
„Zázračný rybolov, ze kterého nakonec nic nebylo“ 

kázání:  KS Praha – region Střed, 15.1. 2023  –  Petr Kácha 
 

Lukáš 5,1–11 
1Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezaretského 
jezera 2a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě.  3Vstoupil 
do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od 
břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.  4Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na 
hlubinu a spusťte své sítě k lovu.“  5Šimon odpověděl: „Mistře, celou noc jsme tvrdě 
pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“  6A když to učinili, 
zabrali velké množství ryb; jejich sítě se však začaly trhat. 7Dali znamení společníkům 
ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až 
potápěly. 8Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: „Odejdi ode 
mne, Pane, protože jsem hříšný člověk.“  9Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se 
zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili; 10stejně i Jakuba a Jana, synů 
Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od 
nynějška budeš lovit lidi.“  11Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za 
ním. 
 

1. Život před obrácením, bez Boha, je lopotný: celou noc jsme tvrdě 

pracovali a nic jsme nechytili. 
 

2. V Kristu nacházíme smysl (hloubku) života: zajeď na hlubinu a spusťte své 

sítě k lovu = začni žít opravdový život (ne plytký). 
 

3. Když se vydáme Bohu a poslechneme ho (přestaneme spoléhat na své 

lidské zkušenosti), začnou se dít zázraky: a když to učinili, zabrali velké 

množství ryb; jejich sítě se však začaly trhat. 
 

4. S Bohem přichází požehnání v životě pro nás, i pro ostatní: dali znamení 

společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, 

že se až potápěly = největší úlovek jejich života. 
 

5. Skrze to, co Bůh dělá poznáváme, jaký On opravdu je: když to Šimon Petr 

uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, protože jsem 

hříšný člověk. “ Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím 

úlovkem ryb = zázrak jim otevřel oči. 
 

6. Je mnohem lepší být s Bohem a sloužit mu (stát se učedníkem), než být 

pouhým posluchačem a jedním z davu: Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od nynějška 

budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. 
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