
  

 
 

V Javorníku 27. 10. 2019, Jiřina Majtánová 

Pojďte a uvidíte  
Základ kázání: Jan 1:35-42                                                                       1. čtení: Žalm 139:1-16 

 

Milí přátelé, bratři a sestry!  

Takto tedy, podle evangelisty Jana, došlo k povolání prvních Kristových učedníků. Jan 

Křtitel stál a hovořil se dvěma ze svých lidí, když tu uviděl Ježíše, jak jde okolo nich. Ukázal na 

něj prstem a řekl: To je on! 

Říká se, že když se setkají dvě autority, dvě osobnosti, začne to mezi nimi za chvíli 

jiskřit. Ne tak v tomto případě! Jan Křtitel posílá své učedníky za Ježíšem. Právě v tom je jeho 

velikost. On neukazuje na sebe. On ukazuje na Krista! Nevytváří okolo sebe skupinku věrných. 

Nepřivlastňuje si těch pár posluchačů, které má. Posílá je pryč. K někomu jinému. On musí 

růst, já pak se menšit. Takové je Janovo heslo. A nás to stále znovu fascinuje. Nás, kteří si tak 

rádi na sobě zakládáme. Kteří jsme tak rádi obdivováni a chváleni. Jan Křtitel je živoucím 

ukazatelem ke Kristu. Je směrovkou na cestě. Je mluvčím někoho jiného. Je svědkem, který 

vydává svědectví. Je prstem nasměrovaným a odkazujícím ke Kristu. Dělá prostor Pánu Ježíši. 

K němu zve. Jan Křtitel by se měl stát „patronem“ všech zaměstnanců církve. Není důležitý sám 

o sobě. Také my nejsme důležití sami o sobě. Chvíli tu jsme a potom zase ne! Důležitější je ten, 

kvůli kterému tady jsme. Ten, na kterého ukazujeme: Hle, beránek Boží! Ten, od Boha poslaný, 

který snímá hřích světa. Na toho se zaměřte. Toho poslouchejte. Toho následujte. Každého z nás 

takto Jan oslovuje. A podobně máme my - všichni křesťané - oslovovat další lidi. Nejsme to my 

sami, kdo si zasluhuje tu absolutní pozornost a životní nasazení, nýbrž pouze a jen on. 

Ti dva učedníci slyšeli, co Jan řekl. A šli za Ježíšem. Je to umění: Ukázat druhému 

člověku ne na sebe, ale na Krista. Neméně důležité je ale toto slovo vyslechnout, uvěřit mu a 

vydat se na cestu. Odpoutat se od Jana Křtitele a jít za Kristem. Uměním je ukázat. Uměním je 

také slyšet! 

 

Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: Co chcete? Jsou to první 

Ježíšova slova v celém Janově evangeliu. Dvě slova s otazníkem na konci! A jistě nejsou určena 

jenom těm dvěma tenkrát v Galileji. Stejně tak platí i pro nás. Co chcete? Co hledáte? Co 

vlastně ode mne očekáváte? Tak se ptá Kristus i nás dnes! Co od něj chceme? Jaké naděje si s 

ním spojujeme? Co doufáme, že u něj nalezneme? Snad zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu? 

Nebo prosperitu, úspěch? Či snad moudrost a poznání? Co nám vlastně dnes muže ten Ježíš z 

Nazareta nabídnout? Co ode mne chcete? ptá se i nás.   

Řekli mu: Rabbi, což přeloženo znamená, Mistře, kde bydlíš? Kde jsi doma? Kam patříš? 

Odkud jsi? Kam tě máme zařadit? Jaký jsi? Co je tvé? Co s tebou souvisí? Co vlastně můžeš 

nabídnout?  

My toho vskutku chceme hodně. Po sobě. Po Pánu Bohu. I po tobě, Ježíši, bychom toho 

chtěli hodně. Od toho zdraví a spokojenosti přes úspěch v práci až po tu moudrost, které se nám 

tak nedostává! A i když si mnohé odřekneme, tak nám stejně zůstane pár přání. Plnost života, 

dobré vztahy, porozumění sobě i druhým, naděje pro všední dny, přiblížení Bohu… Je těžké 

uvést to na společného jmenovatele. Řekni, kde bydlíš? Co jsi zač? Ať víme, za kým nás Jan 

Křtitel poslal. Ať víme, zda ta naše přání - povrchní i hluboká - nemíří někam do prázdna. Do 

neurčita. 

Pojďte a uvidíte! říká Kristus. Je to „odpověď neodpověď“. Ale v každém případě je to 

pozvání na cestu. Protože křesťanství je cesta. Víra je cesta. A křesťané jsou lidé cesty.  



