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EvanjElizácia cEz osobný vzťah

Ondrej Petrovi – Našli sme Mesiáša (Jn 1, 40-42)

Pomôcky: kvet 
v kvetináči, svieca

Kňaz (mode-
rátor): Milé deti. 
O pár týždňov 
začne jar. Von-
ku už bude tep-
lejšie a svoj voľ-

ný čas budete tráviť viac v prírode,  
kde sa všetko začne prebúdzať po dl-
hej zime. Budete mať možnosť vi-
dieť ako rastie nová tráva, rozkvit-
nú stromy a prvé kvety. Máme tu je-
den kvet v kvetináči, aký máte mož-
no aj vy doma. Je pekný, zelený, vid-
no, že sa mu darí... Deti, čo potrebujú 
rastliny alebo tento kvet k tomu, aby 
takto pekne rástol? Odpovede detí: 
zeminu, vodu, svetlo, vzduch... Potre-
buje kvet k svojmu rastu aj iné kve-
ty, alebo rastliny? Nie. Rastie si sám v 
črepníku, alebo na lúke, či v záhrade a 
keď má to, čo sme vymenovali,  niko-
ho a nič už nepotrebuje.  A pozrime sa 
aj do ríše zvierat. Napríklad pes, kôň, 
či ťava potrebuje k svojmu bezsta-
rostnému  životu spoločnosť  iných 
zvierat?  Nie. Dokonca niektoré zvie-

ratá žijú v ustavičnom nepriateľstve 
a preto sa jeden druhému vyhýbajú. 

A ako je to s nami, ľuďmi? Po-
obzerajte sa teraz naľavo aj napra-
vo. Dokázali by ste žiť bez ľudí oko-
lo nás? Potrebujete otecka a mam-
ku? Chýbali by vám vaši súrodenci? 
Ťažko by sa nám bez nich žilo. Takis-
to bez kamarátov by bol život smut-
ný. Ale aj my by sme chýbali našim 
rodičom, starým rodičom, spolužia-
kom. Človek nedokáže žiť dlho sám. 
Hoci by si dokázal zabezpečiť všetko 
potrebné pre svoj život, aj tak by ne-
bol na svete šťastný. Čo myslíte deti, 
prečo?  Odpovede detí. Pretože každý 
človek potrebuje, aby ho mal niekto 
rád. Boh vložil do srdca každého člo-
veka túžbu: milovať  a byť milova-
ný. Preto my, ľudia, žijeme vo vzá-
jomných vzťahoch, kde si navzájom 
pomáhame a máme sa radi. Naprí-
klad, v rodine žije mamka s oteckom 
ako manželia, zároveň sú našimi  ro-
dičmi. Deti v rodine sú v súrodenec-
kom vzťahu, čiže ako brat alebo ses-
tra. V triede ste vo vzťahu ako spolu-
žiaci a  aj ako kamaráti. S inými ľuďmi 
zase tvoríme príbuzenské vzťahy, su-

starajú  o vás a vašich súrodencov. Je 
správne, že ak niečo zlé urobíte, na-
pomenú vás. Vašim poslaním je preu-
kazovať lásku a úctu svojim rodičom 
tým, že ich poslúchate, pomáhate im, 
venujete sa svojim súrodencom, pl-
níte si svoje povinností v škole, ste 
dobrými kamarátmi... Vašim posla-
ním je aj byť úctivý ku každému, po-
máhať slabším spolužiakom... Doma, 
v škole, či pri hrách máte veľa príle-
žitostí, ako preukazovať iným ľuďom 
Ježišovu lásku. 

Počúvajte, aký všímavý bol jeden 
z vašich rovesníkov menom  Lukáš. 
Pochádzal z dobrej kresťanskej rodi-
ny a chodil do štvrtej triedy. Raz po-
čas veľkej prestávky zbadal chlapca z 
druhej triedy, ako sedí sám v triede. 
Ten chlapec bol v škole novým žia-
kom, prišiel z iného mesta. Nemal 
ešte známych spolužiakov a priate-
ľov. Lukášovi mu ho prišlo ľúto. Plá-
noval najprv zorganizovať veselú hru, 
spojenú s behom v skupine spolu-
žiakov svojej triedy. Vzdal sa svoj-
ho zámeru. Podišiel k osamotené-
mu chlapcovi a ponúkol mu spoločnú 
hru. Zistil, že ten nový spolužiak ne-
môže behať, lebo nedávno bol ope-
rovaný. Lukáš našiel teda ilustrova-
ný detský časopis a cez celú prestáv-
ku si ho spolu prezerali. Iba chvíľu tr-
valo toto venovanie sa niekomu, také 
malé nasledovanie Ježiša v láske. Na-
sledujúceho dňa chcel Lukáš znova 
stráviť dlhú prestávku s tým chlap-
com. Predbehli ho však mladší, z dru-
hej triedy. Keď sa začala prestávka, 
zbadal, že sa veselo rozprávajú s jeho 
včerajším priateľom.

