
Rybáři lidí 

Marek 1,16 a 17 říká, 

A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře 

vrhají síť; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí.“ 

Písnička z nedělní besídky – “I will make you fishers of men, if you follow me.  If you follow me. 

Roztomilé, že?  Ta písnička je z mého dětství.  Zpíval jsem si ji často, ale už je to dávno, a dnes, je to 

jenom vzpomínka.  Musel jsem hodně vzpomínat na to, jaký je ten text a melodie. 

Ale jaká je ta pointa rybaření lidí?  Proč a jak to máme udělat? 

Když myslím na chytání ryb, ta pointa není jenom, že chytáme každou rybu v moři.  Nahodíme udici 

do vody a čekáme a uvidíme, které ryby se chytí. 

A jestli jsme rybáři lidí, sdílíme se se všemi lidmi o Ježíši a Jeho spasení.  A někdy “chytíme” někoho.  

Chceme představit lidem našeho přítele a Spasitele Ježíše. 

Dneska bych chtěl mluvit o některých základních věcech v křesťanském životě.  Asi dnešní kázání 

nebude pro Vás nic nového.  Ale doufám, že to, o čem dneska budeme mluvit, Vám přípomene to, co 

Ježíš chce od nás, svých následovníků, a že to v nás podnítí akci. 

Ale na začátku, se podívejme na ty verše z Marka.  Ježíš byl právě pokřtěn a šel hlásat evangelium 

Boží.  Řekl, „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“ A povolal své 

první učedníky. 

A řekl, že se učedníci stanou rybáři lidí.  Omlouvám se, ale musím Vám oznámit, že to je křesťanská 

fráze.  Kdybychom tu frázi řekli lidem v práci, nebo prostě lidem, kteří nechodí do sboru, asi by 

nepochopili, co to znamená.  Nebo by si mysleli, že to znamená něco úplně jiného. 

Tak to může vyvolat otázku… Opravdu I my rozumíme tomu, co to znamená být rybáři lidí? 

Myslel jsem, že dobrý způsob, jak dneska začít je, že bych Vám o sobě mohl říct víc informací.  Nechci 

tím říct, že jsem tak důležitý člověk, ale možná by bylo dobrý, abyste vice porozuměli tomu, odkud 

pocházím.  Víte, že jsem Američan, a že pracuju v České republice jako misionář.  Často lidem 

neříkám, že jsem misionář, protože by si hned mohli myslet, že jsem Mormon, když slyší, že jsem 

misionář.  Tak často říkám, že jsem tady učitel a taky křesťan a pracuju na Majáku a chodím sem do 

sboru. 

Jako misionář se můžu (a někdy musím) účastnit školení a mám přístup ke spoustě skvělých 

informací a povzbuzujících věcí.  Vlastně je to jeden z důvodů, proč musíme s Kristy odjet a být 

v Americe v prosinci.  Máme školení s Global Partners.  Tak dneska bych chtěl sdílet něco z toho, co 

jsem se na těch školeních dozvěděl.  Chci s Vámi sdílet tyto informace, protože chci, abychom zjistili, 

co s tím dělat.  Nevím, co vy, ale já a většina Američanů máme rádi informace.  Cítíme, že jsme chytří 

a dobří, když studujeme a máme informace, ale často s tím nic dál neděláme.  Tak možná dneska 

můžeme zjistit, co Bůh chce, abychom dělali. 

Ale jak to souvisí s tím, že máme být rybáři lidí?  Když jsme byli na konferenci v srpnu, naše téma 

bylo “rybáři lidí.”  A na začátku konference jsem si myslel, že toto téma bude pro skupinu misionářů 

nudné a obyčejné a že to asi bude zbytečný čas.  Ale víte, co?  Uvědomil jsem si, že to vlastně 

pořádně neumím, jak být správný rybář lidí tak, jak to Ježíš chtěl.  Jsem křesťan víc než 30 let, ale 



stále se mám co učit, jak být člověkem, který vede lidi ke Kristu.  A co vy?  Máte se co v této oblasti 

ještě učit?  Jestli ano, tak jdeme dál.  A jestli myslíte, že ne, tak to kázání bude asi jen dalších 20 

minut ve vašem životě.  Zvládnete to.  Vím, že všichni nejsou evangelisté.  Ale my všichni máme být 

neustále připraveni na to něco říct o své víře, tak proto o těch věcech dneska mluvíme. 