  

 
 

Ježíše se nelze zmocnit. Lze ho ale následovat. Ježíš nám nedává žádné hotové odpovědi, 

byť by byly sebekrásnější a sebemoudřejší. Ani nám nenabízí žádné jednoduché rady pro 

každou situaci. Pojďte, chcete-li. Je to na vás! Zajímáte se o mne? Tak tedy, pojďte za mnou. 

Sami. Dobrovolně a svobodně. Víru nelze vnutit. Víru nelze ani zdědit. Sami rozpoznejte, zda 

naděje, které si do mne kladete, mohu vyplnit. Pojďte a uvidíte! Krásně je tak vyjádřeno, v čem 

spočívá naše víra. Naše víra má podobu následování - protože Kristus je v pohybu a my jdeme 

za ním. A víra má také podobu objevování - protože Kristus nám ukazuje a odhaluje stále nové 

věci. A pokud si myslíme, že už jsme ho dostihli, zase je pár kroků před námi. A pokud si 

myslíme, že už jsme mu porozuměli, zase nás něčím novým překvapí. 

Víra je vztah s Kristem. Vztah, který prožíváme na naší životní cestě, za pochodu. Jdeme, 

následujeme ho, poznáváme a objevujeme, kde bydlí. Je zde vcelku vyjádřena podstata 

křesťanské víry: Hledat, následovat, objevovat, vidět, zůstávat. Vlastní zkušenost je 

nenahraditelná. Každé opravdové obrácení člověka k Bohu se rodí ze setkání s Kristem. Šli tedy, 

viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho, píše evangelista Jan. 

Ale tuto zkušenost je potom třeba obalit do slov. Slovy vyjádřit, co pro mne Ježíš 

znamená. Co od něho chci. A proč víru v něj považuji za nosnou a důležitou. A tady se rodí 

teologie, ona koktavá služebnice víry. Všichni jsme teology, pokud o Bohu přemýšlíme a 

mluvíme. Jen si všimněme všech těch titulů, kterými je náš dnešní oddíl záměrně provázán: 

Ježíš z Nazareta je Beránek Boží. Je to Rabbi. Mistr. Mesiáš. Kristus. 

Jeden z těch, kteří Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve 

svého bratra Šimona a řekl mu: Nalezl jsem Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k 

Ježíšovi. Je to zvláštní řetězec víry. A také pravzor misie církve. Jan Křtitel ukázal Ondřejovi na 

Ježíše. Ondřej v Ježíši poznal Mesiáše a následně to řekl Šimonovi. Od úst k ústům se šíří 

evangelium. Jedni druhým svými slovy - všelijak neuměle - vyprávějí, co pro ně Ježíš znamená. 

Víra je ze slyšení. Slovo je nesmírně důležité. Nejen vlastní zkušenost s Kristem. Ale i slovo o 

Kristu je klíčové. Sotva bychom tady dnes seděli, kdyby nám někdo někdy neřekl o Pánu Ježíši. 

Cesta k Bohu je zároveň cesta k druhým.  Ono zvláštní zaujetí pro Krista má být předáváno dál. 

Aby se nejen Ondřej, ale také Šimon setkal s Ježíšem.  

Ježíš na Šimona pohlédl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což 

se překládá Petr). Co v té větě slyšíme? Předně: Ježíš ví, koho má před sebou. A to samozřejmě 

platí i pro nás. Kristus ví i o nás, co jsme zač. On ví všechno. Nelze před ním nic ukrýt. 

Vzpomeňme na slova žalmu, který jsme četli. Zatímco my to jeho bydlení hledáme - on ví 

dobře, kde bydlíme. Ty jsi Šimon. Ale budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr nebo také 

skála. Cesta k Bohu je vždy také cesta k sobě samému. Cesta k novému poznání toho, kdo jsme 

a jací jsme. Je to cesta k novému sebeporozumění, sebepochopení, sebehodnocení. A ta změna, 

která se s Šimonem udála po jeho setkání s Kristem, je vyjádřena novým jménem. Budeš se 

jmenovat Petr. Kristus nás proměňuje. Nás, kteří ho plni očekávání a nadějí hledáme, Ježíš 

přijímá. Zve nás na cestu následování. A také nás v nitru proměňuje. Činí nás novými a jinými. 

Dává nám nové jméno. Dává nám nový život. 

Tak tedy: Pojďte a uvidíte! To dnes říká Kristus každému z nás.  

 

MODLITBA: Pane Ježíši Kriste, ty nás zveš na cestu za tebou. Smíme se spolu s ostatními a s 

celou církví nazývat tvými učedníky. Dekujeme ti za to. Prosíme, drž nás ve svých stopách, 

abychom z tvé cesty nescházeli. Amen 

 

Autorem kázání je Pavel Prejda, br. farář ve FS ČCE v Novém Jičíně 


