Na tomto mies-
te môžeme ešte pripomenúť 
dve rozdielne siete, ktoré sa v 
stati spomínajú. Šimon a On-
drej používajú sieť, ktorá bola 
určená na rybolov pri brehu, 
kým Zebedejovci sú bohatší 
a vlastnia vlečnú sieť, ktorú 
používal i spolu s loďou. O ich 
lepšom ekonomickom posta-
vení svedčí aj to, že si mohli 
na loď najať aj pomocníkov. 
Pri prvej skúsenosti s Ježišo-
vou „sieťou“ však zanecháva-
jú obidve bratské dvojice svo-
je vzácne náčinie a idú za Je-
žišom bez ohľadu na hodnotu 
majetku, ktorý opúšťajú. 

Ondrej, Šimon, Jakub a Ján 
zanechávajú prácu, ktorá ich 
doteraz živila spolu s celou 
rybárskou technológiou a ma-
jetkom, a zaradzujú sa za Je-
žiša. Dostávajú sa tak k no-
vej práci, ktorá bude zdro-
jom života a požehnania nie-
len pre nich samých, ale aj pre 
tých, ku ktorým ich Ježiš ne-
skôr pošle. 

 
Použitá l iteratúra: Dubovský a 

kol . , Komentár k Markovmu evanje-
l iu (v t lači)  
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sob, ako sa Ježiš pozerá, mož-
no prirovnať Božiemu pohľa-
du pri stvorení  na svoje die-
lo (Gn 1: „A Boh videl , že je to 
veľmi dobré“). Jeho pohľad sa 
stále týka človeka a jeho ži-
votných dejín. Ježiš sa pozerá, 
aby intervenoval , aby oslobo-
dil , aby povolal a určil cieľ. Je-
žišov pohľad je sprítomnením 
Božieho pohľadu z počiat-
ku stvorenia sveta, ktorý je 
tu kvôl i tomu, aby to všetko 
bolo veľmi dobré. Ježiš svojim 
pohľadom vracia človeku i to-
muto svetu pôvodnú dobrotu, 
ktorá sa prejaví novosťou ži-
vota. 

Ježiš sa však nielen pozerá, 
ale aj vidí. Vidí na prvom mies-
te osoby s menom, teda nie 
„rybárov“, čiže osoby skryté v 
anonymite svojej profesie (iba 
neskôr sa konštatuje že sú ry-
bármi!). Vidí na prvom mies-
te konkrétne osoby: Šimona a 
Ondreja, Jakuba a Jána. Evan-
jel ista Marek neopisuje povo-
lanie učeníkov len ako jednot-
l ivcov. Už pri povolávaní Je-
žiš zohľadňuje ich schopnosť 
namáhať sa a pracovať spo-
lu. Zmienka o rodinnom pute, 
ktoré spájalo Ondreja a Šimo-
na, ale aj bratov Zebedejov-
cov, odkrýva ďalší rozmer Je-
žišovho videnia a povoláva-

nia. Ježiš ich vidí v ich rodin-
ných vzťahoch, v dedičstve, 
ktoré prijal i zo svojich rodín. 
Toto dedičstvo zďaleka nie je 
len rybárske remeslo, ktoré-
mu sa naučil i, aby uživil i svo-
je rodiny. V konečnom dôsled-
ku ho aj tak zanechajú. K ich 
výbave, ktorú dostal i z rodi-
ny, patrí schopnosť vytvárať 
dobré bratské, rodinné vzťa-
hy. Zvýrazňuje aj skutočnosť, 
že Peter s Ondrejom žil i spolu 

so svojimi rodinami v jednom 
dome spolu s Petrovou svok-
rou v Kafarnaume v cudzom 
prostredí, kde sa prisťahova-
l i z Betsaidy. 

Neskôr sa práve v tom-
to dome odohral jeden z jeho 
prvých zázrakov, kedy vyl ie-
čil svokru z horúčky. V tom-
to dome učí o tom, kto je jeho 
rodinou, jeho bratom, ses-

trou či matkou. Ježiš chce 
mať svojich učeníkov ako ro-
dinu nie ako s.r.o. (spoločnosť 
s ručením obmedzeným). Ne-
spája ich na základe profesie, 
ale na základe vzťahu s Bo-
hom a vzájomnom vzťahu me-
dzi nimi.

Ježiš vidí t ieto bratské dvo-
jice pri práci. Človek o sebe 
prezradí pri práci veľmi veľa. 
Spúšťať sieť do mora ne-

bola ľahká práca, oveľa ťaž-
šie ju bolo ťahať z vody, keď 
bola plná. No asi najťažšie ju 
bolo ťahať z mora vtedy, keď 
bola prázdna. Znášanie opa-
kovaného neúspechu bolo pre 
týchto mužov dobrým pred-
pokladom pre nasledovanie 
Ježiša na jeho ceste, ktorá 
vyvrcholila na Golgote. Záro-
veň radosť z veľkého úlovku, 
ktorú neskôr dal Ježiš učení-

kom mimoriadnym spôsobom 
pocítiť pri zázračnom rybolo-
ve, bola zasa dobrým predpo-
kladom a prípravou na radosť 
veľkonočného rána i turíčne-
ho dopoludnia.  

Toto všetko Ježiš videl . A 
zrejme nikto okrem neho. 
Predsa však toto neboli hlav-
né kritériá jeho rozhodnutia 
pozvať týchto ľudí na svoju 
cestu. Na brehu Genezaret-
ského jazera bolo veľa rybá-
rov, ale len týchto štyroch si 
Ježiš povolal za sebou. Pod-
stata povolania práve týchto 
ľudí spočíva v Božom vyvole-
ní, ktoré predtým zakusoval i 
proroci a Jeremiáš  to opísal : 
„Skôr, než som ťa utvoril v 
matkinom živote, poznal som 
ťa, skôr, než si vyšiel z lona, 
zasvätil som ťa, za proroka 
pre pohanov som ťa ustano-
vil .“ ( Jer 1,5).

Ježišovo „Poďte za mnou!“ 
adresované štyrom rybárom v 
Markovom evanjel iu sa podo-
bá Ježišovmu „Poďte a uvidí-
te!“ v Jánovom evanjel iu. Obi-
dve tieto vety v sebe ukrý-
vajú pozvanie k novej skúse-
nosti s Ježišom, ktorá povo-
laným odhal í ich novú totož-
nosť – vyvolenie, ktorého si 
neboli vedomí. S povolaním je 

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimo-
novho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im 
povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď 
zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Ze-
bedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete - a 
hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s ná-

denníkmi a išli za ním.
(Mk 1, 16-20)
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