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evangelium Lukáše 
1.kapitola   předpověď narození Jana Křtitele 
  předpověď narození Ježíše 
  setkání Marie a Alžběty, chvalozpěv Marie 
  narození Jana Křtitele, chvalozpěv Zachariáše 
2. kapitola Narození Ježíše 
  Simeon a Anna, dvanáctiletý v chrámě 
3. kapitola Jan Křtitel 
  Ježíšův křest 
4. kapitola pokušení na poušti 
  kázání v Nazarétě 
  uzdravení posedlého v Kafarnaum 
  uzdravení Petrovy tchyně a lidí v Kafarnaum 
5. kapitola povolání rybářů… 
 
L 5,1 Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 
2 tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. 
3 Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z 
lodi učil zástupy. 
4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!" 
5 Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím 
sítě." 
6 Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 
7 Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě 
lodi, že se až potápěly. 
8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk 
hříšný." 
9 Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; 
10 stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od 
této chvíle budeš lovit lidi." 
11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. 
 
Příběh Petra… 
Šimon (Petr) s Ondřejem a Jakub s Janem jsou nejčastěji zmiňovaní učedníci Pána Ježíše. Petr je asi 
nejvýraznější osoba z nich všech. Možná právě proto nám evangelisté přibližují jak a kdy se rozhodl 
následovat Ježíše. 
 
První setkání Petrovo s Ježíšem 

Jan 1,35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 
36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 
37 Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 
38 Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabi (což 
přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?" 
39 Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř 
hodin odpoledne. 
40 Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 
41 Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezl jsem Mesiáše (což je v překladu: Kristus)." 
42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas 
(což se překládá: Petr)." 

 
Ondřej s Janem zůstali den s Ježíšem. Udělalo to a ně silný dojem, Ondřej jde za Petrem a říká mu: našli jsme 
Mesiáše… A přivádí Petra K Ježíši. Jediné, co zaznamenává Jan z tohoto setkání je jméno, které Ježíš 
Šimonovi dává: Petr, Kéfas = skála.  
 

Potom Pán Ježíš odchází na poušť, kde je 40 dnů a nocí, a kde ho pokoušel ďábel. Když se vrátil, přichází do 
Galileje, kde se usadil v městě Kafarnaum a začíná svou kazatelskou službu:  

Mt 4,17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." 
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Druhé setkání Petrovo s Ježíšem 
Mk 1,16 Když šel podél Galilejského moře, 
uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají 
síť do moře; byli totiž rybáři. 
17 Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z 
vás rybáře lidí." 
18 Ihned opustili sítě a šli za ním. 
19 O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho 
bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. 
20 Hned je povolal. A zanechali na lodi svého 
otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. 

 

Mt 4,18 Když procházel podél Galilejského moře, 
uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra 
Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 
19 Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře 
lidí." 
20 Oni hned nechali sítě a šli za ním. 
21 O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba 
Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým 
otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. 
22 Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním. 

Bylo to téměř po dvou měsících… 
Petr, Ondřej, Jakub a Jan – rybáři se věnují své každodenní práci. Pán Ježíš jde kolem a pobídne je, aby šli 
s ním. Dává jim nové povolání: budou rybáři lidí. Pravděpodobně tomu úplně nerozuměli, ale na jeho výzvu 
zareagovali. Nechali na břehu své lodě a šli s Ježíšem. 
Jan a Ondřej – kteří byli den s Ježíšem, Šimon, který od něj dostal nové jméno Petr a Jakub (a zde 
předpokládáme že i on se s Ježíšem již setkal, i když to není nikde výslovně napsáno). Nenásledovali cizího 
člověka, ale muže s kterým se setkali, Beránka Božího – jak jim ho představil jejich učitel Jan Křtitel… 
 

„Pojďte za mnou…“ – tato výzva je vysvětlením toho, jak to v duchovním životě chodí. Zatímco před 
několika týdny Ondřej říká Šimonovi: pojď, našli jsme Mesiáše, zde to Ježíš uvádí na pravou míru: Mesiáš 
hoši našel Vás! A tak to platí dodnes.  
Ano, hledáme Boha, ale jsme vůbec schopni ho najít?  
Když se dívám zpětně na svůj život vidím to jasně: Bůh našel mne! Izajáš, Pavel, Jan to vyjadřují takto: 

Iz 65,1 Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, 
tady jsem, jsem tady" pronárodu, který nevzýval mé jméno. 
 

