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Lk 5,1-11  „Dvojí kázání“ 

Pán Bůh má mnoho způsobů, jak může k člověku promluvit. On má mnoho cest, po kterých  
přivádí člověka blíž k poznání toho, co je v životě opravdu podstatné a důležité. Řadu  
příkladů Božího jednání s lidmi najdeme v Bibli; leccos bychom mohli vyprávět z vlastních  
zkušeností. Mezi ty neobvyklé a zajímavé příběhy patří třeba příběh proroka Jonáše, malého 
Samuele, významného vůdce Mojžíše nebo Jákobova syna Josefa. Dnes jsme otevřeli 
evangelium a našli v něm vyprávění z doby Ježíšovy, ve kterém se setkáváme s několika 
galilejskými rybáři. Také na tomto příběhu vidíme, jak Pánu Bohu na člověku záleží a jaký má 
o každého zájem… 

1.  Tam, kde je Ježíš, tam se něco děje 

Evangelium nám říká, že Ježíš z Nazaréta přitahoval spoustu lidí. Mnozí Ho vyhledávali proto, 
že mluvil o tom, co je zajímalo, co je trápilo a co se jich týkalo. Dával odpovědi na jejich 
otázky a přinášel do jejich života naději. Mluvil o Bohu, který miluje, zachraňuje a uzdravuje. 
Úplně nejvíc se lidem líbilo to, že Ježíš o Boží lásce a pomoci nejen mluvil, ale také ji lidem 
přinášel. V tom našem příběhu lidé vyhledali Ježíše, protože chtěli slyšet Boží slovo. Ve volné 
přírodě u Genezaretského jezera se bez velkých příprav stala kazatelnou jedna z rybářských 
lodí, které tam poblíž byly… Nevíme, jaké bylo téma kázání, nevíme, jak dlouho to 
shromáždění u jezera trvalo. Víme však něco jiného.  Postupně se pozornost vypravěče a 
samého Ježíše soustřeďuje na rybáře, kteří tam byli, a speciálně na jednoho z nich, Šimona. 
Z jeho loďky promlouval Pán Ježíš k zástupům a teď má zajímavý návrh speciálně pro něho. 
„Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“. 

Za jiných okolností by to možná Šimon vzal docela normálně. Jenže on se zrovna vrátil 
z nočního rybolovu, který se vůbec nevydařil. Neulovili vůbec nic! To je jako jít do práce a 
nepřinést výplatu. Anebo obdělávat půdu a nemít úrodu! (Anebo jít do lesa na houby a 
nenajít ani jednu babku!) Určitě je to zajímavá situace, protože Ježíš vyhledával většinou 
nemocné a věnoval se těm, kterými ostatní opovrhovali. Zde oslovuje člověka v aktivním 
věku, který se věnuje svému řemeslu a který svou prací zabezpečuje sebe a svou rodinu. 
Svým zájmem o rybáře Šimona a jeho problém nám evangelium prozrazuje, že  Boha 
nezajímají jen nemocní, ale také zdraví, obyčejní lidé a jejich zápasy. Šimonovým problémem 
byl neúspěch, přesněji: momentální neúspěch.  – Tím je nám tento muž najednou nějak 
bližší, protože to, co zrovna prožívá, většinou všichni nějak známe.      

2.  K čemu jsou v životě dobré neúspěchy? 

Jak to nemáme rádi, když se nám nedaří! Jak jsme nešťastní, když vidíme, že jsme se 
namáhali zbytečně! A přitom právě neúspěch nám může paradoxně pomoci v životě dál než 
celá řada povzbudivých zkušeností! Pokud někdo procházíte takovým nesnadným obdobím, 
poslechněte si, jak ten příběh pokračuje. Ježíše zajímají naše každodenní zápasy, naše prohry 
a neúspěchy! Když se nám nedaří, většinou přemýšlíme nad tím, proč se to stalo. Zatímco 
úspěchy přijímáme s daleko větší samozřejmostí. 

Kdyby se Šimonovi a jeho přátelům noční rybolov tehdy vydařil, neměli by čas ani pro sebe 
ani pro Ježíše. Vůbec by se  nezastavili. Museli by se postarat o úlovek, dopravit včas na trh…  



Každý úspěch vyžaduje náš další čas. – Tak to platilo už ve starověku – nejen v naší hektické 
době. Stačí si připomenout Ježíšovo podobenství o bohaté úrodě u jednoho sedláka (Lk 12, 
16-21). Hojná úroda. Co udělám? Zbořím stodoly a postavím větší… 

Biblické příběhy jsou svědectvím o tom, jak se Bůh chce s námi setkat. Ať už jsme na vrcholu, 
celí blažení z úspěchu a v pokušení, že si na Pána Boha ani nevzpomeneme. Anebo celí 
nešťastní, jak se nám nedaří, po nějaké prohře, kdy nemáme ani chuť ani sílu ani motivaci se 
zvednout a jít dál. Obojí patří k životu, také k životu věřících… Obojí je třeba dobře zvládat.      

