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ČESKÁ VERZE:

LUKÁŠ 5: TŘI JEŽÍŠOVA POVOLÁNÍ PRO NÁŠ ŽIVOT
V minulém roce byl Lukáš 5 jednou z mých nejoblíbenějších pasáží.
Často ji používám, když vyučuji sbory o prioritách života jako rodiny učedníků,
jejímž hlavním smyslem je společně „rybařit“ – zvěstovat evangelium dalším lidem
a činit z nich učedníky Pána Ježíše.

ŽÍT S JEŽÍŠEM V CENTRU NAŠEHO ŽIVOTA
Tuto vizi Ježíš v 5. kapitole Lukáše rozvíjí prostřednictvím něčeho, co vnímám jako
trojí důležité Ježíšovo povolání pro náš život jako Jeho učedníků. Na začátku kapitoly
čteme o tom, jak činí velký zázrak, který potvrzuje Jeho autoritu. Dělá to způsobem,
jenž hluboce promlouvá k srdcím těchto mužů. Poté, co tito zkušení rybáři strávili
rybolovem celou předchozí noc a nic nechytili, dal jim ulovit takové množství ryb,
jaké ještě možná ve svém životě neviděli.
Poté Ježíše vidíme, jak jim dává své první povolání - zanechat své sítě,
svá zaměstnání, své rodiny, opustit vše, co je pro ně nejdůležitější a učinit Jej
samotného centrem jejich života. To stejné povolání je tu i pro nás – zanechat
naše „sítě“, následovat Jej a učinit Jej středobodem našeho žití.

ŽÍT VE SPOLEČENSTVÍ JAKO RODINA
Další povolání není vysloveno tak přímo, ale věřím, že jej tito muži zcela jasně
přijali, stejně, jako bychom jej měli přijmout i my. Ježíš je volal k tomu,
aby Jej následovali nikoli jako hrstka jednotlivců, ale jako společenství, které
bude spolu žít jako rodina. On bude jejich rabbi, jejich učitel (později uvidíme, že se
tak o Něm vyjadřují) a oni budou společenstvím Jeho učedníků. Budou Jej
následovat SPOLEČNĚ a učit se SPOLEČNĚ chodit po Jeho cestách. Ježíšovo druhé
povolání pro náš život je, abychom žili ve společenství jako rodina, v jejímž středu
bude On. Následování Ježíše je společné povolání, povolání nás dohromady
jako rodiny. Nejde tu primárně o individuální, izolovanou, soukrom ou záležitost.

ŽÍT JAKO RODINA S POSLÁNÍM „RYBAŘIT“
Nakonec zde ve verši 10 vidíme jasně formulované třetí důležité Ježíšovo povolání.
Ježíš své první učedníky volá nejen k tomu, aby spolu žili ve společenství jako rodina
a jako rodina, v jejímž centru je On, ale také jako rodina, která společně naplňuje
své poslání lovit (s významem osvobozovat) lidi. Ve verši desátém je jasně vyjádřen
cíl života následování Krista. Stanete se „rybáři lidí“ a budeme lovit spolu!
Staneme se rodinou rybářů, která společně pracuje na činění učedníků
ze ztracených a porušených lidí.
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Toto třetí povolání platí i pro nás. Ježíš má pro nás—Jeho současné učedníky—
stejnou vizi, stejná očekávání a stejné povolání pro náš život. Touží po tom,
aby byl v centru našeho života, abychom žili jako rodina s ostatními učedníky
a abychom společně jako rodina rybářů činili učedníky ze ztracených lidí, kteří jsou
daleko od Boha.

3 JEŽÍŠOVA POVOLÁNÍ V PRAXI
Líbí se mi, co se děje ve verši 11 poté, co Ježíš dal učedníkům tato tři povolání.
Nesednou si do lavic, aby se ponořili do šesti až dvanáctiměsíčního formálního
školení. Místo toho okamžitě vyrazí do nejbližší vesnice, aby tam společně začali
lovit lidi! Okamžitě! Ježíš je hned bere s sebou, aby zažili, jak to bude vypadat,
když Jej budou následovat a přinášet lidem dobrou zprávu o nebeském Království.
Ukazuje jim, jak mají milovat lidi, starat se o nemocn é a modlit se za ně, jak mají
s lidmi mluvit a odpovídat na jejich otázky, dokonce i s těmi, kdo jsou vůči nim
v opozici, jak mají odpočívat a v modlitbách hledat pomoc u Otce , jak oslovit lidi,
jako byl Lévi a jeho přátelé celníci, kteří byli považováni za ty nejhorší z nejhorších.
Ukazuje jim, jak to mají dělat spolu jako SPOLEČENSTVÍ učedníků! A nakonec Ježíš
také připomíná farizeům, co má se svými učedníky na práci a jaký je jejich hlavní
záměr: přinést uzdravení nemocným a hříšným lidem. Zdraví nepotřebují lékaře.
Nemocní ano!
Stejná tři povolání, o nichž jsme tu hovořili, má Ježíš pro nás a pro naše sbory
i dnes!
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