Boží slovo s námi koná své majstrštyky
Víme, co je to majstrštyk? Něco, co se
hodně povedlo. Mistrovský kousek,
mistrovské dílo. Podívejme se na jeden
Boží majstrštyk v dnešním evangeliu.
Nejdříve si připomeňme děj dnešního
evangelijního úryvku. Na Ježíše se lidé
tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Na Ježíšovo
slovo dá hned potom rybář Petr a získá
velký úlovek ryb. Boží slovo je tedy
podstatou majstrštyku tohoto příběhu. Petr je nakonec povolán, aby sám byl nositelem tohoto
slova - už nebude chytat ryby, ale ponese Boží slovo k lidem, aby je získal pro Boží království.
V čem onen Boží majstrštyk spočívá? Když se podíváme na tento příběh, zdá se, že v jednom
příběhu se setkává několik náhod. Jsou to však náhody? Posuďme:
Náhodou Ježíš káže u jezera a lidé se na něho náhodou tlačí, že ani kázat moc nemůže.
Náhodou je na místě kázání rybář Petr, který pere sítě, protože celou noc lovil ryby a nic, naprostý
propadák, taky náhoda.
Náhodou Ježíš dostane nápad, když si všimne Petrovy loďky: bude se mu lépe kázat, když
s Petrovou loďkou trochu odrazí od břehu - lidé se tak nebudou tlačit a budou ho lépe vidět i
slyšet.
Náhodou Ježíš po kázání řekne Petrovi, aby rybolov zkusil znovu. Petr naštěstí dá na Ježíšovo
slovo a je z výsledku rybolovu celý paf, náhodou na hlubině bylo takové hejno ryb, že ani dvě lodi
ho nemohou vylovené uvést.
Náhodou ten rybář je zrovna Bohem vyvolený člověk, který se má stát Ježíšovým učedníkem a
tak je zrovna ke službě zavolán.
Tolik náhod? Existuje vůbec náhoda? Jedna z definice náhody je setkání dvou a více příčin. Bůh
nás neřídí tak, jako by tahal loutky na niti. A přece jeho prozřetelnost spolupůsobí i s naší
svobodou tak, že to vychází jako naprostý majstrštyk Boží. Chce se před námi Bůh vytahovat?
Jistě to nemá zapotřebí. Ale ukazuje nám, že když člověk dá na jeho slovo, sám pak může
majstrštyky konat.
Petr těch majstrštyků měl v zásobě několik. Tím prvním byl zázračný rybolov, to se stalo, když dal
na Ježíšovo slovo. Dalším Petrovým majstrštykem bylo jeho obrácení, když dokázal zpracovat
svou zradu, navrátit se k Ježíšovi a obdržet službu pastýře Ježíšových apoštolů. Opět za tím stojí
slovo Ježíšovo, ale i Petrův souhlas. Dalším Petrovým majstrštykem bylo i to, že překročil svůj
dosavad známý svět, víme že dosud znal maximálně rybařinu u jezera v Galilei, ale on došel do
největšího města říše, do Říma, aby tam donesl slovo, které mu předal Ježíš. Zde založil sídlo
svých nástupců, kteří povedou Ježíšovu Církev až dodneška. To by jeden nevymyslel. Co z toho
pro nás?
Každý věřící může říci, že Boží slovo s námi koná své majstrštyky. Nechme se jím vést.

