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Ryby půjdou za tím, kdo jim dá
křídla
Předvečer této neděle jsme si
s kolegy zahráli na facebooku
slovní internacionální pin pong na
téma evangelia této neděle,
z něhož vzešla geniální myšlenka:
„Ryby začnú chodiť za tým, kto im
dá krídla!“
Ježíšovu působení předchází
nádherný Boží plán: osvobození
člověka z temnot smutku, hříchu,
jakéhokoliv vnitřního otroctví,
slovy kolegy, Boží úmysl: „Dát
rybám křídla.“
Prorok Izaiáš už v 8. století před Kristem prorokoval o světle pro Galileu (srov. Iz 8,23nn). Proč
tato část Izraele? Protože byla Izraelským územím po asyrských výbojích částečně vybydlená
a nově osídlovaná pohany. Zbylý Boží lid sídlící na tomto území přebýval podle Izaiáše
v „tmách a mlhách pohanských praktik“ a jako takový byl, jak už to bývá podle hesla: „Jsi-li
postižen, o posměch se nestarej,“ posuzován a opovrhován „pravověrnými“ judskými
a jeruzalémskými souvěrci, do dob Ježíšových se uchovalo úsloví: „Co dobrého může vzejít
z Nazareta?“ (Jan 1,46).
A právě zde, v opovrhované Galilei, Bůh začíná v Kristu své dílo spásy. Zde povolává první
učedníky. Nabídl jim, jak říká kolega, nový rozměr života: totiž tahat lidi z bahna a bouřlivých
vod, z toho, co lidem škodí a v čem hynou. Bůh tak začíná dílo osvobozování člověka v místech
a s lidmi nejvíce zasaženými. Toto je ohromné svědectví pro každého člověka všech dob
uvědomujícího si své temnoty, kterých se Bůh neštítí a nebojí. I takto různě spoutaní mají
naději, že dostanou křídla svobody.
V souvislosti s možností slavit tuto neděli jako den modliteb za jednotu křesťanů bych rád
svědčil o světle v „galilejských temnotách“ o „daru křídel“ skrze nepatrné, ale Kristem
povolané rybáře. Jako katolík můžu svědčit svým pravoslavným bratřím: vnímám skrze
nesmírnou pestrost Církve ve všech částech světa s různými liturgickými tradicemi nádhernou
různost a zároveň svobodu k faktické jednotě. Je to institut stolce svatého Petra vykonávaný
římským biskupem, který dává všem křídla jednoty Církve. Je to dar svobody pro jednotu
v pestrosti.
Jako katolík mohu svědčit svým protestantským bratřím, že kdykoli se cítím sám, ohrožen, nebo
naopak radostný, mohu se o to vše rozdělit přijetím eucharistického Krista, který se mě přímo
dotýká a stává se pro mě chlebem. Kdykoli, můj život ztratí punc svobody vinou svých hříchů,
mohu přistoupit ke svátosti smíření, kde Kristus skrze osobu kněze vyslovuje své „ani já tě

neodsuzuji, odpouštím ti, jdi a už nehřeš“. Kdykoli se o mě pokouší nemoc, můžu přijmout
svátost pomazání nemocných, v níž pocítím dotyk Krista minimálně skrze svého služebníka.
To všechno jsou svobody, které člověku dávají křídla. To všechno jsou světla pro lid, který žije
v temnotě a stínu smrti.
Aniž by se člověk chtěl stavět do povýšeneckého pohledu judejců nad galileany, jako katolík
k nekatolickým bratřím, spíše svědčím o tom, co mohu nezaslouženě přijímat a čeho můžu být
svědkem. Zároveň vím, že Kristus přichází právě ke Galilejcům, tedy nám všem potřebným
a vím o světle Kristově v nekatolických společenstvích či s Římem nesjednocených církvích.
Je to světlo našeho Pána a proto si ho velmi vážím.

