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Filip
Jméno
Jméno je řeckého původu a znamená Milovník koní. Rovněž asi jméno
druhotné, bez dochované aramejské či hebrejské předlohy.

Co o něm víme z Nového zákona
Pocházel z Betsaidy stejně jako Šimon Petr a Ondřej. (Jan 1,44)
Ježíš sám tohoto apoštola vyhledal a povolal jej. (Jan 1,43)
Přivedl k Ježíši dalšího z apoštolů Natanaela / Bartoloměje. (Jan 1,43-51)
Ježíš ho zkouší před nasycením pěti tisíců. (Jan 6,5-7)
Je zprostředkovatelem setkání s Ježíšem. (Jan 12,20-22)
Při poslední večeři žádá Ježíše, aby jim ukázal Otce. (Jan 14,8)
Někdy bývá ztotožňován s jáhnem z prvních sedmi ustanovených, který
vyložil Izaiáše (Iz 53,7-8) etiopskému dvořanu. (Sk 8,26-40)

Co o něm říká tradice a legendy
Podle legendy kázal evangelium ve Skýthii, kde strávil dvacet let. Poté ho
pohané nutili, aby obětoval jejich bohu Martovi. Pod modlou se objevil
drak, který zabil pohanské kněze a poranil mnoho lidí. Filip jim poradil,
aby místo Martovy sochy postavili kříž a začali uctívat Ježíše; poté, co se
tak stalo, Filip poručil drakovi, aby odešel, uzdravil nemocné a vzkřísil
mrtvé. Pokřtil místní obyvatele a ještě několik let zde působil. Potom
odešel do Hieropole ve Frýgii. Podle legendy byl v 87 letech věku zajat
pohany, bičován, přibit na kříž a ukamenován.

Atribut
Kříž nebo berla s křížem, často kámen, kniha (svitek), mísa, ze které se vine
had, koš s bochníky a rybami.
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Pocházel z Betsaidy stejně jako
Šimon Petr a Ondřej.

Jan 1,44

Ježíš sám tohoto apoštola vyhledal a
Jan 1,43
povolal jej.
Přivedl k Ježíši dalšího z apoštolů
Natanaela / Bartoloměje.

Jan 1,43-51

Ježíš ho zkouší před nasycením pěti
tisíců.

Jan 6,5-7

Je zprostředkovatelem setkání
s Ježíšem.

Jan 12,20-22

Při poslední večeři žádá Ježíše, aby
jim ukázal Otce.

Jan 14,8

Někdy bývá ztotožňován s jáhnem
z prvních sedmi ustanovených,
který vyložil Izaiáše (Iz 53,7-8)
etiopskému dvořanu.

Sk 8,26-40
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