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Jan 1,43-51  

Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: „Následuj 
mě!“ Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Natanaela a řekl 
mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z 
Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu 
odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, 
pravý Izraelec, v němž není lsti.“ Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: 
„Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“ „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn 
Boží, ty jsi král Izraele.“ Ježíš mu odpověděl: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě 
pod fíkem‘? Uvidíš věci daleko větší.“ A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa 
otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“  

Milí přátelé, sestry a bratři, 
 

myslíte, že tenhle příběh o hledání a nalézání Krista, není také o nás? Můžete si říct: ale vždyť mě Ježíš 
rozhodně sám osobně nevyhledal jako Filipa! A málokdo z nás tady přišel k víře v Krista tak, že by mu 
někdo tak výrazně osobně svědčil, jako Filip Natanaelovi. Naše cesta k víře byla většinou delší a 
pozvolná, spíš jakési vrůstání.  

O čem to svědčí? O tom, že povolání k víře v Krista nesnese žádné jednolité schéma. Však jen 
srovnejme, jak povolání učedníků popisují první tři evangelisté, a jak odlišně o něm mluví Jan. A 
v samotném tomhle příběhu přicházejí ti jednotliví lidé k Ježíši různě.  
 
A přece tu Jan jasně naznačuje, že v zásadě existují dva způsoby, jakými se někdo může stát Ježíšovým 
žákem a následovníkem. Ten „klasický“, který známe už od první tří evangelistů: že Ježíš nějak sám 
někoho vyhledá a řekne mu „následuj mě“. Jako třeba Ježíš vyhledal Filipa a takhle ho povolal.  Ale pak 
je tu ještě druhý způsob. Jak o tom tady slyšíme vzápětí. Že někdo sám Ježíšem vyhledaný a povolaný 
vyhledá někoho dalšího a vydá mu nějak své svědectví o Ježíši a na jeho reakci řekne: tak pojď k němu 
a sám uvidíš. Třeba to není tak výslovné a výrazné, ale nějak podobně se to vlastně děje podnes.  
 
Tak toho si všimněme. Ježíš vyhledal Filipa a řekl mu „Následuj mě!“ A jak na to Filip zareaguje? Jak 
pochopí následování? Že jde a dělá, co se stalo jemu. Vyhledá Natanaela a vydá mu své svědectví. 
Mimochodem, tohle osobní vyhledání a svědectví od člověka k člověku, se ukazuje i v dnešní době jako 
ten nejpřijatelnější způsob pozvání k Pánu Ježíši.  
 
Filip řekl Natanaelovi: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš i Proroci, Ježíše, syna Josefova 
z Nazareta.“  Nevíme, proč vyhledal Filip zrovna Natanaela. Ale můžeme se domnívat, že ho nějak znal 
a věděl o něm, že může být k tomu, co od něj uslyší, otevřený.  Taky slyšíme, že říká „nalezli jsme“. 
Naznačuje, že tohle svědectví neříká jen sám ze sebe a za sebe, ale jménem společenství Ježíšových 
učedníků. I my když se tady shromažďujeme a zvěstujeme evangelium, svým způsobem se přidáváme 
k tomu Filipovu svědectví a vyznání: Nalezli jsme toho, který nalezl nás. 
 
Dá se říct, že Filip Natanaela oslovil „jeho řečí“, aby mohl rozumět a uvěřit. Ale nezmírnil přitom napětí, 
které to svědectví v sobě nese. „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš i Proroci, Ježíše, syna Josefova 
z Nazareta.“  Filip chtěl zřejmě říct: ten, kterého jsme nalezli a uvěřili v něho jako v Mesiáše, je ten 
zaslíbený Starým zákonem. Ale ano, je to obyčejný člověk, syn tesaře z nedalekého městečka nechvalné 
pověsti. Ano, tak se Slovo stalo tělem! Tak podivně! Však je taky pravověrný Žid Natanael zaskočen. 
Kdyby aspoň Filip řekl „z Betléma“! K němu se vztahuje přece jen jedno starozákonní mesiášské 
proroctví. Ale z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ 



Filip s ním nediskutuje, ani ho nepřesvědčuje, jen ho pozve: Pojď a uvidíš. Tak jako to Ježíš řekl prvním 
z nich: Pojďte a uvidíte. Tak i ty: chceš-li, pojď a v setkání s ním, uvidíš. Přesvědčíš se sám. O tom 
dobrém, co s ním přišlo. Je krásná a inspirativní tahle nenásilnost, která nechává druhému možnost 
mít otázky a pochybovat, ale v důvěře ho zve, aby se sám setkal, rozhodl, přesvědčil. 
 
