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Našli sme Mesiáša (Jn 1, 40-42)

On hneď vyhľadal svojho bra-
ta Šimona a povedal mu: „Na-
šli sme Mesiáša,“ čo v preklade 
znamená Kristus. (Jn 1, 41)

Príbeh o povolaní prvých uče-
níkov v Jánovi sa skončil po-
známkou, že jeden z dvoch uče-
níkov, Ondrej, bol brat Šimona 
Petra.  Evanjelista nepredstavu-
je Ondreja a Petra ako dva ne-
závislé osudy, ako dve oddele-
né osoby, ale ako bratov. Aj Ma-
túšovo a Lukášovo evanjelium 
uvádza, že Ondrej a Peter boli 
bratia. Po prvom stretnutí s Je-
žišom sa Ondrej odobral najprv 
za svojim bratom. Po návšteve 
u Ježiša sa Ondrej, predtým uče-
ník Jána, nevrátil späť k Jánovi, 
ale išiel k svojmu bratovi Šimo-
novi, o ktorom evanjelista dote-
raz nehovoril. Ján upresňuje, že 
Ondrej, hneď po pobyte u Ježi-
ša, vyhľadal svojho brata. Prav-

depodobne to urobil v ten istý 
deň, bez čakania alebo odklada-
nia. Neuprednostnil iné aktivity 
a záväzky, ale - po objavení no-
vých životných priorít - okamži-
te šiel za bratom Šimonom Pet-
rom s radostnou správou o Ježi-
šovi.  Vrcholom Ondrejovej pr-
vej skúsenosti s Ježišom nebolo 
pohodlné prebývanie na mies-
te, kde býval Ježiš, ale nájdenie 
svojho brata s cieľom priviesť 
ho k Ježišovi. Cieľom nasledova-
nia Ježiša teda nie je prebývanie 
v istom druhu duchovného bla-
hobytu, ale zapálenie svetla vo 
svojom vnútri, ktoré práve tým, 
že je svetlo, nemôže neosveco-
vať svoje okolie.

Stretnutie medzi dvoma 
bratmi nemalo charakter slepej 
náhody, ktorej veria ľudia bez 
viery v dynamike ich bežného 
života. Ondrej nestretol Šimona 

zná Šimona, tak ako osobne po-
zná každého človeka, ktorý pri-
chádza k nemu. Ježiš ako Dobrý 
pastier volá svoje ovce po mene. 
Medzi ním a učeníkom nepanuje 
chlad anonymity, ale teplo blíz-
kosti, dôvery a poznania. 

Druhým darom pre Šimona 
je nové meno.  Bude sa volať 
Kéfas, v preklade Peter.  Evan-
jelista vôbec neuvádza význam 
tejto zmeny a tak ani nepou-
kazuje na Petrovu novú funk-
ciu prameniacu zo zmeny mena.  
Prijatím nového mena sa však 
Šimon stáva novým človekom. 
Jeho budúcnosťou bude dob-
rodružstvo s Ježišom, ktorý mu 
zmenil meno a tým aj život. To 
všetko sa však deje vďaka na-
plneniu toho, čo bolo odpra-
dávna zapísané v Božom pláne: 
to všetko sa deje vďaka Šimo-
novmu bratovi, Ondrejovi. Pri-
jatím nového mena ukazuje Pe-
ter po druhý krát svoju pokoru: 
dovoľuje Ježišovi, aby mu zmenil 
meno a tak ho uznáva za pána 
svojho života.  Pri svojom pr-
vom vystúpení v evanjeliu sa 
Šimon Peter podvoľuje svojmu 
bratovi, ktorý ho privádza k Je-
žišovi, a potom sa podvoľuje aj 

samotnému Ježišovi, ktorý mu 
mení meno.

Žiadne evanjelium nehovo-
rí, že Peter bol za učeníka po-
volaný ako prvý. Najjasnejšie to 
vyplýva z Jánovho evanjelia, kde 
Peter prichádza k Ježišovi až po 
Ondrejovi a milovanom učeníko-
vi. A v podstate sa v tomto prí-
pade dá hovoriť skôr o privede-
ní ako o povolaní. Peter nebol 
prvý ani pri hrobe vo veľkonoč-
né ráno, kde ako prvý pribehol 
učeník, ktorého Ježiš miloval. 
Prvenstvo Petra medzi dvanás-
timi je Ježišov dar a nie výsle-
dok udalostí. Je darom pre jed-
notu bratstva, je darom pre bu-
dovanie vzťahov, je darom pre 
prežívanie Ježišovej blízkosti. 

