LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
11.ČÁST LUK. 5:1-11

1) RYBÁŘI

LUK.5.1-1A/11

Lukáš 5:1 Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u
Genezaretského jezera
2 a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě.
3 Vstoupil do jedné z těch 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 své sítě k
lovu.“
5 Šimon odpověděl: „Mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme
nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“
6 A když to učinili, zabrali velké množství ryb; jejich sítě se však začaly trhat.
7 Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a
naplnili obě lodě, že se až potápěly.

1) RYBÁŘI

LUK.5.1-1B/11

8 Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: „Odejdi ode mne,
Pane, protože jsem hříšný člověk.“
9 Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které
chytili;
10 stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky.
Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi.“
11 Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním.

2) GENAZARETSKÉ JEZERO
- lov v Galilejském jezeře (Kinerejské, Tiberiatské,
Genazaretské), jezero má největší hloubku 44m
- ryby z tohoto jezera se prodávaly až v Římě
- jejich lodě byly cca 10m dlouhé
- lovili v noci
- měli sítě vrhací pro mělčiny a velké sítě pro hlubiny
- byla to těžká práce – lovili třeba celou noc a pak
museli ještě prát a zašívat sítě
- při orientaci se řídili hvězdami a okolím (vysoké kopce)

LUK.5.1-2A/11

Batymetrická mapa jezera,
zdroj Wikipedia

2) GENAZARETSKÉ JEZERO
V obvodu má přibližně 53 km a je 21 km
dlouhé a 13 km široké. Jeho rozloha je
166 km2 a maximální hloubka 43 m. Leží
212 metrů pod úrovní světového oceánu a
je tak nejníže položeným sladkovodním
jezerem na světě a druhým nejníže
položeným jezerem (po Mrtvém moři).

Je také velkým zdroj vody pro jižní část
Izraele a také pro Jordánsko.

Mapa Izraele, zdroj Mapy.cz
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2) GENAZARETSKÉ JEZERO
Ryby - jezero bylo plné ryb

Např:
Tilapie (max.60cm)(ryba Sv.Petra), Mango
tilapie ( Sarotherodon galilaeus ) Ryba o je délce až 41
centimetrů a hmotnosti asi 1,6 kilogramu
Modrá tilapie ( Oreochromis aureus ), největší
zaznamenaný vzorek byl delší než 53 cm a vážil více než
4,5 kg.
Cejn kinerejský
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Ryba Sv.Petra, velmi
vyhledávaná pochoutka

3) ŠIMON PETR
-

-

-

-

-

-

Byl podnikatelem, vlastnil poměrně
veliký dům, měl lodě
Pracoval společně se svým bratrem
Ondřejem
Jeho společníci byli Jakub a Jan
Podobně jako Filip pocházel z města
Betsaida (dům rybolovu)
Takže byl velmi zkušený rybář,
nejspíše již jeho předci se věnovali
rybolovu
Byl ženatý
Později je znám jako hlavní postava
nového hnutí, mluvčí
Papež je podle katolické církve
nástupcem apoštola Petra
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Galilejské moře, obraz z r. 1900, autor
neznámý, zdroj Wikipedia

4) SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM
1. setkání:

Jan 1:40 Jeden z těch dvou, kteří to uslyšeli od Jana a
připojili se k němu, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
41 Ten nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu:
„Nalezli jsme Mesiáše“ (což je v překladu: Kristus).
42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohlédl a řekl: „Ty jsi
Šimon, syn Jonášův; budeš se jmenovat Kéfas“ (což se
překládá Petr).
Ondřej byl již v té době učedníkem Ježíše. Ježíš říká Petrovi
– ty jsi skála. Znal ho, viděl v něm potenciál, viděl, že je
velmi schopný muž, pevný, zásadový. Jak na to Petr
reagoval? Nemáme zapsanou žádnou reakci, nic se v
jeho životě nezměnilo i když Bůh k němu mluvil.
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Rybaření, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

4) SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM
2. setkání:
Rybaření, ilustrační foto, zdroj
Lukáš 4:38 Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova
Unsplash
domu. Šimonova tchyně byla sužována velikou horečkou; i
poprosili ho za ni. 39 Postavil se nad ní, pohrozil horečce, a
ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.
40 Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné
různými chorobami, přiváděli je k němu; on pak na
každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.
Petr viděl uzdravení tchýně, v sobotu nepracoval, takže
byl jistě u toho, viděl mnoho zázraků, mnoho uzdravených.
Jak na to Petr reagoval? Nemáme zapsanou žádnou
reakci, nic se v jeho životě nezměnilo i když Bůh k němu
opět mluvil.

