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 2. neděle v mezidobí 
 
Tato událost se přihodila, když ještě Ježíš žil v Nazaretu a teprve začínal hledat své 
učedníky. Jednoho dne procházel Ježíš okolo skupiny lidí. Uprostřed těchto lidí stál 
Jan Křtitel a poučoval je o brzkém příchodu Spasitele. Když Jan zpozoroval, že Ježíš 
jde kolem nich zcela sám, zvolal: „Hle, Beránek Boží.“ Jan byl prorok a poznal, kdo 
před nimi stojí.  „Je to muž – syn Boha živého, který jednou ponese těžký kříž za nás 
všechny a tím nám otevře bránu do Božího království.“   
 
Když Jan vyslovil větu: „Hle, Beránek Boží…“ jeho učedníci okamžitě pochopili, že se 
jedná o Spasitele a jejich nového učitele. Rozeběhli se za Ježíšem a volali: „Rabbi – 
učiteli, kde bydlíš?“ „ Pojďte a uvidíte,“ odpověděl jim Ježíš.  
 
Jeden z těchto učedníků se jmenoval Ondřej. Věděl, že i jeho bratr Šimon by rád 
přišel k jejich novému učiteli, a proto pro něj zaběhl domů. Když pak spolu přišli za 
Ježíšem, řekl Ježíš Šimonovi: „Budeš se jmenovat Kefas“ – to znamená Skála. Tím 
chtěl Ježíš naznačit, že Šimon neboli Kefas bude jednou velmi důležitý při zakládání 
církve. 
 
Jan i Ondřej v tomto příběhu ukazují na Pána Ježíše. Jan tím, že volá: „Hle Beránek 
Boží.“ A Ondřej tím, že dojde pro svého bratra Šimona, aby se s Ježíšem také 
seznámil. 
I my můžeme seznamovat své přátele s Pánem Ježíšem. Když z nás bude vyzařovat 
láska, kterou nám Pán Ježíš dává, 
budeme se chovat ke všem 
přívětivě a trpělivě, nebudeme se 
hádat, budeme mít dobrou náladu  
a usmívat se na lidi kolem sebe, 
pak se určitě naši kamarádi budou 
ptát, co a kdo je důvodem naší 
radosti a štěstí.  
(správná odpověď z minulého čísla – zlato, kadidlo, myrha) 
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Učedníci šli za Pánem Ježíšem. Která cesta je k němu dovede? Obtáhni ji červenou 
barvou.  
Pamatuješ si jména obou učedníků? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


