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J 21; 1-14

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, 
tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
(Ž 118)

Modlitba: Náš Pane, jen tvá milost v nás může probudit víru. A tak tě prosíme, dej nám srdce 
vnímavé pro tvé Slovo, aby pro nás připomínka tvého vzkříšení nebyla jen prázdný rituál, ale aby se
nám stala skutečným povzbuzením pro další dny. Pane, víme že neumíme plně docenit oběť, kterou 
jsi pro nás podstoupil a nejspíš nikdy nedokážeme pochopit, jaké milosti se nám dostalo ve tvém 
zmrtvýchvstání. A tak ti vzdáváme chválu a nabízíme své životy k službě na tvém díle, protože to je
jediný způsob, jak můžeme vyjádřit svou vděčnost. Prosíme, buď světlem na naší cestě, aby se nám 
z očí neztratil cíl,
který tu jako tvá církev máme – slovy i skutky zvěstovat Boží království. Pane, připomínej nám, že 
jsme spaseni – hlavně když saháme po různých životních zkratkách a způsobech, jak si přilepšit na 
úkor druhých. Dej, ať se umíme spolehnout, že kdo má tvou milost, už více nepotřebuje. Amen

1. čtení: Mt 10; 1+7-16

2. čtení: J 21; 1-14

„To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení“ – a nalezl je… v úplně stejné situaci, jako  

když je potkla poprvé. Doma v rodné Galileji, jak chytají ryby. Tedy jinými slovy – učedníci se po 

tom všem co zažili a viděli, vrátili zpátky k tomu, co dobře znají – do bezpečných vod. A z celého 

jejich učednictví, z cesty kterou ušli spolu s Kristem, se stala uzavřená kapitola jejich života – 

dobrodružství, které už skončilo. Po kterém zůstaly nějaké vzpomínky – tu hezké, tu smutné,… Ale 

které teď především nehodlají udržovat živé. „Byla to jízda, ale všechno má svůj konec.“ řekli si 

učedníci. A možná se i docela těší na trochu té všední rutiny, na důvěrně známé prostředí, na všední 

a více méně předvídatelný život.

Co na tom, že se osobně setkali se vzkříšeným Ježíšem, a to dokonce dvakrát? Co na tom, že od něj 

přijali poslání, čemu se teď mají věnovat, a dar Ducha svatého? Potřeba zalézt do bezpečné ulity je 

silnější. Následovat Vzkříšeného a všude zvěstovat, že Bůh je jiný, než nám tvrdili – že se přiznává 

k hodnotám, které hlásal Ježíš - to je cesta úplně do neznáma. Vlastně jedna jistota na té cestě je – 

že ten, kdo se po ní vydá, tím pěkně naštve světské i náboženské papaláše. Proto u apoštolů nad 

následováním Krista zvítězí potřeba aspoň nějak se zajistit. I když to v jejich případě znamená 

uchýlit se někam na okraj, držet se toho, co bezpečně umí - a „nepouštět se do žádných velkých 

akcí“ řečeno s klasikem.

Kdyby Ježíšův příběh skončil na kříži, tak by tenhle přístup dával smysl: to by vážně nezbylo než 

uznat porážku – přiznat, že zasvětili kus života myšlence, která se neprosadila. Říct si, že idea 

Božího království umřela spolu s Ježíšem, a dál už ji nezkoušet restituovat. To by bylo 

pochopitelné. Ale tečkou za Ježíšovým životem, pointou příběhu o Božím království, je vzkříšení! A

tahle tečka otevírá úplně novou kapitolu, kde už je zřejmé, že Bůh se přiznal ke všemu, co Ježíš 



říkal a dělal. A že pokračování je teď taky na nás. Učedníci ale odmítli do toho příběhu vstoupit a 

radši zkoušejí žít tak, jako by žádné Vzkříšení nebylo.

Jenomže ono to nejde – běžná rutina se najednou nedaří, známé prostředí skýtá nepříjemná 

překvapení. Ono se totiž něco skutečně změnilo – a učedníci si to sice možná nepřipouští, určitě ale 

tuší, nebo spíš podvědomě cítí, že by se teď měli věnovat něčemu jinému. Že jejich místo je teď 

jinde. A proto se namáhají nadarmo.

Tenhle příběh ukazuje, jak nesnadno proniká skutečnost Vzkříšení do myšlení a života učedníků. 

Jak těžko se Boží evangelium prosazuje ve světě, když i Kristovi následovníci ho ignorují a 

zatvrzele se drží svého. Jak mají potom Boží Slovo přijmout ti ostatní?

Jenomže ten dnešní příběh není o nějaké náhodné skupině lidí, o obecně lidských vlastnostech. 

Učedníci, rybařící na Tiberiadském jezeře – to je církev (však to brzo poté zazní z Kristových úst). 