Tak zpátky k definici rybář lidí.  Asi někdo může říct, že to spočívá jen v tom zvát lidi do sboru.  

Možná, ale doufám, že je to víc než pozvání do církve.  Ale děláme to vůbec?  Zveme lidi na místo, 

kde se můžou učit, kdo je Bůh? 

Být rybáři lidí je spíš o tom, že vedeme lidi ke Kristu.  Ježíš nás pověřil, abychom šli a byli rybáři lidí.  

Ve velmi známé pasáži v Matoušovi 28, 18-20, Ježíš řekl učedníkům, 

„Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech 

národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co 

jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. “ 

Vidíme to kolem nás?  Vidíme, že by Češi činili pokání a dali se křtít?  A my činíme učedníky z lidí 

v České republice, a i v jiných zemích, jak Ježíš příkázal?  Možná jo nebo možná ne, ale co jsem si 

uvědomil na konferenci, bylo, že se někdy stávám líným.  Nestačí jen říct lidem, že jsem křesťan, 

nebo že se modlím.  Nestačí se jen účastnit skupinky.  Nestačí to, pokud bereme vážně příkazy Ježíše.  

Ale naše otázka a často i výmluva je, že vlastně nevíme, jak to správně dělat.  Doufám, že Vás dneska 

můžu povzbudit a dát Vám pár konkretních nápadů.  A možná si budete myslet, že moje nápady jsou 

šilené a že nebudou fungovat tady v České republice.  Dobře!  Neurazím se.  Ale doufám, že Vás 

inspirují, abyste našli něco, co tady funguje líp.  Pojďme do toho!   

3 Otázky 

Mám pro vás 3 otázky, pomocí kterých se můžete ptát lidí.  Někdy prostě nevíme, co máme říct a jak 

začit konverzaci o víře.  Můžeme ty otázky používat s kolegy, přáteli, i s cizími lidmi.  První je, že je 

poprosíme, jestli se můžeme za ně modlit.  Je to tak jednoduchý, ale silný.  Možná víte, že mají 

nějaký konkrétní problém nebo rozhodnutí ve svém životě nebo možná nevíte nic.  Ale můžete jim 

říct, že se za ně budete modlit.  Nebo lepší nápad, zeptejte se, jestli se můžete v tom daném 

momentu za ně modlit.  A modlete se krátce, stačí dvěma větami.  Možná to zní divně, ale je to silný 

a Bůh to může použivat v jejich životě. 

Druhá otázka je, jestli si o sobě myslí, že jsou daleko nebo blízko Bohu.  A nechejte je, aby Vám 

vyprávěli o svém vztahu s Bohem.  A vím, že pro mě je jednodušší a možná bezpečnější jen někomu 

říct, že se za něho budu modlit a tím to skončí.  Často mijíme ten další krok.  Ale když chceme být 

rybáři lidí, musíme jít trochu dál. 

Pamatujme si, že pointa není, že každý, se kterým mluvíme, uvěří v Boha hned.  To by bylo dobrý, ale 

to není naše dílo.  Jsme povoláni být rybáři lidí a činit učedníky.  Tak musíme prvně zjistit, jestli vůbec 

mají zájem o Ježíše a dát jim možnost slyšet evangelium. 

A třetí otázka je, jestli jim můžu ukázat obrázek, který mi změnil život a pomohl mi, abych byl blízko 

Bohu.  Chci se tady na chvílku zastavit a říct, že si uvědomuju, že mám určitou výhodu, že je to někdy 

lehčí pro mě jako pro cizince mluvit s lidmi o víře.  Aspoň podle mé zkušenosti, když bydlíte někde 

jako cizinec, lidé Vás poslouchají jinak, než kdybyste byli místní.  Taky to znamená, že je to trochu 

těžší, když chci mluvit o víře s někým v Americe…protože už tam nejsem ničím zvláštní.  Jsem 

normální Američan, jako ostatní.  Ale to mě neomlouvá.  Ani vás tady. 



Tak jestli ten člověk říká, že ano, chce to vidět, tak vytáhněte svůj papír nebo ubrousek a ukažte mu 

3 kruhy. 