Ondrej zohral kľúčovú úlohu 
v živote svojho brata: priviedol 
ho k Ježišovi. Takto načrtol vzor, 
v čom spočíva úloha a poslanie 
života kresťana: vyhľadať bra-
ta a prostredníctvom osobného 
bratského vzťahu ho privádzať 
k Ježišovi. 

zdroj fotografie:catholicsoncall.org
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tak, ako človek náhodne narazí 
na kolegu, či starého známeho, 
ktorému sme sa možno dokonca 
aj roky úspešne vyhýbali.  Evan-
jelista tvrdí, že Ondrej Šimona 
vyhľadal. To znamená, že Ondrej 
šiel za svojím bratom vytrvalo a 
cieľavedome, až kým ho nena-
šiel. Brat vyhľadal brata. Je však 
zaujímavé, že v Jánovom evanje-
liu je charakteristická táto čin-
nosť práve pre Ježiša; On je ten, 
kto vyhľadáva iných. Napríklad 
nasledujúca scéna evanjelia ho-
vorí o tom, ako Ježiš našiel Fili-
pa, ktorého pozval k nasledova-
niu. Vo svojej schopnosti nájsť 
Šimona ako keby Ondrej prebral 
Ježišovu funkciu, resp. sa s ňou 
stotožnil. Je paradoxné, že prá-
ve Šimona, ktorý sa neskôr stá-
va Ježišovým námestníkom, ne-
vyhľadal sám Ježiš, ale Ondrej. 
Ondrej konal ako Ježiš, alebo Je-
žiš konal v Ondrejovi, keď vy-
hľadal toho, ktorý mal byť vy-
hľadaný. Človek Ondrej sa stáva 
miestom živého Boha v Ježišovi 
pri vyhľadávaní iného človeka.  

Šimonovi Ondrej takto ozná-
mil súhrn svojej predchádza-
júcej skúsenosti u Ježiša: “Na-
šli sme Mesiáša.”  Evanjelista sa 
očividne hrá so slovom “nájsť.”  
Šimonovi, ktorého Ondrej práve 
našiel, tento jeho brat vyzná-
va, že už predtým našiel iného: 

Mesiáša.  Nakoľko vieme, že po 
počiatočných krokoch prvých 
učeníkov za Ježišom sa k nim Je-
žiš otočil a pozval ich k sebe, dá 
sa skôr povedať, že bol to sám 
Mesiáš, ktorý našiel Ondre-

ja, ktorý sa k nemu otočil a po-
zval k sebe, nie naopak. A tak po 

tom, ako Mesiáš našiel Ondreja, 
cez neho nachádza aj jeho brata 
Šimona, aby potom sám Šimon 
našiel Mesiáša. V každom prípa-
de, Ondrej podáva bratovi svoje 
presvedčenie, že Ježiš je Mesiáš.  

A priviedol ho k Ježišovi. Je-
žiš sa naňho zahľadel a pove-

dal: „Ty si Šimon, syn Jánov, 
ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v 
preklade znamená Peter. (Jn 1, 
42)

Evanjelista nespomína žiadnu 
Šimonovu reakciu na Ondrejovo 
nadšené prehlásenie, ale hneď 
dodáva, že Ondrej svojho bra-
ta priviedol k Ježišovi. Šli spo-
lu na miesto, kde Ježiš býval a 
ktoré Ondrej sám nedávno nav-
štívil.  Sloveso “priviedol” pre-
zrádza, že Ondrej osobne do-
prevádzal Petra a dohliadol, že 
tento došiel na miesto, na kto-
ré mal dôjsť a k osobe, ku kto-
rej mal prísť. Ondrej konal ako 
ozajstný strážca svojho bra-
ta, ako skutočný brat. Po skú-
senosti s Ježišom Ondrej svojho 
brata ani inde priviesť nemohol.  
Ondrejova veľkosť spočívala v 
tom, že osobne priviedol Šimo-
na k Mesiášovi.  Šimonova veľ-
kosť sa prejavila tým, že sa ne-
vzpieral, ale pokorne sa k Me-
siášovi nechal priviesť. Bratská 
veľkosť sa prejavilo v tom, že 
to všetko prežívali spolu.  

Následne sa Šimona ujíma 
Ježiš, ktorý mu ako prvú vec ve-
nuje svoj pohľad.  Ježiš sa na Ši-
mona zahľadí, tak ako sa pred-
tým zahľadel aj na Ondreja. Vidí 
Šimona zblízka. Potom prezrá-
dza, že Šimona pozná, preto-
že pozná jeho meno. Ježiš po-

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol 
Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona 
a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. 
A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si 
Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade zname-

ná Peter.
(Jn 1,40-42)
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