3.  Pozvání k víře 

Když se nám nedaří, jsme většinou otevřenější pro změnu a vnímavější pro Boží oslovení. 
V našem příběhu je hodně zvláštní to pokračování, kdy tesař z Nazaréta pozval rybáře 
z Kafarnaum „na ryby“. Zní to sice trochu komicky, ale tak nějak to bylo. „Zajeď na hlubinu a 

spusťte své sítě k lovu!“ Šimon ví svoje. On je zkušený rybář, on věděl, že nejvhodnější dobou 
pro rybolov je noc. V noci se snažili a nic neulovili. To nemá vůbec logiku zkoušet to přes den 
znovu?! – A tak to řekne: „Mistře, celou noc jsme se namáhali a nic jsme nechytili…“. Ale 
zároveň dodá: „Ale na tvé slovo spustím sítě“. Pochybuje o tom, že to má smysl, ale nakonec 
poslechne… Sám by to nedělal, ale když to říká Pán….  Šimon Petr si nechá poradit zrovna 
v té životní oblasti, ve které je odborníkem, profesionálem, kde byl zvyklý spoléhat na sebe, 
na své znalosti a zkušenosti, na svou šikovnost, zdatnost. Dobře si uvědomuje, že v té chvíli 
k němu nemluví tesař Ježíš, nýbrž Boží prorok, Pán a Mistr. - Boží Syn dává na Šimonovu 
poslušnost svou odpověď. Všichni jsou překvapeni! Především Šimon a jeho přátelé. 
Navzdory předpokladům „zahrnuli velké množství ryb“. Zapamatujme si tento okamžik!!! 
Říká nám, že stojí za to důvěřovat Pánu Bohu ve všech věcech, ve všech životních oblastech! 
Pro Petra je to naprosto nová, dosud neznámá zkušenost s Boží dobrotou, pomocí a 
požehnáním! Zkušený rybář a my s ním máme pochopit, že se vyplatí dát na Ježíšovo slovo. 
Všichni máme vědět, že Ježíš je Pán a Mistr, který stačí na všechno. On je Bůh, který nás ve 
všem přesahuje a On je všemohoucí Bůh, který všemu rozumí! O nikom jiném se nedá říct 
něco podobného. Když Mu svěříme svůj život, můžeme Mu důvěřovat ve všech věcech a 
čekat na Jeho pomoc ve všech životních situacích. Ne nadarmo – ne „do větru“ je Bible plná 
povzbuzení k důvěře v Hospodina a ukazuje na Něho jako na skálu, hrad a oporu života. 

4. Zajímavý závěr 

Je zajímavé a poučné, k čemu tato zkušenost rybáře Šimona přivedla. Nad plnými sítěmi ho 
napadne: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný!“ Osobní setkání s Ježíšem a 
Jeho mocí pomáhá k sebepoznání. Člověk nepřijde sám na to, že je hříšný. K tomu potřebuje 
působení a pomoc Božího Ducha. – Když pochopíme a prožijeme svou hříšnost a ztracenost 
před Bohem, může náš Zachránce a Pán v našem životě začít něco úplně nového. Šimona 
Petra by určitě ani nenapadlo, že může být „rybářem lidí“. To je Ježíšův záměr s jeho 
životem. Pán Ježíš to nemyslel tak, že Šimon bude lákat lidi na nějakou návnadu. Je to obraz, 
který znázorňuje, že Šimon se už nebude věnovat lovu ryb, ale pod Ježíšovým vedením a 
podle Jeho příkladu bude hledat ztracené, potřebné a zbloudilé. Ježíš povolává Šimona do 
svých služeb a dává jeho životu nový obsah a rozměr. On potřebuje takové spolupracovníky, 
kteří budou lidem vyprávět o Boží lásce a záchraně v Ježíši Kristu. Petrův příběh nám dnes 
říká, že Bůh přichází na pomoc lidem v jejich zápasech a že jim chce dát poznat svou lásku, 
milost a moc. On chce život člověka naplnit také tím, že má pro něho úkol. Radujme se z Boží 
lásky a nestyďme se zvát lidi ke zdroji odpuštění a nového života v Ježíši K.  (B.Kaleta-24.7.2011)  