LUK.5.1-4B/11

4) SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM
3. setkání:

Lukáš 5:1 Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál
u Genezaretského jezera 2 a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z
nich vystoupili a prali sítě. 3 Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila
Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi
učil zástupy.
Petr viděl Krista a slyšel jeho kázání. Ježíš mluvil v moci Ducha, lepší kázání
než Ježíšovo asi ani není možné. Petr seděl v lodi a nemohl nikam
uniknout. Jak na to Petr reagoval? Nemáme zapsanou žádnou reakci,
nic se v jeho životě nezměnilo i když Bůh k němu mluvil.
Možná si říkal – tobě se to mluví, ty neživíš rodinu, já musím makat, já na to
nemám čas, teď jsem zrovna nic neulovil, co s tím?
Takto přemýšlí hodně lidí – ty se máš dobře, ty nevíš, co prožívám!
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Rybaření, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

5) ZAJEĎ NA HLUBINU
4. setkání:

Rybaření, ilustrační foto,
zdroj Unsplash

4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte
své sítě k lovu.“ 5 Šimon odpověděl: „Mistře, celou noc jsme
tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím
sítě.“ 6 A když to učinili, zabrali velké množství ryb; jejich sítě se
však začaly trhat. 7 Dali znamení společníkům ve druhé lodi,
aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až
potápěly.
1) Ježíš byl tesař, nic o rybolovu nevěděl, Petr byl dlouholetý
rybář, byl to profesionál. Mohl si říct – co ty o tom víš, proč tě
mám poslouchat?
2) Navíc mu Ježíš řekl – zajeď na hlubinu, tam je ale méně ryb,
většina ryb se drží v mělčích vodách.
3) Lov se dělal v noci, kdy byl rybolov úspěšnější
4) Byl již unaven z předchozího lovu

LUK.5.1-5/11

6) PROČ HO POSLECHL
LUK.5.1-6/11
Ale na tvé slovo spustím sítě.

V té době vyjíždělo denně dle dobových záznamů až 230 rybářských lodí. Byla obrovská konkurence.
Petr rozuměl rybaření, vodním proudům, jak ryby putují a přesto poslechl Krista. Proč?
Ježíš byl důvěryhodný, jeho slovo mělo váhu. Petr viděl, co Ježíš dělal a říkal. Nikdy nemluvil jen tak do
větru, neříkal nesmysl.
Petr ale nevěděl, jak to dopadne. Bylo to také dost osobní, v lodi byl jen Ondřej, Petr a Ježíš.

Rybaření, ilustrační foto,
zdroj Unsplash

7) VÝSLEDEK
6 A když to učinili, zabrali velké množství ryb;
jejich sítě se však začaly trhat. 7 Dali
znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim
přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že
se až potápěly.
Získali obrovské množství ryb, že se až lodě
potápěly. To bylo něco, co asi Petr nikdy
neviděl.
-

-

Dal na radu tesaře
Jel na hlubinu
Jel ve dne
Jel i když byl unaven

Ježíš mu totiž chtěl ukázat, že je Pánem
všeho, že má moc udělat cokoliv, proto ho
vzal na hlubinu a ještě ve dne. Bylo to osobní
a právě toto se Petra nejvíce dotklo!
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Velké množství ryb, ilustrační foto, zdroj Unsplash

8) ŽIVOT V HOJNOSTI
Jan 10:10 …. já jsem přišel, aby měly život a
měly ho hojnost.
To je Boží plán pro nás, chce, abychom měli
hojnost.
Jak získal Petr hojnost – tím, že poslechl, co mu
Ježíš říká i kdy mu jeho profesionální cítění
říkalo, že to je nesmysl.

Jestli chceme být úspěšní v tom co, děláme,
pak poslouchejme, co Bůh říká i za cenu toho,
že budeme postupovat jinak než nás někdo
naučil.
Pro profesionála bylo bláznivé poslechnout
radu „amatéra“.
Poslechnutím byla jejich rodina zabezpečena.
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Velké množství ryb, ilustrační foto, zdroj Unsplash

9) PROTIKLAD
Tento příběh je trochu v protikladu s přechozím
příběhem, který jsme probírali minulý týden –
máme se modlit za nemocné, vymítat démony,
osvobozovat zajaté a přesto to někteří nebudou
vnímat.
Dál budou řešit podnikání, dál budou dělat svojí
práci.
Podnikatel Petr musel nejprve poznat, že to, co
Ježíš říká, platí, že jeho slovo je věrohodné.
Poté ho musel nechat vstoupit do toho, co bylo
jeho důležité území – rybolov.
Vlastní příklad
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Velké množství ryb, ilustrační foto, zdroj
Unsplash