Ty 3 kruhy jsou jen způsob, jak můžete rychle a přesně říct někomu evangelium.  Tak budete 

potřebovat papír a tužku.  Já vám tady budu něco krestlit a vysvětlovat a vy si to prosím také kreslete 

na svoje papíry.  Pointa je, že můžete tím způsobem ukázat evangelium.  A neříkám, že to je jediný 

způsob, ani nejlepší způsob, jak někomu říct evangelium.  Je to jenom jedna z možností.   A stojí to za 

to vyzkoušet.  Tak jdeme na to. 

Kreslit a vysvětlit 3 kruhy 

Bydlíme v narušeném světě.  Vidíme to všude kolem nás.  Lidé vědí, že všechno není tak, jak 

má být a hledají řešení pomocí práce, v rodině a špatných věcech jako v drogách a tak.  Ale 

pořád naše řešení nefungují.  A jsme pořád v tom narušeném světě. 

Ale to nebyl Boží plán.  On měl a má dokonalý plán pro lidi.  A víme o Adamovi a Evě, že?  

Jako Adam a Eva utekli, tak i my utíkáme před Božím plánem.  Chceme žít po svém.  A díky 

tomu jsme oddělení od Boha.  To oddělení je způsobeno hříchem. 

Ale Bůh nabídl to jediné řešení problémů narušeného světa.  Bůh poslal Ježíše na zem.  

Ukázal nám, jak se vrátit k Božímu plánu.  Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. 

 A Ježíš řekl, že jestli chceme žít podle Božího plánu, musíme se obrátit a věřit v Něho. 

A tím začínáme růst ve víře. A dobrý je, že tím to neskončí.  Ježíš nás vyvolil, abychom šli 

zpátky do toho narušeného světa a řekli tam lidem o Ježíši a Jeho spasení.  O Božím 

dokonalém plánu pro nás. 

Po nakreslení je důležité se zeptat na jednu otázku.  “V kterém kruhu myslíš, že jsi ty?”  A nech toho 

člověka vysvětlit, jestli je v narušeném světě, nebo spíš žije podle Božího dokonalého plánu, nebo 

někde mezi tím.  A záleží na jeho odpovědi, já bych ho pozval na další setkání.  Konkrétně bych se 

ptal, kdy bychom se mohli setkat a podívat se spolu víc do Bible a číst o tom, kdo Ježíš řekl, že je.  To 

je důležitý krok, protože kolikrát se stává, že máme s někým dobrou konverzaci a cítíme, že Bůh 

pracuje v jeho životě, ale nevíme, co máme dělat dál.  Míjíme možnost ukázat něco víc o Ježíši.  

A víte, že můžete sami číst s nevěřícím Bibli?  Někdy asi myslíme, že je to práce jen pastora.  A máme 

dobrého pastora, který se stará o své stádo.  Vede a vedl hodně biblických skupin během let.  Ale 

nezapomeňme, že Ježíš příkázal, aby každý věřící šel a činil učedníky.  A když někdo má opravdu 

zájem o Ježíše a o Bibli, zkuste ho pozvat, že si spolu o Bibli více popovídáte.  A nemusíte být velký 

teolog, abyste studovali s někým Bibli.  Já nejsem.  Jsem prostě učitel dětí a angličtiny, a strašně chci, 

aby mí kamarádi znali Ježíše.  A mám Ducha svatého.  On mě vede a otevře oči toho člověka, se 

kterým studuju Bibli.  Často pro někoho, kdo má zájem o Boha, vydat se do sboru je obrovský krok.  

Ale studovat Bibli s kamarádem má pro ně větší smysl.  Existuje několik způsobů, jak efektivně 

studovat Bibli s nevěřícími lidmi a používáme je dokonce na Majáku na biblické skupince.  A každý 

z nás zvládne vést takovou skupinku. 

Naučil jsem se zajímavý způsob biblického studia ve skupinkách, který teď začínám používat.  Spočívá 

to v několika jednoduchých otázkách, které můžete používat s libovolnou pasáží, například, “Co se 

můžeme z této pasáže naučit o Bohu?” nebo “Co se můžeme z této pasáže naučit o lidech nebo o 

našem vztahu k Bohu?”  Skutečným principem těchto otázek je, aby lidi s těmi získanými 

informacemi něco udělali a někomu dalšímu o tom řekli.  Každý týden musí o tom přemýšlet, s kým 

mohou sdílet ten biblický příběh nebo princip.  Není to jenom o tom studovat Bibli a vrátit se zase 



zpátky to reality.  Pointa je, jak to mají sdílet s dalšími.  A skvělý je, že to funguje taky s nevěřícimi 

lidmi. 

