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Ribiči ljudi
Evangelij po Luku 5,1–11
1
Ko je množica pritiskala na Jezusa in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob
Genezareškem jezeru, 2 je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz
njiju in izpirali mreže. 3 Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona
prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. 4 Ko pa je nehal
govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« 5 Simon mu
je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo
bom vrgel mreže.« 6 In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se
jim mreže začele trgati. 7 Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo
pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. 8 Ko je
Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod,
ker sem grešen človek!« 9 Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki
so bili z njim, 10 prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila
Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil
ljudi.« 11 In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.
Ostala berila: Izaija 6,1–8; Psalm 138,1–5.7–8; Prvo pismo Korinčanom 15,1–11.

LECTIO:
Današnja zgodba je tako znana, da lahko ob branju spregledamo pravi pomen
tega čudežnega dogodka. Luka nas vabi, naj prisostvujemo, ko Jezus pokliče prve
tri može za svoje učence.
Ljudje so že množično sledili Jezusu, da bi poslušali, kako uči Božjo besedo.
Kaj so videli v Jezusu – je bil zanje več kakor navaden učitelj? Ali pa so v njem
prepoznali predstavnika Boga samega?
Ko Simon doživi čudežen ulov rib, zagleda Jezusa v novi luči. Prizna ga za
»Gospoda« (vrstica 8) in pred njim začuti breme svoje grešnosti. Takoj pade na
kolena pred njim in ga prosi, naj ga zapusti. Podobno se je odzval prerok Izaija, ko
je prejel videnje Boga (glej Izaija 6).
Zdi se, da je Bog obema namenil nemogoče poslanstvo. Jezus reče Simonu, naj
se ne boji, nato pa mu pove, da ima novo službo – namesto rib bo lovil ljudi. Luka
se ne spušča v podrobnosti, ampak le namigne, da je Jezus ta, ki bo iz teh skromnih
ribičev naredil »ribiče ljudi«.
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Simona in druga dva nova učenca Jezus tako prevzame, da odidejo z njim.
Jezusovo povabilo, naj postanejo njegovi učenci, pomeni, da morajo biti ob njem
ves čas, da bi lahko izpolnjevali svoje poslanstvo. Ko učenci odidejo z Jezusom,
pustijo za seboj mreže, čolne, delo, domove in družine ter začnejo popolnoma
novo življenje.

MEDITATIO:
Kaj kaže Simonova prva reakcija ob čudežu? Kaj si je mislil o Jezusu?
Si kdaj začutil breme svoje grešnosti? Kaj misliš, kako želi Bog, da bi se odzvali
v takih trenutkih? Česa se lahko naučimo iz Simonovega odziva?
Da bi postali »ribiči ljudi«, so morali Simon, Jakob in Janez preživljati čas z
Jezusom in mu slediti. Kaj to pomeni za nas danes? Je vsak kristjan poklican, da bi
bil »ribič ljudi«? Če je to res, kako se lahko v času, ki ga preživljamo z Jezusom, od
njega naučimo kaj praktičnega?

ORATIO:
Zahvali se Bogu, da zaradi Jezusove smrti in vstajenja lahko prejmemo odpuščanje
svojih grehov. V Prvem Janezovem pismu 1,9 imamo zagotovilo, da če Bogu »svoje
grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti«.
Prosi Boga, naj ti pomaga pozabiti tvoje slabosti in ti da vero in pogum, da boš
hodil za Kristusom in o njem pripovedoval tudi drugim.

CONTEMPLATIO:
Premišljuj o Božji svetosti. Pridruži se serafom pri opevanju njegove svetosti in
slave.
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