
  

Kázeň na 2. nedeľu po Zjavení 

 

Kázňový text:  

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj 

ma!“ Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal 

mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z 

Nazareta.“  Nato mu povedal Natanael: „Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré?“ Filip 

mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“  Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: 

„Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti!“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ 

Ježiš mu odpovedal: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod 

figovníkom.“  Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu 

povedal: „Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš 

väčšie veci ako tieto.“ Potom mu povedal: „Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené 

nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ (J 1, 43 – 53) 

 

Nedele po zjavení Krista Pána hovoria o tom, ako Pán Ježiš robil rôzne zázraky, a tak 

vyjavoval svoju božskosť ukrytú v chatrnej ľudskej podobe služobníka. Nie všetci, ktorí sa s 

Ježišom stretli, však v Ježišovi hneď spoznali Spasiteľa, Záchrancu od Boha, ktorého 

predpovedali izraelskí proroci. Nie všetci hneď bez pochybovania vyznali: Ty si Kristus, 

Mesiáš, iného čakať nemáme a nebudeme. Kristova božská sláva nebola viditeľná telesnými 

očami, ale srdcom – vo viere. Vierou aj dnes niektorí spoznávajú Božie zjavenie v Kristovi, 

kým iní nie. Na stretnutí Natanaela s Pánom Ježišom  spoznajme, že spasiteľná viera v Pána 

Ježiša sa rodí z hľadania Pána Krista a z osobného stretnutia s Ním a – ako to dosvedčuje aj 

prípad Natanaela – viera vyrastá aj z pochybností o Bohu. 

 

 

 

 

 

1. Natanaelovej viere v Krista predchádzalo hlboké štúdium Písma. Prv ako sa Natanael 

s Ježišom stretol, Natanael usilovne a horlivo skúmal, čo je o Spasiteľovi napísané v Písme 

svätom. Pán Ježiš predtým videl Natanela pod figovníkom – povedal mu: Prv ako ťa Filip 

zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Nemyslime si, že Natanael hľadal pod 

figovníkom iba úkryt pred páľavou slnka, alebo, že tam len tak leňošil a oddychoval. Pod 

figovníkom sa v tých časoch študovala Tóra – Mojžišov zákon. Ježiš uzrel Natanaela pod 

figovníkom preto, lebo Natanel tam študoval Písmo. Natanael bol bohabojný zbožný Žid, 

ktorý úprimne sa usiloval poznať pravdu vo veciach spasenia, a preto horlivo čítal Písmo. 

Zrejme sa mu dostalo aj vzornej náboženskej výchovy, keď z neho vyrástol muž, ktorý mal 

záľubu v Božom zákone. Aj sám Pán Ježiš ho tak vysoko ohodnotil: Ajhľa, pravý Izraelec, 

v ktorom nieto lesti. Týmito slovami Pán Ježiš vyzdvihol Natanaelovu túžbu po pravde. Jeho 

zápal a horlivosť pre veci Božie. Ako sme však počuli ani vzorná náboženská výchova a 

štúdium Písma by Mu nič neosožili, keby sa Natanael nebol stretol s Kristom osobne. Všetko, 

čo o Ňom Natanael vedel boli iba informácie „z druhej ruky“. Poznanie o Bohu mu bolo 

sprostredkované rodičmi, z Písma, priateľom Filipom... Keby sme si pomohli obrazom 

z evanjelia určeného na dnešnú nedeľu; Natanael bol iba ako kamenná nádoba – zbožný Žid, 

ktorý sa snažil poznať Boha a dosiahnuť spasenie vlastnými silami. Hľadal Pána Boha a Jeho 

vôľu v Písme a aj sa snažil Božiu vôľu uskutočňovať v živote, no všetko Jeho náboženské 

snaženie bolo postavené iba na ňom, na Jeho vôli a Jeho vlastných silách. Až keď uznal, že 

Jeho osobné snaženie mu k poznaniu Boha nestačí, pokoril sa a vyhľadal Ježiša. Až keď sa 

Pán Boh sa nám dáva poznať vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. 
1. Hľadajme Ho v Písme – zo svedectiev iných ľudí. 

2. Nájdime Ho v srdci – vierou uprostred pochybností. 



  

osobne stretol s Božou stelesnenou láskou v Kristovi, skutočne poznal Boha, nielen povrchne 

alebo z diaľky, ale celkom z blízka, vo svojom srdci. 