Ř 10,20 A Izaiáš má odvahu říci: 'Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří 
se po mně neptali.' 
 

1J 4,9-10 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze 
něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 
 

Bůh našel nás! Boží iniciativa, Boží zájem… 
 
Co všechno tito čtyři učedníci s Ježíšem prožili? 
V Kafarnaum byli svědky toho, jak Pán Ježíš v synagoze uzdravil člověka, který byl posedlý zlým duchem.  
Pak šel navštívit Petra. Když přišel do jeho domu, uzdravil jeho tchýni, která měla vysokou horečku. Toto 
uzdravení bylo tak dramatické a mocné, že tato žena, uzdravena vstala a ihned je obsluhovala. Víme všichni 
jak je člověk zesláblý, když má vysoké teploty. I když ustanou, potřebuje jeho organismus čas, aby se 
zregeneroval. To vše se na Ježíšovo slovo stalo v okamžiku. Tato žena je ihned plná síly, a s vděčností se o 
Ježíše a jeho učedníky stará. 
Lidé se to dozvěděli a přivádí k němu toho večera mnoho nemocných a spoutaných, a Pán Ježíš na všechny 
(každého z nich) vkládá ruce a uzdravuje je.  
Poznámka:  

L 4,40 Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on 
vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. 
Byla to sobota, židé byli v sobotu omezeni, zákon jim nedovolil pracovat, dokonce směli ujít jen určitý 
počet kroků… ale pouze do západu slunce! To podle židů již začínal další den. A tak okamžitě přivádí, 
přináší nemocné k Ježíši!  

 
Toto byl veliký průlom. Lidé se o Ježíši dozvěděli a tak se stává všude kam přijde středem pozornosti. 
Prochází judsko a káže jim o Božím království. 

L 4,42 Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly 
ho, aby od nich neodcházel. 
43 Řekl jim: "Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán." 
44 A kázal v judských synagógách. 
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Třetí setkání Petrovo s Ježíšem 
L 5,1 Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 
2 tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. 
3 Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z 
lodi učil zástupy. 
4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!" 
5 Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím 
sítě." 
6 Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 
7 Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě 
lodi, že se až potápěly. 
8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk 
hříšný." 
9 Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; 
10 stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od 
této chvíle budeš lovit lidi." 
11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. 
 
Nevíme jak dlouhá doba uplynula, ale z textu vyniká, že jeho první čtyři s Ježíšem nechodili stále, ale 
věnovali se své práci.  Rybaří na Genezaretském jezeře. (v evangeliích se používá tři označení tohoto jezera, 
někde se píše moře: Genezaretské, Galilejské, Tiberiatské). V době Ježíšově to byla nejvíce zalidněná oblast, 
stále zde 9, na tehdejší dobu velkých měst. Proto zde Pán Ježíš tak často kázal… 
 
Toho dne ráno přichází k jezeru a za nám jde zástup lidí. Chtějí mu naslouchat. Vidí na břehu dvě lodě, a 
jejich majitele – naše známé: Šimon, Ondřej, Jakub, Jan… po celonoční dřině čistí na břehu sítě. 
Vstoupí na Šimonovu loď a požádá ho, aby s ním vyjel kousek na vodu. Odtud mluví k zástupům. Jednak se 
na něj nikdo netlačí a pak zvuk se dobře nese po vodě ke všem posluchačům, kteří mohou v klidu poslouchat. 
Když dokončí své kázání, vyzve Šimona, aby zajel na hloubku a začal lovit ryby. Bylo to proti rybářské 
zkušenosti, ale Petr již přeci Ježíše znal a věděl, že jeho se vyplatí poslechnout. Kdyby to byl někdo jiný, bylo 
to pro smích, ale slovo Ježíše je ochoten poslechnout.  