A je tu vylíčena jako malověrná a selhávající. Jsme jiní, než oni, sestry a bratři? Není nám snad 

dobře v našich malých, útulných sborech, kde se všichni známe, kde nás nic nepřekvapí a kde 

všechno funguje po desítky let více méně stejně? Nepozorujeme snad i my, že to ale fungovat 

přestává? Co jiného jsou naše (v lepším případě) poloprázdné kostely, tenčící se finance, takřka 

nulové misijní výsledky, vykonfirmovaní konfirmandi, jednociferné počty studentů teologie a 

mariášové počty vikářů? Co jiného je to, než prázdné rybářské sítě po celonočním úsilí? 

A to prosím neříkám jako někdo, kdo by vás chtěl poučovat, ale právě jako jeden z vás. Jako někdo, 

kdo je v církvi od narození, kdo v ní tráví pracovní i volný čas, kdo má většinu přátel mezi 

evangelíky. A komu je v tom vážně dobře a příjemně. Přiznávám se, že je pro mě vlastně docela 

problém, vylézt z evangelické ulity.

Právě, že dobře rozumím té cestě, kterou si učedníci zvolili. Ale proto vás chci pozvat, abychom je 

v tom jejich příběhu následovali až do konce. Pokusím se teď shrnout, co to znamená:

Pojďme se všichni znovu učit, jak brát Boží Slovo vážně. Přiznejme, že jsme ho vážně nebrali. Že 

jsme ignorovali Ježíše Krista, který nás vysílá jako ovce mezi vlky – tzn. k cizím, do neznáma, do 

rizika. Že jsme se místo toho drželi svého evangelického rybníčku a starali se především o to, aby 

nám samým v něm bylo dobře. Vyznávejme, že jsme se jako církev i jako jednotlivci mnohokrát 

rozhodovali opačně, než jak nás tomu učí Bible. Seberme odvahu, pojmout práci, kterou v církvi 

děláme, jinak - ne tak jak jsme zvyklí, ale tak jak nás k tomu vybízí Ježíš Kristus.

Ten příběh, který jsme dnes slyšeli má totiž dobrý konec! Není to jen tvrdá kritika naší malověrnosti

a ignorantství – sděluje nám také nejméně 3 dobré zprávy (trojí evangelium) – jedna je o Bohu, 

který to nevzdává a stále znovu k nám přichází, oslovuje nás, vstupuje s námi do vztahu a prokazuje

nám milost. i když se učedníci chovají, jako by Kristus nebyl zemřel na kříži a nevstal z mrtvých, 

jakoby se s nimi už dvakrát předtím nesetkal. On ale nad nám neláme hůl a přichází znovu. Přichází

vlídně, s dobrým Slovem, jako hostitel.

Druhá dobrá zpráva je o učednících, kteří to vše pravdivě a bez příkras vylíčili – a stali se tak 

důležitými svědky Boží milosti, která se nezastaví o naši nedůvěru. Právě schopnost upřímně se na 



sebe podívat a vyprávět pravdivý příběh bez příkras – to je nakonec největší přínos učedníků dalším

generacím křesťanů.

A třetí evangelium je o té prázdné síti, která se zaplnila rybami, poté co učedníci odložili svoje 

zavedené postupy a vyslechli Ježíše. Taky na nás je, abychom se vzdali některých svých zažitých 

představ a pozorně naslouchali Božímu Slovu. Bible nám bude nedocenitelným rádcem a 

průvodcem, pokud ji budeme číst pečlivě a dovolíme, aby nám skrze ni Bůh mluvil i do věcí, 

kterým přece dobře rozumíme. Taky my teď začínáme psát novou kapitolu příběhu církve. A 

budeme-li pro každou stránku stále znovu hledat inspiraci v Bibli – tak to bude dobrý příběh. Amen

Přímluvná modlitba: Pane náš, tobě žádné naše přání nezůstane skryto a nic o co tě prosíme pro 
tebe není nemožné. Proto tě prosíme: - Za ty, kdo mají bolest, kdo ztratili někoho blízkého, za ty, 
kteří jsou těžce nemocní nebo umírají, za ty,
kdo se bojí, co přijde zítra. Buď jim na blízku, těš je a dovol jim v evangeliu slyšet slovo naděje a 
povzbuzení.
- Prosíme také za ty, kdo o tobě nechtějí slyšet. Za ty, kdo všechno poměřují penězi. Za ty, kdo si 
pro své sobectví sami neumí vzpomenout na druhé. Otevírej jejich srdce a uši, ať poznají, co má 
opravdu smysl a ať tě hledají.
- Prosíme i za tvou církev, za ty, kdo zvěstují tvé Slovo, za ty, kdo nezištně slouží druhým, za 
všechny, pro koho je církev záchranným kruhem v moři životních tragédií. Ať jsme jako jedno tělo, 
jedno společenství lásky a naděje, které slouží všem lidem.
- Prosíme za tento svět, za ty, kdo v něm mají moc, i za ty, kdo jsou mocnými utlačováni Dej ať 
Duch Svatý vane mezi lidmi a vede je k moudrosti a snášenlivému soužití. Otče náš...

Poslání: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28)

Požehnání: Hospodin ti žehná a chrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a naplní tě pokojem. Amen

Písně: 613; S 274; 200


