
Utorok 30. januára 2018 

Piesne: ES č. 457, 461 

Text: J 1, 43 – 51 

„43Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: 

Nasleduj ma! 44Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. 

45Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v 

zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. 46Natanael mu povedal: 

Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri! 47Nato 

videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelec, v ktorom 

nieto ľsti. 48Povedal Mu Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: 

Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. 

49Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ izraelský! 

50Ježiš mu riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? 

Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51Potom mu povedal: Veru, veru vám hovorím: 

Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna 

človeka.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

V uvedenom texte je dôraz na stretnutie Pána Ježiša s Natanaelom. Iste to bol 

zbožný človek, túžiaci po Božích veciach. Sám Pán Ježiš o ňom povedal: „pravý 

Izraelec, v ktorom nieto ľsti.“ Za Natanaelovým životom bola iste úprimná 

zbožnosť. Najprv nedôveruje, že by z Nazaretu mohlo byť niečo dobré. Ale 

rozhovor s Ježišom premôže akékoľvek výhrady. Natanael je ten, ktorý o Pánovi 

Ježišovi vyznáva: „Majstre, Ty si Syn Boží...“ Zažil niečo veľké. Stretol sa 

s Pánom Ježišom. Udalosť, ktorá vedie k premene života. Doterajšia zbožnosť 

akoby zostávala celkom vzadu. Aj Mojžiš, aj proroci. Je tu Syn Boží. Toto 

vyznanie je aj naším vyznaním, napriek nepochopeniu mnohých vo svete. Málo 

je verných a úprimných nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Ale On zostáva stále 

Ten istý, veľký a svätý. Jeho veľké skutky až podnes obdivujeme s úprimnou 



láskou a oddanosťou. V Pánovi Ježišovi Kristovi aj s nami Boh urobil veľké 

veci. Nie je veľkou vecou, že sme v Jeho meno pokrstení? Nie je veľkým divom, 

že nás zachováva vo viere až doposiaľ? Nie je veľkou skutočnosťou, že Jeho 

cirkev žije navzdory mnohým útokom a znevažovaniu? Boh činil a činí veľké 

veci. Pán Ježiš prijíma Natanaelovo vyznanie. Natanael sa týmto vyjadrením 

dostáva do vnútorného spoločenstva s Pánom Ježišom, do Jeho blízkosti a k 

tajomstvu Jeho osoby. Veríš? Vidíš veľké veci. Vidíš, čo si žiadali vidieť králi 

a proroci. Budeš svedkom aj iných vecí. „Uvidíš väčšie veci ako tieto.“ Uvidíš 

Božie skutky v Ježišovi, Jeho slávu, poníženie, ale budeš Mu svedkom 

vzkriesenia i oslávenia. „Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať 

a zostupovať na Syna človeka.“ Počuješ, že sám anjel Ho posilňoval v  

Getsemanskej záhrade. Poznáš, že Ježišovo dielo je spojené s Otcom a anjelmi 

v nebesiach. Sú to veľké veci. Pánova otázka prichádza aj k nám osobne: Veríš? 

Veríš, že Pán Ježiš Kristus je Synom Božím, ktorého Otec poslal, lebo tak 

miloval a miluje tento svet? Veríš, že v Spasiteľovi máš odpustenie hriechov 

a večný život? Pán Ježiš blahoslaví takúto vieru. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje sväté slovo, ktorým nás pozývaš, aby 

sme Ťa v živote vo viere nasledovali tak ako Filip či Natanael. Nech aj naším 

vyznaním srdca i úst je: Ty si Kristus, Syn Boha živého. Ty si Mesiáš a iného 

Spasiteľa už čakať nebudeme. Takáto viera je viera blahoslavená. A kto 

v takejto viere žije, o tom platia tiež slová apoštola Pavla: „Ani oko nevídalo, 

ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí 

Ho milujú“ (1K 2, 9). Amen. 
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