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AI  Pred výkladom kníhkupectva stál mladý chlapec. Očami si prezeral 
rôzne tituly. Jeho oči sa zastavili na jednej knihe: "Svojím vlastným 
úsilím nájdete šťastie.“ Páčilo sa mu to. Kúpil si ju. Boli v nej 
povzbudenia na formáciu pre odvahu. Výzvy pre tréning v športe. 
Neskôr, v každej voľnej chvíli trénoval a cvičil. Šport mu zvýšil 
sebavedomie. Zistil však, že vlastným úsilím je možné dosiahnuť veľa, 
ale nie spokojnosť a zmysluplnosť. 
KE Peter a jeho spoločníci mali skúsenosť s pravdou, že bez Božieho 
požehnania márne ľudské namáhania. Bol to jeden z tých druhov 
zlyhaní, ktoré môžu človeka veľmi frustrovať. V tej chvíli počujú 
Ježišovu výzvu: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Peter mu 
síce pripomína, že prežili noc plnú neúspechu, ale zároveň dodáva 
veľmi dôležité slová: "Ale na tvoje slovo spustím siete." Výsledkom bol 
taký skvelý úlovok, že sa dá nazvať zázrakom. 
DI Peter bol dobrý a skúsený rybár, ale neúspešná noc mu poslúžila, 
aby poznal, ako málo sám dokáže. Bezvýsledná práca je často 
hodinou poznania seba samého. Až vtedy, keď človek osobne zažije 
etapy sklamania, môže nastúpiť na cestu hlbokého uverenia Bohu. 
Peter na slovo Ježiša spustí sieť. Chytí množstvo rýb. Vtedy si 
uvedomuje, že tu už nejde o ryby, ale o jeho vieru. Nie vieru v seba, 
ale o vieru v Boha a Bohu. Vydáva sa na cestu uverenia Bohu a od tej 
chvíle urobí všetko, aby sa nevzdialil z tejto cesty. Áno, neskôr prežije 
chvíľu ďalšieho chvíľkového neúspechu, keď zapiera Ježiša, ale cestu 
už neopustí. Slovo Majstra – Ježiša Krista bude pre neho rozhodujúce, 
najmä odvtedy, keď mu Majster oznámi nielen jeho trojité zapretie, ale 
aj odpustenie. 
PAR Často stotožňujeme alebo zamieňame svoje uverenie Bohu s 
vierou v seba. Usudzujeme, že viera v seba je dopingový prostriedok. 
V čase skúšok však objavujeme, na čom v skutočnosti sme. 
Spoznávame hranice svojich možností, ale rovnako z toho 
poznávame pomoc všemohúceho Boha, pre ktorého neexistujú 
nemožné veci. Nadobúdame istotu, že to nie my sme úspešný, ale 
Boh, ktorý v nás pôsobí. My ľudia aj naďalej zostávame slabí, ale 
môžeme s Bohom spolupracovať. Z toho vyplýva, že Boha môžeme 
pozvať na každé pracovisko a do každej oblasti našich povolaní, 

zamestnaní a profesií. Tí, ktorí ho pozvú, určite zažijú jeho prítomnosť 
a pôsobenie. Tak ako vtedy Pán pomohol rybárom na jazere, môže 
pomôcť viesť ruku chirurga pri operácii, inšpirovať umelca pri tvorbe 
diela, strážiť rozhľad vodiča za volantom nákladného auta, posilniť 
pokoj študenta pri skúške alebo naplniť dobrou útechou srdce ženy pri 
domácich prácach. Bez ohľadu na to, akú prácu vykonávame, vždy 
môžeme vidieť Ježiša ako svojho najlepšieho učiteľa a odborníka, 
ktorý ako Boh rozumie všetkému na svete lepšie ako my. Dáva nám 
nápady, rady a inšpiráciu, dáva nám silu, zdravie a pomoc, aby sme 
zvládali naše každodenné úlohy. 
MY Dana - žena po päťdesiatke rozpráva: „Zistila som, že víno 
rozveseľovalo moje srdce. Cítila som sa úžasne. Víno sa stalo 
súčasťou môjho života. Prvých pár rokov som bola veselá, ale potom 
som na to doplatila. Alkohol mi vzal všetko. Absolvovala som mnoho 
liečebných procedúr, ale nič nepomohlo. Môj život sa stal peklom. Raz 
som stretla muža, ktorému na mne tak záležalo, že ma vždy hľadal v 
krčmách. Keď ma našiel, priviedol ma domov a s láskou sa o mňa 
staral. Jedného dňa ma dokonca navštívila aj moja dcéra a povedala 
mi: ´Mami, Boh ťa miluje.´ Poslala som ju na psychiatriu. Prešlo 
niekoľko rokov. Jedného dňa mi doma spadol na nohu hrniec, a keď 
som chcela zahrešiť v Božom mene, nielenže som nemohla, ale padla 
som na kolená a pocítila som Božiu prítomnosť. Vyznala som Bohu 
všetky svoje poklesky. Rozhodla som sa odovzdať svoju závislosť 
Bohu. Dnes je to 20 rokov, čo som spokojná bez alkoholu a s Bohom. 
Boh mi vrátil všetko, čo som kedysi stratila.“ 
ADE Ak sme ochotní počúvať, Boh nás chce učiť! Ak sme ochotní 
podriadiť sa, Boh je ochotný ukázať svoju moc! Ak sme ochotní byť 
pokorní, Boh nás chce použiť ako Petra. Stačí len jedno: „Pane, na 
tvoje slovo to urobím.“ Amen. 


