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Učiteľ, kde bývaš? (Jn 1, 35-40)

1:35
Na druhý deň Ján stál s dvo-

ma zo svojich učeníkov.

Príbeh o povolaní prvých 
učeníkov v Jánovom evanjel iu 
začína ničím nerušeným stá-
tím Jána, pravdepodobne na 
druhej strane Jordánu (pozr i Jn 
1:28). Ján stojí v spoločnosti 
svojich dvoch učeníkov. Evan-
jel ista silno podčiarkuje Jánovo 
státie. Ján videl Ježiša už deň 
predtým (pozr i Jn 1:29-34), 
ale až teraz, na ďalší deň, sto-
jí. Stojí, je nehybný, lebo jeho 
úloha končí. Stojí, lebo niekto 
iný sa začína hýbať. Stojí, lebo 
sa musí umenšovať, zat iaľ čo 
iný začína rásť. Stojí, lebo pr i-
chádza Ježiš. Ján stojí ako vzor, 
vzor pre mňa. Keď pr ichádza 
dôležitejší, ja ostávam stáť. 
Ja s musím zastaviť, aby som 
sa net lačil pred neho; aby som 

mu nezavadzal . Moje ja zostá-
va stáť, ako to bolo v pr ípade 
Jána. Títo dvaja učeníci, kto-
r í sú s ním, sú zat iaľ pasívni 
a bez mena. Stoja spolu s Já-
nom. Nekomunikujú medzi se-
bou. Akoby v očakávaní, že sa 
bude diať niečo dôležité. Stoja 
a sú pr ipravení. 

1:36
Keď videl Ježiša ísť okolo, 

povedal : „Hľa, Boží Baránok.“ 

Podobne ako v predchádza-
júci deň (pozr i Jn 1:29), Ján 
vníma, ako Ježiš pr ichádza a 
označuje ho t itulom Boží Bará-
nok. Hneď v úvode evanjel ia je 
to Ježiš, ktorý vyví ja akt ivitu. 
Nie Ján pr ichádza k nemu, ale 
on k Jánovi a k Jánovým uče-
níkom. Na rozdiel od Jána Je-
žiš nestojí, pr ichádza. Ježiš ako 
Boží Baránok a Boží Syn sa 

Ježišova odpoveď nasledu-
je promptne. Nie je však jed-
noznačná, nakoľko neudá-
va presnú lokal itu jeho poby-
tu. Ježiš neprezrádza učení-
kom, kde býva. Jeho odpoveď 
však obsahuje jasné pozvanie 
a pr ísľub. V prvom rade, uče-
níci majú ísť. To znamená po-
kračovať na ceste, na ktorú 
sa vydal i. Nemajú sa zastaviť, 
ale musia urobiť ďalšie kroky 
za ním. Nenechať sa znechutiť 
alebo odradiť. Týmto učeníkom 
Ježiš sľubuje, že uvidia miesto, 
kde býva. Učeníci sa nenechajú 
prehovárať. Idú a vidia, kde Je-
žiš býva. Oni nasledujú Ježišo-
vo pozvanie a Ježiš spĺňa svoj 
sľub. Išl i a uvidel i. Avšak túž-
ba učeníkov je prekonaná, pre-
tože nielen vidia, ale zostáva-
jú u Ježiša. Ježiš im dáva viac 
ako dúfal i. Nielenže majú isto-
tu o mieste, kde býva, ale pre-
bývajú v ten deň u neho. Roz-
právanie sa dostáva k dočas-
nému vrcholu. Dvaja učeníci 
zostávajú u Ježiša. Státie s Já-
nom je vystr iedané zostaním 
u Ježiša. Nielen na mieste, kde 
býva, ale pr i ňom, v jeho pr í-
tomnosti, v jeho spoločnosti. 
Ich cesta tentokrát nepokra-

čuje. Učeníci Jána nachádza-
jú svoje miesto v ž ivote, a to: 
pr i Ježišovi. On je pre nich no-
vým životným pr iestorom. Za-
tiaľ sa ich cesta zastavuje na 
tomto bode, pr i tejto osobe. 
Ježiš je ich cieľ. 

1:40
Jeden z tých dvoch, čo to 

počul i od Jána a nasledoval i 
Ježiša, bol Ondrej, brat Šimo-
na Petra.

Evanjel ista nás necháva v 
napätí, pretože neidentif ikuje 
miesto Ježišovho prebývania. 
Namiesto toho konečne pre-
zrádza identitu jedného z uče-
níkov. Jedná sa o Ondreja, bra-
ta Šimona Petra. Toto je prvý 
učeník Jánovho evanjel ia. Meno 
druhého učeníka evanjel ista 
vôbec nezverejní. Tento zostá-
va v anonymite. Týmto spô-
sobom vyniká postava Ondre-
ja ešte viac. Ondrej je pozva-
ný Ježišom ako prvý a identif i-
kovaný evanjel istom ako prvý. 
Ondrej pr ijal svedectvo Jána. 
Ondrej išiel , videl , kde Ježiš 
býva a zostal u Ježiša. Ondrej 
je môj vzor. 
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prechádza po svete. Vyšiel z 
Boha a putuje po svete. Oko-
lo ľudí. Okolo Jána a jeho uče-
níkov. Okolo mňa. Ten, ktoré-
ho budú učeníci nasledovať, je 
sám v pohybe. Prekypuje dy-
namikou. Predtým než ho ľud-
stvo bude nasledovať, on na-
sleduje ľudstvo. 