5 Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." 
Úlovek byl tak velký, že Petr volá na pomoc Jakuba a Jana s další lodí, aby mohly všechny ryby pobrat. 
Čteme, že obě lodi se pod tak velkým nákladem až potápěly… 
Petr je z toho celý vedle. Něco takového nezažil. Ano, viděl jak Ježíš uzdravoval řadu lidí, viděl jak 
osvobozoval spoutané, byl při tom, když na Ježíšovo slovo byla uzdravena jeho tchýně. 
Ale to vše na Petra nezapůsobilo tak silně, jako tento zvláštní rybolov. Toto byl pro něj největší zázrak, jaký 
se kdy mohl stát.  
Padá na kolena a říká:  

8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." 
Pán Ježíš neodchází, ale připomíná mu své povolání:  

10 … Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." 
A Petr vše opouští a následuje Ježíše. 
Je to zvláštní: při druhém setkání slyší: pojď za mnou – a jde, ale jen tak na půl… 
Zde už mu Ježíš neříká: pojď za mnou, slyší jen slovo: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. A Petr vše 
opouští a jde. Od této chvíle již stoprocentně následuje Ježíše. 
 
 
Co nám má tento příběh ukázat? 
 
1. Ježíš se s námi setkává v každodenním životě, při naší práci… 

Lidé mají často představu, že s Ježíšem se mohou setkat v kostele, v církvi. My věřící zas očekáváme, že  
s Ježíšem prožijeme něco úžasného na konferenci, nebo když přijede známý o obdarovaný křesťan ze 
zahraničí…   ano, to se může stát. Ale hrozí zde veliké nebezpečí – díváme se více na člověka, než na 
Ježíše. A pokud tento člověk selže, naše víra se zhroutí. 
Proč mnoho nevěřících odmítá Krista, protože se zklamali v církvi! Tam, kde si mysleli, že Ježíše najdou. 
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Tento příběh nám ukazuje, že Ježíš není vázán zdmi kostelů, slyšet jeho hlas není závislé na ústech 
křesťanů, prožít jeho dotek můžeme kdekoliv. V těch nejobyčejnějších situacích, tam, kde bychom to 
nikdy nečekali, tam se s ním můžeme setkat. 
Za ženou v domácnosti přichází do její kuchyně, za úředníkem do jeho kanceláře, za byznysmenem na 
jeho jednání, za řidičem do jeho kamionu, za studentem do jeho třídy, za dětmi do školky, na pískoviště i 
na hřiště… 
Často Pána Ježíše vytěsňujeme z naší práce, z našeho všedního života. Ale on je tam s námi. Ať se nám 
daří, nebo nedaří. Jde o to, mít otevřené oči.  
Někdy si myslíme, že Ježíše přitahuje naše zbožnost, přichází když otevřeme Bibli, když si klekneme 
k modlitbě – ano, je to tak. Ale stejně je s námi a chce se nás dotýkat, když jsme přepracovaní, nervózní, 
rozčilení a nebo zklamaní v práci, kde se nám zrovna nedařilo, když stojíme v koloně a cuchá nám to 
nervy, protože jsme už potřebovali být doma, když jsme vzteklí, protože se připaluje oběd, dítě řve jak 
pominuté a do toho zvoní někdo u dveří… 
Ať jsme v jakékoliv situaci, Ježíš je s námi. 
 

2. Ježíš nás oslovuje, sedá si do naší lodě… 
Je s námi, protože chce do této situace vstoupit a pomoci nám. Chce nasednout do loďky našeho života. 
Ne aby nás omezil, aby nám přidal práci (když nevíme kde nám hlava stojí a ještě přijde návštěva a my se 
musíme o ni starat…) 
Ježíš Petra požádal, aby s ním vyjel na vodu… 
Pán Ježíš se nikdy nikam nevetře, nevynutí si vstup. Nenabourá nám náš život. Ptá se, klepe… 

Zj 3,20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču (klepám); zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k 
němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 

A pokud mu umožníme aby vstoupil do loďky našeho života, pak si můžeme být jistí, že něco prožijeme! 
Petr dál čistil sítě (předtím je čistil na břehu, ale pak je měl s sebou na lodi, to znamená že je vzal aby po 
dobu Ježíšova kázání nezahálel…), ale přitom naslouchal, a to, co Ježí mluvil budovalo víru v jeho srdci. 
Pokud pustíme Ježíše do našeho života, pak se v srdci rodí a rostě víra, důvěra i láska. 
Nelimituje nás to v naší práci, v našich vztazích, v naší cestě. Myslet si, že když Ježíši dovolím, aby šel se 
mnou do práce, bude mne to zdržovat je nesmysl. Mohu pracovat, a přitom prožívat Boží přítomnost, 
Ježíš, aniž si to uvědomuji proměňuje moje postoje, formuje mé srdce, zaostřuje můj pohled, pomáhá mi 
s ovládáním toho nejsložitějšího orgánu, který mám – ústy, abych neubližoval, nezraňoval, nemlžil, 
nelhal, nepomlouval, ale aby vše co z mých úst vychází bylo dobré, krásné a moudré. 
 

