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Štvrtok 7. apríla 2016  

Text: J 21, 1 – 14 
1Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2Boli tam pospolu Šimon 

Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z Jeho 

učeníkov. 3Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a 

vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. 4Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to 

Ježiš. 5Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali Mu: Nemáme. 6A On im riekol: 

Spusťte sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. 7Tu 

povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil 

si plášť - bol totiž nahý - a hodil sa do mora. 8Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od 

brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali sieť s rybami. 9Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a 

na nej položenú rybu a chlieb. 10Ježiš im kázal: Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. 11Šimon Peter vstúpil 

(na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa 

nepretrhla. 12Ježiš im riekol: Poďte a jedzte! A ani jeden z učeníkov sa Ho neodvážil spýtať: Kto si Ty? 

Lebo vedeli, že je to Pán. 13Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. 14To sa Ježiš už po tretí 

raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. 

Piesne: ES č. 253, 156 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Prečítané udalosti sa stali tesne po Ježišovom vzkriesení. Keďže Majstra nebolo, urobili len to, čo 

dovtedy vedeli najlepšie: vybrali sa loviť ryby. No práve vtedy nič nechytili. Celú noc sa namáhali, 

a nakoniec zamierili k brehu, aby aspoň opravili a oprali siete. Na brehu ich však víta nejaký muž a pýta 

sa ich, či majú čo jesť. Následne im hovorí: „Spusťte sieť napravo od lode a nájdete.“ Poslúchli, spustili 

sieť a ani ju vytiahnuť nemohli pre množstvo rýb. Bol to taký zásah do ich osobných životov, že na to 

nikdy nezabudli. Ján si dokonca zapamätal taký detail, koľko tých rýb vlastne bolo. Takéto detaily si my 

ľudia pamätáme len z veľmi neobyčajných stretnutí, príhod alebo okolností. Ak na nás dotyčné miesto, 

spôsob a čas urobia veľký dojem, zanechá to v nás spomienky na veľmi dlhý čas. A čím je spomínaná 

chvíľa intenzívnejšia, tým intenzívnejšie sú naše spomienky a niektoré detaily. Nejde tu o presný počet, 

ale o dôležitosť stretnutia s Kristom, ich Pánom. Potom sa Ho už nikto neopovážil spýtať: „Kto si Ty? 

Lebo vedeli, že je to Pán.“ 

O čo tu vlastne šlo? Išlo tu o poslušnosť. Kristus im ukázal a naznačil cestu za sebou. A tá cesta je 

v poslušnosti Jeho slovu. Ak pôjdete sami, nič nechytíte, ale ak ma poslúchnete, bude sa vám dariť. 

Budete mať všetko, čo potrebujete pre svoju službu a nič vám nebude chýbať. Teda v poslušnosti svojmu 

Majstrovi je ich ďalšia cesta. Aj s nami je náš Majster a Pán, ak konáme Jeho vôľu a ak Ho poslúchame. 

Nech by sme akokoľvek zodpovedne a dobre konali svoju prácu, je to nič oproti tomu, keď ju konáme 

v poslušnosti svojmu Pánovi. Aj toto je odkaz nášho textu a aj toto je odkaz nášho Pána pre nás, ľudí 

dnešnej doby. V poslušnosti Božiemu slovu je naša cesta, ktorú nám aj dnes ukazuje Pán Ježiš Kristus. 

Keď aj dnes budeme hľadať Jeho vôľu a budeme sa pýtať, čo chce náš Pán dnes pri nás konať, v slove 

Božom je odpoveď: Nechajte sa viesť slovom Ježiša Krista, neprotivte sa Jeho slovu, ale hľadajte Ho 

celým srdcom a celou dušou. Ak takto budeme konať, dá sa nám nájsť a uvidíme Jeho slávu. V tomto 

zmysle aj dnes kráčajme za Ním, nasledujme Ho, a tak nájdeme život a požehnanie teraz i na veky 

vekov. Amen. 

Modlitba: 
Po Tvojom vzkriesení, milostivý Pane, boli učeníci bezradní a nevedeli, čo majú robiť. Určite sa snažili 

konať všetko tak, ako najlepšie vedeli. Stalo sa, že sa im práve vtedy nedarilo. Vtom zaznel Tvoj hlas 

a Tvoje slovo. Poslúchli ho a uvideli Tvoju slávu. Ukázal si im cestu, že len v poslušnosti Tvojmu slovu 

je ich cesta, nech čokoľvek v živote budú robiť. Ďakujeme Ti za to. Aj nám, drahý Pane, ukazuj cestu 

životom, nech by sa s nami dialo čokoľvek a nech by sme boli kdekoľvek. Osláv tak, prosíme, svoje 

meno, požehnané teraz i na veky vekov. Amen. 
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