On prvý je v pohybe. Ján to 
vidí. A j ja by som to mal vidieť, 
že Ježiš ide stále okolo. 

1:37
Tí dvaja učeníci počul i, čo 

hovorí, a išl i za Ježišom. 

Prví dvaja učeníci sa vydá-
vajú na cestu za Ježišom. V ich 
živote nastáva prevratný zlom: 
zanechávajú Jána, ktorý stojí a 
nasledujú Ježiša, ktorý prechá-
dza okolo. Od vernosti Jánovi 
prechádzajú k vernosti Ježišo-
vi. Od naviazanosti na človeka 
prechádzajú k putu s Bohom. 
Od státia k pohybu. Ján ich už 
nepr iťahuje. Pr iťahuje ich Je-
žiš. Ich prechod je ako skok do 
neznámych vôd, pretože dote-
raz Ježiša nikdy nestret l i. Ne-
vedia kam idú, nevedia na ako 
dlho, nevedia ako ďaleko, ale 
začínajú cestu za Ježišom. Na-
sledujú neznámeho, ktorého 
Ján identif ikoval ako Božieho 
Baránka. Jedinou motiváciou 
pre nasledovanie je počutie Já-

nových slov. O žiadnej iniciat í-
ve Ježiša smerom k nim sa ne-
hovor í. Učeníci počujú Jánovo 
svedectvo a toto predstavuje 
podnet pre nasledovanie Ježi-
ša. Ján je hlas. Učeníci mu na-
slúchajú a vydávajú sa na nové 
dobrodružstvo. Zanechávajú 
hlas a idú za Slovom. Už ne-
patr ia Jánovi, ale Ježišovi. Ján 
si ich ponecháva iba do chví le, 
kým sa nezjaví Ježiš. 

1:38
Ježiš sa obrátil a keď videl , 

že idú za ním, opýtal sa ich: 
„Čo hľadáte?“ Oni mu poveda-
l i: „Rabbi - čo v preklade zna-
mená: Učiteľ -, kde bývaš?“

Úlohu hlavnej postavy pre-
berá po Jánovi Ježiš. Popr i obja-
vení sa na scéne evanjel ia, jeho 
prvým úkonom je obrátenie sa 
k učeníkom, ktor í na podnet 

Jána idú za ním. Títo sa nesna-
žia získať jeho pozornosť. Ne-
volajú k nemu a neupozorňujú 
na seba. Ježiš ich nenechá hľa-
dieť na svoj chrbát , ale obracia 
sa k nim. Sám od seba. Slobod-
ne. To je prvá vec, ktorú Ježiš v 
Jánovom evanjel iu koná: obra-
cia sa k učeníkom. Obracia sa 
k ľudstvu. Obracia sa ku mne. 
Ježiš svojim obrátením ukazu-
je, že je pr ipravený pr ijať uče-
níkov a vstúpiť do kontaktu s 

nimi. Obracia sa, lebo chce k 
nim byť otvorený. Obracia sa, 
lebo ich čaká. Ježiš vidí pr ichá-
dzajúcich učeníkov. Všíma si 
ich. Oni idú k nemu, za ním a to 
všetko sa deje pod jeho pohľa-
dom. Ježišov pohľad spočíva na 
nich a na každom, kto sa snaží 
kráčať smerom k nemu. Nasle-
dovanie sa deje pod Ježišovými 
očami. Ježiš k nám nie je obrá-
tený chrbtom, ale tvárou. Vidí, 

ako sa často k nemu len potá-
came a napredujeme neobrat-
ne. Ale vie to. Vidí to. Dozerá 
na našu cestu. Následne Ježiš 
začína dialóg s učeníkmi. On sa 
pýta prvý a otvára prvý dia-
lóg. Pozýva k rozhovoru. On je 
Boh, ktorý sa pýta. Apeluje na 
učeníkov ako na hľadajúcich. 
Vie, že hľadajú. Nepýta sa, aby 
sa sám niečo dozvedel , ale aby 
učeníci vypovedal i svoje túž-
by a cieľ svojej cesty. Dáva im 
možnosť vyjadr iť sa. Nasledu-
je protiotázka učeníkov, kto-
rá prezrádza, že ako hľadajúci 
našl i. Nepýtajú sa Ježiša ohľa-
dom jeho plánov a očakávaní. 
Nechcú, aby im predpovedal 
ich budúcnosť. Nechcú vedieť 
kam ich povedie. Chcú vedieť, 
kde býva. Túžia poznať miesto 
poznačené jeho pr ítomnos-
ťou. Ich otázka prezrádza, že 
ich zaujíma Ježiš, nie niečo iné. 
Túžia byť presnejšie zor iento-
vaní ohľadom jeho osoby. Chcú 
vedieť, kde prebýva, aby mohl i 
vstúpiť do vzťahu s ním a snáď 
prebývať s ním. Chcú vedieť, 
kde ho môžu nájsť. 

1:39
Odpovedal im: „Poďte a 

uvidíte!“ Šl i teda, videl i, kde 
býva, a zostal i v ten deň u 
neho. Bol i asi štyri hodiny po-
poludní.

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď 
videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci 
počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú 
za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo 
v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a 
uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli 
asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána 

a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.
(Jn 1, 35-40)
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