10) POUČENÍ

LUK.5.1-10A/11

1) Budeme úspěšní ve službě Pánu, v zaměstnání, ve výchově, v
podnikání, … pokud budeme ochotni se nechat vést Pánem, jeho
slovem.
2) Musíme mít ale pokoru a poslušnost i když nemusíme úplně
všemu rozumět (Petr až později pochopil, proč má zajet na
hlubinu)
3) Pokud Pánu poskytneme svůj majetek (Petr půjčil loď), pak si to
Bůh bude používat, chce dávat hojnost až tak velikou, že z toho
mají užitek i ostatní
4) Řekl mu - zajeď na hlubinu – když se necháváme vést Pánem,
chce, abychom zajeli na místo, kde se není o co opřít
5) Pokud sloužíme Bohu, pak to přináší i komplikace – loď se
potápěla, ale jsou to potíže, které jsou zároveň potěšující,
abychom se nepotopili, potřebujeme spolupracovníky

Velké množství ryb, ilustrační
foto, zdroj Unsplash

10) POUČENÍ

LUK.5.1-10B/11

6) Poznání Boží moci nás vede k poznání vlastní hříšnosti a
také k uctívání.
Verš 8 Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům
a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, protože jsem hříšný člověk.“ Velké množství ryb, ilustrační
foto, zdroj Unsplash
Podobně jako Izajáš 6:5 I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen,
protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu
nečistých rtů, a mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů!
7) Tento příběh nás učí, že může být Boží vedení i v našem
běžném zaměstnání, při našich běžných činnostech, Bůh
nám může pomáhat i s prací, které nám moc nejdou.
8) Pokud vidíme Boží pomoc v našem praktickém životě,
pak se snadněji můžeme stát učedníky Ježíše Krista,
snadněji mu přenecháme naše loďky (to, co je pro nás
důležité)

11) LOVIT LIDI

LUK.5.1-11A/11

Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi.“
Nevěřící by mohli říct – no to je ono, chtějí nás chytit na háček,
jako se chytají ryby. Význam je poněkud jiný:
-

-

-

-

-

Doslovné znění lovit lidi je chytat živé (ryby umírají, pokud je
vylovíme), zde je ale získat a nechat je živé.
Voda – společnost a v ní lidé, moře pro Židy bylo znakem
něčeho špatného, kde jsou duchovní nečisté síly Zjevení
Janovo 13:1 Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která
měla deset rohů a sedm hlav; vytahujeme lidi z vody, aby měli
ochranu před temnotou
Takže mu říká – budeš pomáhat lidem, z toho, co je svírá,
budeš je osvobozovat
Není zde prostor k tomu, že bychom měli lidi chytat na např.
třpytku, abychom je pak dostali někam, kde být nechtějí. V
církvi by neměl být žádný prostor pro manipulaci, tlačení
nějakým směrem.
Bůh jim požehnal, aby se mohli věnovat něčemu jinému

Velké množství ryb, ilustrační
foto, zdroj Unsplash

11) LOVIT LIDI
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Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi.“
Náš rybolov neboli lidolov :-) je nadpřirozená věc !!!
Bůh učedníkům ukázal jaký rozdíl je v tom, když jdou na ryby s
ním a bez něj.
Učedníkům to ukázal 2x – jednou měli jet na hlubinu, podruhé
spustit sítě na pravou stranu – chtěl jim ukázat, že jeho moc je
neomezená !!!!
- můžeme se velmi namáhat a nemusí to mít žádný účinek
- jen Ježíš ví, kdo přemýšlí o Bohu, jen on rozumí lidech
- jediná cesta k tomu, abychom porozuměli lidem je rozumět
Bohu, co nám říká
- navenek nám lidé okolo něco říkají, ale co prožívají, ví jen Bůh
- choď s Duchem Svatým a on ti bude ukazovat skryté věci,
něco, co ví jen on

Velké množství ryb, ilustrační
foto, zdroj Unsplash

11) LOVIT LIDI

LUK.5.1-11C/11

6 A když to učinili, zabrali velké množství ryb; jejich sítě se však
začaly trhat.
Co je tou sítí?
Matouš 13:47 Dále je království Nebes podobné síti, která byla
spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb.
Síť v tomto případě je omezení, ale především ochrana, aby nás
proudy nezavedly někam, kde nechceme být a aby nás něco
nesežralo.

Rybářská síť, ilustrační foto,
zdroj Unsplash