Tak co si o tom obrázku a těch otázkách myslíte?  Asi na to máte různé názory.  Myslíte, že to může 

fungovat tady v České republice?  Myslíte, že Češi k tomu mohou být vnímaví?  Když jsme na 

konferenci trénovali ty 3 kruhy, a další věci, měli jste vidět a slyšet reakce těch misionářů!  Byli jsme 

skeptičtí.  Věříte, že my Američani jsme byli tak skeptičtí?  Každý z těch misionářů bydlí v různých 

zemích v Evropě a pořád jsme mumlali, že to nebude fungovat v zemich, kde bydlíme.  Řekli jsme, že 

ne, nevěřící lidé nebudou na to dobře reagovat.  A ten mluvčí, který je z Austrálie, řekl, že je to 

v pořádku, že nevěříme, že to bude fungovat.  Jen to zkuste, řekl.  Možná existuje něco lepšího.  Ale 

co děláte teď?  A funguje to dobře?  Činíte učedníky, zeptal se?  Jestli ne, tak zkuste toto. 

Tak Vám to říkám stejně.  Zkuste to.  Zkusil jsem to tady párkrát v normálních situacích a fungovalo 

to dobře.  Samozřejmě to nebylo žádné kouzlo, ale byl to skvělý krátký ilustrativní způsob, jak říct 

někomu evangelium.  A rád bych Vás povzbudil, abyste to zkoušeli v následujících deseti dnech.  

Nejlepší je zkusit to hned, jakmile jste se něco nového naučili. 

Kristy mi vyprávěla o situaci s jednou studentkou.  Před pár týdny ta dospělá studentka byla sama 

v hodině.  Kristy začala učit, ale netrvalo dlouho, než se studentka začala sdílet o tom, jak je život 

moc těžký.  Vyprávěla o tom, jak se cítí.  Měla pocit, že má na svých ramenou snad všechny problémy 

světa a měla hodně velkých starostí a nevěděla, co má dělat.  Je to zajímavá situace pro křesťanskou 

učitelku, že?  A Kristy jí řekla, že se za ni může modlit…a ptala se, jestli by se mohla pomodlit za ni 

hned.  Myslíte, že ta studentka řekla, že nechce, protože nevěří v Boha?  Ne, vůbec ne.  Byla tak 

šťastná a vděčná, že se za ni Kristy modlila.  A pak spolu mluvily a ta studentka pořád říkala, že neví, 

co má dělat s takovými problémy, jaké má.  A pak se Kristy ptala, jestli jí může ukázat obrázek, který 

dobře vysvětluje její víru.  A Kristy nakreslila 3 kruhy a ptala se, ve kterém kruhu, je ona.  

A odpověděla, že ona je rozhodně v kruhu narušeného světa.  Pochopila dobře, jak rozbitý je náš 

svět.  A po pár dnech jí Kristy napsala e-mail, aby jí připomněla, že na ni stále myslí a že se za ni 

nadále modlí.  A díky tomu rozhovoru teď Kristy ví, jak se za tu studentku přesně modlit. 

Samozřejmě je dobrý, když můžeme někomu říct o své víře.  Ale proč?  Nedostaneme žádné body 

pokaždé, když řekneme někomu evangelium.  To není ta pointa.  Cílem je, aby se stali učedníky.  

A naše role je, že máme být rybáři lidí.  Máme zjistit, kdo má zájem o Boha a najít ty, které Svatý 

duch už připravil.  Máme lidem říct o Bohu a Ježíši a zjistit a nabízet jim možnost ho následovat.  

Víme, že všichni lidé neuvěří v Boha pokaždé, když sdílíme svou víru.  Tento princip se nachází taky 

v Bibli, v podobenství o rozsévači v Matoušovi 13, 19-23.  Ježíš tady vysvětluje reakce různých lidí na 

dobrou zprávu o Bohu. 

19Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo 

zaseto v jeho srdci; to je ten, který byl zaset podél cesty. 20Zasetý na skalnatá místa, to je ten, 

kdo Slovo slyší a hned je s radostí přijímá, 21nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak 

nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadá. 22Zasetý do trní, to je ten, kdo 

Slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství Slovo dusí, a tak se stává neplodným. 
23Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo Slovo slyší a rozumí mu; ten pak nese úrodu, jeden 

stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou.“ 

Podle tohoto podobenství tři čtvrtiny lidí nebudou mít dlouhodobě dobrou reakci na evangelium.  

Ale stále musíme být rybáři lidí.  Musíme být věrní.  Rybáři pořád zkouší chytat ryby, i když ty ryby 

někdy přímo nevidí.  Ale nikdo nemůže říct, že je rybář, pokud má jen rád ryby, čte časopisy o 

rybaření a rád mluví s dalšími rybáři.  Ale nikdy osobně nechytí ryby.  Ani to nikdy nezkouší.  Stejné je 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=13&v=20#v20
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=13&v=21#v21
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=13&v=22#v22
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=13&v=23#v23


to pro nás.  Nesmíme jako věřící stát na okraji.  Ježíš to nenechal jako možnost pro věřící.  Je to 

povinnost. 

Vzpomeňte si na velké pověření – jakou máme odpovědnost!  Ježíš nás pověřil, abychom byli 

součástí Jeho plánu pro všechny národy!  Ale všechny národy – je prostě všude.  Jak je to možné? 

Je to možné, protože Ježíš začal to hnutí.  Začal něco, co nebylo možné zastavit!  Zakořeněné ve 

velkém pověření je přikázání, že každý nový učedník by měl dělat více učedníků.  Je to zajímavý, 

protože naše sbory často fungují tak, že možná umíme pozvat někoho nového do sboru, ale tím to 

často končí.  Ale nepokračujeme v tom, jak z těch nových lidí udělat pravé učedníky.  Moc neučíme 

o tom, jak máme dělat učedníky.  A když někdo uvěří, jsme tak šťastní, ale často zapomínáme říct, že 

role nového i starého učedníka je činit další učedníky.  Rozšířit evangelium a říct dalším lidem o své 

víře. 

Tak mám pro Vás otázku – Když jste poprvé uvěřili, byli jste vyučeni, jak činit učedníky?  Váš sbor Vás 

učil, že být následovníkem Krista znamená, že máme jít a dělat učedníky?  Nevím, jak vy, ale kdybych 

byl upřímný, církve, ve kterých jsem byl, mě učily, že mám být učedník, ale neřekly mi moc o tom, jak 

mám dělat další učedníky.  Samozřejmě mi řekly, že je dobrý pozvat kamarády do sboru a říct jim o 

vztahu s Ježíšem.  Ale ty další věci jako být dobrým rybářem lidí, to bylo tak nějak stranou.  Ty sbory 

jsou dobré sbory s dobrými křesťany, které obdivuju.  Ale myslím, že si máme vážněji vzít slova 

Ježíše, která řekl učedníkům (a my jsme učedníci)… 

Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a 

učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 

Na závěr chci zmínit tu nejdůležitější část pro nás křesťany – modlitbu.  Musíme se učit poslouchat 

hlas Ježíše, když nám říká, kdy máme sdílet evangelium a kdy ne.  Ale taky musíme strávit čas 

v modlitbě jen kvůli tomu, že ji potřebujeme.  Pokud chceme být rybáři lidí pro Ježíše, jak On chce, 

musíme mít dobrý zdravý vztah s Ježíšem. 

Tak se ztišme a modleme se a poslouchejme, co nám Svatý duch říká.  A já to pak uzavřu za chvilku. 

Pane Bože, děkujeme za Tvůj dokonalý plán pro svět, pro lidi a pro nás.  Díky za to, že nás miluješ 

tolik, že jsi poslal Ježíše na zem za naše hříchy.  A pomoz nám, abychom se sdíleli s lidmi kolem nás o 

té dobré zprávě.  Protože je to opravdu dobrá zpráva a chceme, aby naši prátelé, kolegové i cizí lidé, 

které neznáme, zažili tu změnu, kterou přinášíš do života.  Dej nám více lásky, a více odvahy, 

abychom Ti líp sloužili.  Amen. 

 


