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Biblické texty: 

 

1. Samuelova 3, 3b-10.19: Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. 
Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi 
mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal 
Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal 
jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě 
nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu 
jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si 
lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel 
lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ 
Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. 
Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. 

1. Korintským 6, 12-20: ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je 
mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh 
však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. 
Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám 
tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, 
je s ní jedno tělo? Je přece řečeno ‚budou ti dva jedno tělo‘. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden 
duch. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; 
kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je 
chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo 
za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 

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.“ 

Pojď a přesvědč se 

Vánoce skončily a my si připomínáme události z Ježíšova dospělého života. Po křtu 
Páně následuje tradičně biblické čtení vztahující se k povolání prvních učedníků.  
Na březích Genezaretského jezera byly rybářské osady, odkud pocházeli a kde žili první 
učedníci Ježíše. Byli to Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub a Jan, také bratři. To 
je ten známý příběh o rybářích, které Ježíš zavolal při rybolovu, aby šli za ním. A oni ho 
uposlechli, nechali na břehu své sítě a šli za ním. Podle svědectví evangelisty Jana 
vyhledal Ježíš dalšího učedníka Filipa a ten oslovil Natanaela. 
První učedníci byli sice rybáři, ale přesto byli jako židé od mládí vzděláváni v Písmu. 
Znali Mojžíše – ustanovení Desatera, příběhy a přikázání zapsaná v pěti knihách 



Mojžíšových. Četli prorocké spisy. Účastnili se shromáždění v synagógách, v židovských 
modlitebnách a školách. I pro nás je důkladnější seznamování či znalost Bible důležitým 
krokem na cestě víry. 
Co dále je důležité, je slyšet osobní svědectví o Ježíšovi. Naslouchat svědectví těch, kteří 
Ježíše poznali, setkali se s ním a žijí vírou v něho. Učedníci oznamují: „Nalezli jsme 
Ježíše. Toho, o kterém se píše v Písmu.“ Písmo svaté a dvoutisícileté dějiny křesťanství 
až po současnost dokládají setkání lidí s Ježíšem. Ať už je to apoštol Pavel, tak  
i nespočetný zástup dalších svědků.  
Ale člověk namítá proti křesťanství: „Co odtud může vzejít dobrého?“ Co odtud může 
vzejít dobrého? Co může křesťanství a církev přinést dobrého dnešnímu člověku? 
Podobnou námitky vyslovil i Natanael, když se dověděl od učedníka Filipa o Ježíšovi.  
„Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ V Nazaretě Ježíš žil se svými rodiči od 
svého dětství. Josef tam měl truhlářskou dílnu a obyvatelé tohoto městečka znali  
i Marii, Ježíšovu matku, když chodila na tržiště nebo pro vodu. Nazaret nebyl žádným 
mimořádným městem. V očích pravověrných židů byl viděn jako bezvýznamné  
a dokonce opovrhované město. A přesto z tohoto prostředí pocházel Ježíš, skryt do 
obyčejnosti a nenápadnosti. 
Co odtud může vzejít dobrého? Na tuto otázku moudře odpovídá učedník Filip. „Pojď  
a přesvědč se.“ Natanael jde a Ježíš ho poznává. „Viděl jsem tě pod fíkem.“ 
„Sedět pod fíkem je odborný výraz pro obírání se Mojžíšovým zákonem. Vznikl tím, že 
pod fíkem sedávali zákoníci a studovali zákon, aby se ze zákona dověděli, v čem je 
spása, aby mohli poznat Mesiáše.“ Píše patriarcha František Kovář ve svém výkladu 
Janova evangelia. A Ježíš to Natanaelovi odhalil. Před Ježíšem nemůžeš nic zakrývat, 
nemůžeš dělat ze sebe někoho jiného, než jsi. Před Ježíšem stojíš jako pod světlem, 
takže sebemenší skvrna je patrná, ale tobě samému. Proto Natanael odpovídá ne svou 
učeností, ale vírou. Odpovídá: „Ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ Ježíš mu hned říká, že 
uvidí větší věci. Když se jednou dáš na cestu víry, nastupuješ cestu do věčnosti, půjdeš 
dál. Uvidíš, že to, co já říkám, je jako bych nebe otvíral. 
Jít a přesvědčit se musí člověk sám. Udělat vlastní zkušenost, že cesta za Ježíšem  
a s Ježíšem má smysl. Přesvědčit se, mít vlastní zkušenost, vlastní poznání, vlastní 
přesvědčení víry. Cesta křesťana vede od prosté dětské víry k osobnímu jasnějšímu 
přesvědčení.  
Mít přesvědčení neznamená jen přiklonit se k nějakému názoru, třeba názoru většiny 
nebo módním náladám. Mít přesvědčení znamená vnitřně se s něčím ztotožnit.  
A zachovat toto přesvědčení, i když třeba slyšíme názory jiné. Křesťanské přesvědčení 
je stálá vnitřní otevřenost pro Boží pravdu a pro naplnění Duchem Kristovy lásky, která 
chce přemáhat všechny naše lidské záporné sklony, jak jsme o nich slyšeli od Pavla 
v prvním listě do Korintu. 
Jako tehdy i dnes povolává Ježíš své učedníky a učednice. Jsme pozváni do otevřeného 
nebe na cestu za Ježíšem, která vede k věčnému a dobrem naplněnému životu. Tím 
prvním krokem je seznamování se s Písmem, druhým je svědectví druhých věřících lidí 
a třetím je možnost se přesvědčit sám o tom, že Ježíš přináší našemu životu hodnoty, 
které obstojí ve zkouškách života a času. K tomu poznání a přesvědčení ať vede Bůh  
i nás.  
Amen. 
 


