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Vidieť Ježiša (Jn 12, 20-22)

Apoštol Ján v tejto dvanás-
tej kapitole evanjelia opisuje 
scénu, v ktorej sa naposle-
dy v jeho evanjeliu spomína 
apoštol Ondrej. Opisovaná 
udalosť sa odohráva v Jeru-
zaleme počas sviatkov Veľ-
kej noci, tesne pred Ježišovou 
smrťou. S mnohými pútnik-
mi, prichádzajúcimi na tento 
sviatok do Jeruzalema, pri-
chádza aj sám Ježiš, ktorého 
vítajú nadšené zástupy. Medzi 
týmito zástupmi sa nachádza 
aj skupina cudzincov, ktorú 
Ján označuje slovom „Gréci.” 
Aj títo prichádzajú na sviat-
ky pokloniť sa Bohu v Jeru-
zaleme. Jednalo sa o pohanov 
s veľkými sympatiami pre ži-
dovské náboženstvo. Boli to 
tzv. „prvotriedni neobrezan-
ci“, ktorým boli blízke niekto-
ré prvky židovského spôsobu 
života, predovšetkým viera v 

jedného Boha. Títo sú pomie-
šaní so zástupmi židov v Je-
ruzaleme. Ján nespomína ich 
presnejší pôvod, iba udáva 
cieľ ich putovania: prišli do 
centra židovstva pokloniť sa 
Bohu. Na symbolickej úrovni 
Jánovho evanjelia títo Gréci 
predstavujú cudzincov, čiže 
iné ovce z iného ovčinca, o 
ktorých hovoril Ježiš vo svojej 
reči o dobrom pastierovi. Jeho 
predpoveď sa teda postupne 
napĺňa. Tieto cudzie ovce pri-
chádzajú, aby vstúpili do jeho 
ovčinca a tak mali život. Títo 
Gréci sú teda dôkazom jeho 
predpovedí ako aj toho, čoho 
sa tak veľmi obávali farizeji: 
Božia láska sa v Ježišovi chce 
rozliať na celý svet.  

Gréci však najprv pristupu-
jú k apoštolovi Fil ipovi. Naj-
väčší dôvod tohto ich postu-

ku Grékom. Jednako je možné 
povedať, že touto evanjelio-
vou scénou chce Ján vykresliť 
ako Fil ip a Ondrej privádzajú 
Grékov, ovce z iného ovčina, 
k Ježišovi, do ovčinca na kto-
rý dohliada sám božský dob-
rý pastier. Samotných Grékov 
taktne odsúva zo scény, aby 
sme na ich miesto vedeli po-
staviť v každej dobe všetkých 
aktuálnych „cudzincov Božie-
ho kráľovstva“.     

Toto je teda posled-
né miesto a posledná scé-
na Jánovho evanjelia, v kto-
rej vystupuje apoštol Ondrej. 
Synoptické evanjeliá nepred-
stavujú Ondreja tak aktívne 
ako to robí Ján. Okrem epizódy 
o jeho povolaní je spomínaný 
Ondrej iba v mennom zozname 
dvanástich apoštolov. V sy-
noptických evanjeliách Ondrej 
nekoná, ani nehovorí. Oproti 
tomu, Ján hovorí o Ondrejo-
vi pri troch príležitostiach a 
stále ho predstavuje ako ak-
tívne konajúceho apoštola. 
Presne povedané, Ondrej stá-
le niekoho privádza k Ježišo-
vi. Najprv privádza k Ježišovi 
svojho brata Petra, ktorému 
predtým porozprával svoju 