Ježiš od nás nežiada nič mimo-
riadne. Chce, aby sme si aj takýmto 
možno nepatrným skutkom povedali, 
ako nás má Boh rád.

Ježiš prišiel na 
svet preto, aby 
priniesol ľuďom 
radostnú zvesť, 
že Boh nás milu-
je. K tejto úlohe 
je pozvaný každý 
kresťan. Aby som 
túto úlohu napl-

nil je veľmi dôležité vytvárať si osob-
ný vzťah Pánu Ježišovi. Preto sa s Je-
žišom potrebujem stretávať a dobre 
ho poznať. Len vtedy budem vedieť 
správne milovať ľudí okolo seba . 

1.Čítanie Svä-
tého Písma

Život Pána Je-
žiša je napísa-
ný štyroch evan-
jeliách. Prečítaj si 
sám, alebo s ka-
marátmi úryv-
ky, ktoré opisujú 

niektoré udalosti z jeho života a nájdi 
v nich poučenie a príklad pre tvoj ži-
vot. Lk 2,41-52, Mt 12,46-50, Mt 
15,29-31. 

2. Apoštol radosti
Iba ten, kto má rád Ježiša, doká-

že mať rád aj iných a preukazovať im 
lásku napriek ťažkostiam a nepocho-
peniu. Pokús sa venovať svoju pozor-
nosť človeku, ktorý je v tvojom ko-
lektíve nepovšimnutý, podceňovaný 
alebo neprijímaný inými.
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sedské... Do niektorých vzťahov sme 
sa narodili, ale každý človek vytvá-
ra počas svojho života nové vzťahy s 
ľuďmi, ktorých vo svojom živote po-
stupne stretáva. 

Deti, teraz 
vám poviem jed-
no veľké tajom-
stvo. Predstavte 
si, že aj Boh, náš 
nebeský Otec, sa 
rozhodol s kaž-
dým človekom 
nadviazať vzťah. 

Viete prečo? Chcel, aby sme sa do-
zvedeli, ako nás má veľmi rád a že je 
našim Otcom. Preto  poslal na svet 
svojho syna Ježiša Krista, aby túto 
radostnú správu o Božej láske ohla-
soval všetkým ľuďom. Od svojich tri-
dsiatich rokov chodil Ježiš po mes-
tách a dedinách, stretával sa s ľuď-
mi a rozprával im o milujúcom nebes-
kom Otcovi. Keby Ježiš nebol prišiel 
na túto zem, nepoznali by sme ho.

Otázka: Deti, odkiaľ poznáte Pána 
Ježiša? Kto vám o ňom rozprával? 
Odpovede detí. A odkiaľ to vedeli vaši 
rodičia, keď boli ešte deťmi? Mys-
líte, že v dnešnej dobe môže niekto 
poznať Pána Ježiša sám, bez pomo-
ci iného človeka? Nie. Vtedy, keď žil 
Pán Ježiš, ľudia sa s ním mohli stret-
núť osobne. Pred nedávnom sme si 
rozprávali, ako sa s ním stretol svä-
tý Ondrej.  Dnes si povieme o tom, 
ako Ondrej pomohol svojmu bratovi 
stretnúť sa s Ježišom.   

Predstavte si opäť situáciu na 
brehu Jordána,  kde Ján Krstiteľ stojí 
so svojimi učeníkmi. Jedným z nich je 
Ondrej. O pár metrov ďalej prechádza 
Pán Ježiš a Ján Krstiteľ povie: „Hľa, 
Boží Baránok.“ Na tieto slová Ondrej 

aj s iným učeníkom idú za Ježišom a 
on ich cestou pozve k sebe na náv-
števu. 

Čo nasledovalo potom opísal 
apoštol Ján vo svojom evanjeliu.

V čom je nám Ondrej príkladom? 
Chcel, aby aj jeho brat spoznal Pána 
Ježiša a stal sa jeho priateľom. A to 
je aj naším poslaním: privádzať iných 
ľudí k Ježišovi. Mohli by ste sa teraz 
spýtať: Ako to máte robiť? Doká-
žeme to? Všímajme si, ako to bolo v 
dnešnom evanjeliu.

Prečíta sa text evanjelia. 
Ondrej sa najprv stretol s Ježišom. 
Kde a kedy sa môžeme stretnúť s 

Ježišom? V kostole, keď sme na svä-

tej omši, pri čítaní Svätého Písma a 
samozrejme v modlitbe. V rozhovore 
s ním mu môžete porozprávať všet-
ko, čo prežívate, čo vás trápi, čo vás 
teší, ale predovšetkým ho poproste, 
aby vás naučil milovať ľudí  tak, ako 
ich má rád on. 