3. Ježíš ví o našich problémech a zasahuje do nich 
Petr nic Ježíši neříká o neúspěchu, který ho pronásledoval na jeho noční šichtě. Neulovil ani jednu rybu. 
Totální neúspěch. Samozřejmě to nebylo něco, co by ho naprosto zlikvidovalo. Jednou se podařilo, po 
druhé ne. Tak to v životě chodí.  
Pán Ježíš o tom věděl, a chtěl Petrovi ukázat, že mu záleží nejen na jeho duši, ale i na jeho práci. A také 
chtěl aby Petr pochopil, že Jemu není cizí nic, co se dotýká jeho praktického života. Záleželo mu v tu 
chvíli na tom, aby měl Petr dobrý úlovek. Možná i proto, aby ho mohl ve svobodě následovat. Aby věděl, 
že Pán Ježíš se o něj bude umět postarat. 
(vzpomeňte na příběh s chrámovou daní Mat.17,27 – Petr na příkaz Ježíše,chytí rybu, která má v tlamě 
peníz, za který zaplatí chrámovou daň za sebe i za Ježíše. Pán Ježíš se dokáže postarat…) 
Pokud necháme Ježíše, aby nasedl do loďky našeho života, buďme si jistě, že on ví o tom, co prožíváme. 
Nechce jen využít naši pohostinnost, nechce se vyhnout tlačenici davu a zneužít Petrovu loďku, ale chce 
naplnit jeho potřeby. Možná i touhy jeho srdce. 
A stejně to platí i v našem životě. 
Nejde o to kalkulovat – tak ho pozvu a budu mít vše vyřešené, to nefunguje. 
Ale když přijde a požádá, pusť ho, a bude to mát dopad na Tvůj život. 
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4. Setkání s Ježíšem nás vede k vědomí, že jsme hříšníci 
jádro dnešní zvěsti. Petr je samozřejmě šokován tím, co se stalo. Ale to ho nevede na kolena před 
Ježíšem. Dvě lodě plné ryb jdou v tuto chvíli stranou, přítomnost Ježíše a poznání, že on je opravdu 
Mesiáš ho vedlo na kolena. 
Podobně to prožívala řada lidí, když se s Pánem Ježíšem setkali.  
Například Zacheus, (Lukáš 19) tam se nekonal žádný zázrak, ale přítomnost Ježíše v jeho domě ho vedla 
k podobnému závěru. Prožil hluboké pokání a proměnu života.  
 
Petr se osobně setkal s Ježíšem, viděl řadu zázraků, prožil jeho povolání, ale teprve tento okamžik – 
zjevení Ježíše ho proměnil. 
A stejně je to i  s námi: 
o mohu zažít uzdravení (Petr prosil ať Ježíš jeho tchyni uzdraví a stalo se…) 
o mohu prožít povoláni: pojď za mnou a zvednou se a jít 
o ale pokud jsem neprožil že jsem hříšný člověk, brzy Ježíše opustím… 
 
proto mnoho lidí, hledá jinde, Ježíš jim nestačí, protože neprožili vědomí své hříšnosti… 
 
 
Petr prožil hluboké pokání. Uvědomil si svoji hříšnost. Co dělat, když prožijeme něco podobného? Bible 
nás vede k tomu, abychom prosili za odpuštění. 
 
Zde sice nic o prosbě za odpuštění není. Možná to nevyslovil Petr nahlas, ale jeho srdce volalo: Ježíš spas 
mě! Odpusť mi, vstup do mého život a proměň ho! 
A Pán Ježíš mu říká: NEBOJ SE – v tom slově je obsaženo vše, po čem Petr toužil a co hledal. 
Ježíš mu odpouští, očišťuje ho a pokračuje: budeš lovit lidi, dává poslání. 
 
Jen když jsem prožil že jsem hříšník, přijal odpuštění, mohu Ježíše následovat a sloužit mu. 
Petr ještě prožije zkušenost zapření, ale pak i nové povolání…. 
 
Začátek je jsem hříšný člověk a neboj se – Boží odpuštění. 
 
Prožil jsi to? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