A teď: dřív, než Natanael něco uvidí, je sám viděn. Dřív, než sám může začít Ježíše poznávat, uslyší, že 
Ježíš ho už zná. Dříve než se k němu přiblíží, slyší, že už je Ježíšem vyhlížen a očekáván. Ježíš spatřil 
Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ Jak to, že o něm 
toto ví a říká? Odkud ho tak zná, že tohle o něm říká, aniž by s ním promluvil?  Však taky Natanael 
pochopitelně říká: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě 
pod fíkem.“  
 
„Mistře“, řekl mu Natanael, „ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele.“  Kde se bere najednou tohle vyznání u 
člověka, který ještě před chvílí měl nad Ježíšem otázky a pochybnosti?  Z toho, co mu Ježíš řekl, 
Natanael zřejmě poznal, že Kristus daleko dříve uviděl jeho. A nejen tak, že o něm daleko dříve věděl, 
kde se nachází, jak na tom je. Ale nahlédl: Kristus mě daleko dřív viděl jako toho, se kterým počítá na 
své cestě k Boží budoucnosti, do plného pokoje. On mě chtěl, vyhlédl si mě.  
 
Bratři a sestry, o tomto tajemství vypráví tenhle dnešní příběh. Nejsme snad dnes i my proto tady 
spolu? Nemůžeme to vztáhnout i my na sebe? Dříve, než tě někdo pozval ke Kristu blíž, viděl tě Kristus 
tam, kde jsi byla a byl? Viděl tě tam, odkud tě chtěl pozvat k sobě blíž?  
 
Tak Natanael poznal – a s ním i my poznáváme – jak se v Ježíši, synu Josefovu z Nazareta uprostřed nás 
objevuje a ozývá Hospodin. Ten, o němž žalmista vyznává: zkoumáš mě a znáš mě, dřív, než cokoli 
udělám nebo řeknu, už je ti to jasné. Nejdřív mi to bylo až dost těsné, ale jsem za to čím dál víc vděčný. 
Protože Tvá dobrá a zachraňující ruka je se mnou všude. A vím, že Ty mě takhle znáš proto, abych nešel 
cestou trápení, ale abych se nechal vést cestou věčného života. A podobně když ještě chlapec Samuel 
Hospodina neznal, ale on už ho mnohem dříve znal a měl s ním svůj plán, a proto ho volal.  
 
Proto Natanael vyznal: „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele“. Protože poznal, že dřív, než přišel on k Ježíši, 
viděl ho Ježíš a měl s ním svůj záměr. Také církevní otec Augustin říká ve svých Vyznáních „ty, který jsi 
se mnou ještě dřív, než já jsem s tebou“. A Přemysl Pitter řekl: „ vydal jsem se na cestu hledání a na ní 
byl jsem nalezen“.  To je radostná zvěst této neděle, která nás obrací k počátkům naší osobní víry a 
našeho vyznání. To je taky ujištění, že i naše víra v Krista se nezrodila z nás, ale z něho. A proto může 
růst a obstát. A poznávat ještě nové skutečnosti na cestě za ním. 
 
K tomu nakonec v dnešním příběhu zve Pán Ježíš nejen Natanaela, když říká: „Ty věříš proto, že jsem 
ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší.“ A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte 
nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka“. Ty, kdo ve mě věříš, 
protože jsem ve tvém životě dřív a víc, než jsi schopen chápat, uvidíš věci daleko větší. K těm tě zvu, 
když vydržíš na cestě víry při mně, se mnou.  A nejen tebe, vás všechny – vzkazuje Syn člověka, Ježíš 
Kristus přes rameno Natanaela: Uzříte nebesa otevřená. Ještě daleko víc se vám otevře skutečnost, 
v jak otevřeném a živém vztahu je Bůh se mnou - jak otevřeně a vstřícně k vám chce mluvit skrze mne 
- a jakou účast na tom vám přichystal. Tak „Pojďťe dál a uvidíte.“ 
 
Chvíle ticha 
 
Modleme se:  Chválíme tě, Otče náš nebeský, že na nás myslíš v dobrém daleko dříve, než my na tebe. 
Chválíme tě, Ježíši Kriste, žes o nás věděl daleko dříve než my o tobě a že jsi nás svou cestou pozval 
k sobě blíž. A že se nám i dnes nově ozýváš.  Chválíme tě, že s námi ve svém díle vyhledávání, nalézání, 
pozvání a doprovázení dalších lidí k plnému život počítáš. V Duchu svatém se k tobě přiznáváme, 
vyznáváme tě a oslavujeme.  



 
A přece taky vyznáváme, že toho nejsme sami hodni. O kom z nás – když nás vidíš – bys mohl říct: Hle, 
opravdový křesťan, ve kterém není klamu? U koho z nás vidíš, že naše vyznání je kryto opravdovým 
křesťanským životem? Kdo z nás není liknavý a dlužný v následování, pozvání a svědectví? 
 
Litujeme toho a chceme jít jasněji za Tebou, když prosíme: Beránku Boží, který snímáš hřích světa, 
smiluj se nad námi!  
 
Slova milosti:  
Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Amen. 
 
P: 708  Tys na mne myslil dřív 