Pri stretnutí Ondreja s Ježišom sa 
začal rozvíjať vzťah priateľstva. 

Vzťah  môže vzniknúť  medzi tými, 
ktorí sa už navzájom poznajú. Ježiš 
každého z nás dobre pozná a chce 
byť našim priateľom. Poznáme dobre 
aj my jeho? Aký bol Ježiš? V evanjeliu 

čítame: Kade chodil, dobre robil. Ježiš 
na každom mieste prejavoval ľuďom 
svoju lásku a učil ich svojím príkla-
dom, ako majú milovať jeden druhé-
ho. Spolucítil s trpiacimi, ktorí ho vy-
hľadávali a uzdravoval ich. Ľudia, kto-
rí sa s Ježišom stretli, cítili, že mu na 
nich záleží. Nikoho neodmietol, lebo 
pre neho bol dôležitý každý človek. 
Tak sa medzi ním a ľuďmi začal vy-
tvárať vzťah lásky a úcty. 

Spomeňme si aspoň na jedno ta-
kéto nezvyčajné stretnutie z Ježišov-
ho života. Ježiš si všímal aj takých 
ľudí,  ktorých iní odsudzovali pre ich 
zlý, hriešny život. Vedel však, že títo 
odsudzovaní ľudia sú v skutočnosti 

nešťastní. Trpia o to viac, že ich ľu-
dia neprijímajú a obchádzajú. Jedným 
z nich bol mýtnik Zachej. Pri svojej 
každodennej  práci okrádal ľudí a pre-
to ho nikto nemal rád. Žil v Jerichu, 
do ktorého raz prišiel aj Ježiš. Zachej 
bol malej postavy, chcel Ježiša lepšie 
vidieť a vyšiel na strom. A čo urobil 
Ježiš? Zavolal ho, aby zišiel zo stro-
mu. Ľudia, čo stáli naokolo si mysleli, 
že preto, aby ho pokarhal a robil mu 
výčitky. Ale Ježiš urobil pravý opak. 
Ponúkol sa k Zachejovi na návšte-
vu. Ešte hneď v ten deň. Viete, ako 
toto Ježišovo konanie zapôsobilo na 

Zacheja? Odpovede detí. Zachej sľú-
bil Ježišovi, že to, čo nakradol, štvor-
násobne vynahradí a polovicu svoj-
ho majetku rozdá chudobným. Za-
chej zmenil svoj život. Čo spôsobilo 
túto zmenu u Zacheja?  Ježišova lás-
ka, jeho záujem. Ježiš si navždy získal 
srdce Zacheja. Tak miloval Ježiš. 

Otázka: Deti, kedy doma hľadáme 
sviecu, aby sme si ju zapálili. Väčšinou 
vtedy, keď večer vypnú prúd a chce-
me vidieť okolo seba. Keď sa plameň 
sviece rozžiari, je nám hneď  vesel-
šie. Ježiš bol a je pre nás ľudí takým 
svetlom, aby sme kráčali po správnej 
ceste a došli až k nebeskému Otco-
vi. Touto úlohou  Ježiš  poveril nielen 
svojich apoštolov, ale aj všetkých nás 
slovami: „Vy ste svetlo sveta. Nech 
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby 
videli vaše dobré skutky a oslavova-
li vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ 
(Mt 514-16)  Kedy nám Ježiš zve-
ril úlohu byť svetlom? Najprv si ešte 
raz všimnime, čo urobil Pán Ježiš, keď 
k nemu Ondrej priviedol svojho brata 
Šimona. Ježiš sa zahľadel na Ondre-
jovho brata Šimona a povedal: „Ty si 
Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať 
Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. 
Ježiš dáva Šimonovi nové meno - Pe-
ter. To znamená, že Ježiš má pre Petra 
odteraz novú úlohu – poslanie.

Keď sme sa narodili, rodičia nám 
dali meno. Pri krste sme sa sta-
li členmi jednej veľkej rodiny, ktorá 
sa volá Cirkev. Pri krste sme dosta-
li nové meno – kresťan; a aj poslanie: 
byť svetlom pre ľudí svojím životom 
a svojimi  skutkami rozprávať o Božej 
láske ako Ježiš. Pri krste sme preto 
dostali krstnú sviecu, ktorá nám má 
pripomínať toto poslanie. Vaši rodi-
čia plnia toto poslanie tým, že Vám 
odmalička rozprávajú o Pánu Ježišovi, 

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

klade znamená Peter.
        (Jn 1,40-42)
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