
KOLLEGAMENTO – 23. februára 2019 

„Na tvoje slovo spustím siete.“
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(Lk 5, 5) 

 

 

Chiara Lubichová: (...) Keď Ježiš prestal vyučovať, sediac na loďke, ktorá patrila 

Šimonovi, povedal jemu a jeho spoločníkom, aby spustili siete do mora. Šimon poznamenal, 

že sa celú noc márne namáhali, no potom dodal: „Na tvoje slovo spustím siete.“ 

Ako to urobili, zachytili také veľké množstvo rýb, že sa takmer trhali siete. (...)  

Po neúspešnom rybolove v noci, Peter odborník v rybolove, sa mohol nad Ježišovou 

výzvou spustiť siete vo dne, keď bola oveľa menšia nádej, že niečo uloví, pousmiať. No on 

nechal bokom svoje úvahy a s dôverou sa spoľahol na Ježiša. 

Aj v dnešných časoch je takáto situácia príznačná pre každého veriaceho (...), ktorý je 

tiež pozvaný ňou prejsť.  

(...) Jeho viera je podrobená tisícorakým skúškam. 

Nasledovanie Krista predpokladá rozhodnosť, nasadenie a vytrvalosť, zatiaľ čo vo 

svete, v ktorom žijeme, sa zdá, že všetko pobáda k ochabnutosti, priemernosti, k postoju 

ľahostajnosti. Úlohy sa nám zdajú priveľké, nedosiahnuteľné, vopred prehrané. 

Potrebujeme teda silu, aby sme mohli ísť ďalej, mali silu vzdorovať prostrediu, 

spoločenskému kontextu, priateľom, masmédiám. 

Je to tvrdá skúška, ktorej sa treba postaviť. (...) Keď sa však do toho pustíme, keď si to 

zoberieme za svoje, (...) zakúsime, že Ježišove výnimočné slová sú pravdivé, že jeho prísľuby 

sa plnia (...). Boh zahrnie toho, kto ide za ním, všetkými dobrami. Dáva stonásobok v tomto 

živote a navyše život večný. A zázračný rybolov sa zopakuje. 

„Na tvoje slovo spustím siete.“ 

Ako teda prakticky žiť toto slovo? 

Tak, že sa budeme rozhodovať ako Peter: „Na tvoje slovo...“ Majme dôveru v jeho 

slovo, nespochybňujme to, čo on vyžaduje. Naopak, počínajme si tak, aby jeho slovo bolo 

základom, na ktorom spočíva naše správanie, naša činnosť, náš život. 

Takto postavíme svoj život na tom, čo je najpevnejšie a najistejšie, a nebudeme sa 

stačiť diviť, že práve tam, kde všetky ľudské zdroje zlyhávajú, zasahuje on; a tam, kde pre 

človeka je všetko už nemožné, sa rodí nový život. 
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 Pôvodný text Slova života z Città Nuova č. 2/1983. 