skúsenosť s Ježišom. Ondrej 
priviedol k Ježišovi Petra a 
nechal ho pri ňom. Pri druhej 
epizóde privádza k Ježišovi 
chlapca s piatimi chlebmi a 
dvoma rybami, čo predchádza 
Ježišovmu zázraku rozmnože-
nia chleba. Aj v tomto prípade 
Ondrej privádza chlapca k Je-
žišovi a necháva ho pri ňom. 
V poslednom vystúpení pri-
viedol k Ježišovi Grékov, kto-
rí mali o Ježiša záujem. Pri-
viedol ich k Ježišovi a nechal 
ich pri ňom. A v tom spočíva 
genialita a vzor Ondreja pod-
ľa evanjelistu Jána. Nehovorí 
veľa, nešprtá so do všetkého, 
nechce vyriešiť všetko, ne-
zasahuje všade. Privedie člo-
veka k Ježišovi a nechá ho pri 
ňom. Je si totiž veľmi dobre 
vedomý toho, že o ostatné sa 
postará sám Ježiš. Keďže jeho 
úloha premostenia tu, pri Je-
žišovi, končí, v tej chvíli sa 
nenápadne vytráca zo scény, 
aby ten most sa nestal pre-
kážkou. To je škola evanjelizá-
cie apoštola Ondreja, v ktorej 
sa všetci potrebujeme učiť.
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pu bola zrejme skutočnosť, 
že Fil ip pochádzal z  oblasti 
Betsaidy, ktorá je prevažne 
pohanská a odkiaľ pochádzali 
aj Peter a Ondrej. Mal gréc-
ke meno a rozprával po gréc-
ky. Gréci pristupujú k Fil ipovi 
ako ku kontaktnej osobe me-
dzi nimi a Ježišom. Vyberajú 
si človeka, ktorý je blízky tak 
im ako aj Ježišovi. Svoju túžbu 
vyjadrujú stručne: „Chceli by 
sme vidieť Ježiša.” Priblíže-
nie sa k Ježišovi sa teda deje 
prostredníctvom osoby, kto-
rá je blízka Ježišovi a ktorej je 
aj blízka kultúra ľudí, ktorí sa 
chcú priblížiť k Ježišovi. 

Čo všetko obsahuje túžba 
vyjadrená slovami: „Chceli by 
sme vidieť Ježiša”, sa celkom 
iste nedá limitovať iba na 
obyčajnú ľudskú zvedavosť. 
Zvlášť to môžeme pocho-
piť pri uvedomení si toho, že 
tieto slová píše apoštol Ján: 
ten istý apoštol a evanjelis-
ta, ktorý pri opise udalosti 
Ježišovho zmŕtvychvstania, 
konkrétne toho, ako spolu s 
apoštolom Petrom utekali k 
prázdnemu hrobu, na adresu 
seba samého použije slová: I 
videl a uveril. Táto túžba vi-
dieť Ježiša sa teda u Jána spá-
ja s vierou, s poznaním Ježiša 
a s jeho prijatím ako Božieho 

Syna, Spasiteľa. Táto pozitív-
na túžba v srdci pohanských 
Grékov je súčasne rozozvu-

čaním slov Jánovho prológu, 
v ktorom hovorí o neprijatí 
vlastnými a prijatí cudzími, 
ktorými sa tým stávajú boží-
mi deťmi.  

Prekvapivý je však nasle-
dujúci krok apoštola Fil ipa. 
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Napriek tomu, že je osobou, 
ktorá je blízka Ježišovi i kul-
túre týchto Grékov, neprivá-

dza ich hneď k Ježišovi, ani 
Ježiša ku Grékom, ale konzul-
tuje prosbu Grékov s Ondre-
jom. Tým prezrádza, že uznáva 
istú autoritu, ktorá spočíva v 
rešpektovaní skúseností pre-
žívania s Pánom. Ondrej sa 
totiž stal Ježišovým apošto-

lom pred ním a pred Petrom. 
Z tohto jeho postoja môžeme 
vybadať, že apoštol Ondrej 
musel požívať istú vážnosť 
aj medzi samotnými apoš-
tolmi. Vyzerá to, ako keby ho 
Fil ip žiadal o povolenie vstu-
pu pre cudzincov do prítom-
nosti Ježiša, resp. pýtal sa 
na jeho mienku. Gréci sa tak 
dostávajú k Ježišovi cez Fil i-
pa a cez Ondreja. Títo apoš-
toli predstavujú jednak priro-
dzený poriadok, spočívajúci v 
poznaní kultúry Grékov, ako 
aj poriadok Cirkvi, spočívajúci 
v zodpovednosti a službe. Nie 
sú prekážku na tejto ceste 
Grékov k Ježišovi, ale naopak: 
sú istým druhom premoste-
nia, spájania a privádzania k 
nemu. 

A tak obaja títo apoštoli 
odchádzajú k Ježišovi oznámiť 
prosbu Grékov. Pracujú ako 
tím, podobne ako pri rozmno-
žení chleba, kde vystupovali 
spolu. Hoci Fil ip najprv úcti-
vo rešpektuje postavenie On-
dreja, k Ježišovi idú obidvaja 
apoštoli spolu, ako bratia, ako 
partneri, ako spoločníci. Tu 
sa scéna nečakane a záhad-
ne končí. Evanjelista nehovo-
rí, či sa túžba Grékov vidieť 
Ježiša splnila. Nespomína ná-
vrat učeníkov od Ježiša späť 

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci.  
Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, 
chceli by sme vidieť Ježiša.“  Filip šiel a povedal to Ondrejovi.  Ondrej 

a Filip to išli povedať Ježišovi.
Jn 12, 20-22