 

2. Natanael sa musel s Ježišom stretnúť osobne, aby spoznal v Ježišovi Spasiteľa, ktorého 

predpovedali proroci v Písme. Predtým mu síce Filip nadšene rozprával o tom, ako stretol 

Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, no Natanael Filipovo svedectvo neprijal a 

s dávkou irónie mu protirečil: Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Natanael totiž býval 

v Káne blízko Nazareta, mesta, v ktorom vyrastal Ježiš a ktoré v tom čase nemalo dobrú 

povesť. Filip sa nedal odradiť pochybnosťami svojho priateľa a odpovedal mu pozvaním: Poď 

a  viď.  Poď a sám na vlastné oči sa presvedč, že Ten, s ktorým som sa stretol, je skutočne 

Mesiáš, ktorého predpovedajú sväté Písma.  

Natanael sa na Filipove pozvanie za Ježišom nakoniec vybral a pod dojmom silného zážitku 

aj on v Ježišovi spoznal Mesiáša, Krista. Natanael neuveril v Ježiša preto, že by mu niekto 

druhý o Ježišovi rozprával a ho argumentmi presvedčil. Natanaelova viera sa nezrodila zo 

stretnutia Natanaelovho priateľa s Ježišom alebo Natanaelových rodičov, ale z jeho osobného 

stretnutia, z Natanaelovej osobnej skúsenosti s Bohom. Kristovu moc lásky, ktorá premenila 

jeho srdce, musel osobne zažiť, zakúsiť. Príklad Natanaela ukazuje, že skutočná viera sa rodí 

aj z pochybností o Bohu – o Jeho láske ku mne. Natanela nemal istotu Božej lásky, lebo sa vo 

veciach spasenia príliš preceňoval a spoliehal na seba. Môže o však byť nejaká životná 

skúška, vďaka ktorej sa cez pochybnosti o Bohu, o Jeho láske k nám, dopracujeme k 

skutočnej viere v Boha. Podobnou praktickou náboženskou skúsenosťou viery ako Natanael, 

si musel prejsť aj iný bzožný muž – Jób. Aj Jób sa vďaka utrpeniu dopracoval k živej 

spasiteľnej viere v Boha, ktorú prežíval ako osobnému stretnutie s Bohom, ako by Ho mal 

rovno pred očami, takže vyznal: „Len z chýru som počul o tebe, ale teraz Ťa moje oko videlo“ 

(Jb 42, 5).  

 

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Pán Boh nám chce dať poznať vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Hľadajme Ho 

jednak v Písme – vo svedectvách tých, ktorí sa s Ním už stretli, aby sme sa Ho vierou mohli 

nájsť vo svojom srdci, v istote lásky Božej k nám, uprostred životných zápasov a pochybností. 

Naše poznanie Boha je tu na zemi iba nedokonalé, čiastočné – práve pre rozličné životné 

kríže. Kráčame však k plnému poznaniu Boha v nebi: od viery v Pána Ježiša Krista k videniu 

Jeho slávy v nebi, keď Pán aj pri nás splní svoje zasľúbenie: Uvidíš väčšie veci ako tieto. 

Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích zostupovať a vystupovať na Syna človeka. AMEN.  

 

Modlitba: 

Duchu sv. otvor naše duchovné oči viery, aby sme jasne a zreteľne spoznali, že Ježiš je 

Kristus, od Boha poslaný Záchranca, Spasiteľ. Vzbuď v našich srdciach horlivosť a túžbu vo 

veciach Božích, aby sme si Tvoj zákon zamilovali a Písmo sväté usilovne študovali. Premeň 

naše teoretické poznatky o Tebe na spasiteľnú živú fungujúcu vieru v srdci, ktorá sa navonok 

aj prejavuje v bohabojnom  živote čistoty a pravdy. A keď sa modlievame v trápení, očisti 

našu myseľ od pochybností; vlej do našich sŕdc istotu viery, to neotrasiteľné presvedčenie, že 

Ty si verný Boh, ktorý nás miluje a ktorý nás ustavične, či v dobrom a či v zlom bezpečne 

vedie k sebe, do kráľovstva pokoja, lásky a večnej radosti v nebesiach. AMEN. 

 

 


