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Marek 4, 35–41 

 
35 

I řekl jim v ten den, když již byl večer: Plavme se na druhou stranu. 
36 

A nechavše 

zástupu, pojali jej, tak jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky byly s ním. 
37 

Tedy stala se 

bouře veliká od větru, až se vlny na lodí valily, tak že se již naplňovala lodí. 
38 

A on 

z zadu na lodí spal na podušce. I zbudili jej, a řekli jemu: Mistře, nedbáš, že hyneme? 
39 

I probudiv se, přimluvil větru, a řekl moři: Umlkni, a upokoj se. I přestal vítr, a stalo 

se utišení veliké. 
40 

I řekl jim: Proč se tak bojíte? Jakž to, že nemáte víry? 
41 

I báli se 

bázní velikou, a pravili jeden k druhému: I kdo jest medle tento, že i vítr i moře 

poslouchají jeho? 
 
 
Milí bratři, milé sestry, přátelé, 

všichni jistě vnímáme vážnost situace, ve které se nyní svět i náš národ nachází. Je to 
věc, na kterou se nedá předem nijak připravit a dotýká se bytostně každého jednotlivce. 
Život společnosti je zcela zásadním způsobem ochromen, sdělovací prostředky jsou 
plné zpráv o novém koronaviru, a jiné zprávy jdou úplně stranou. Lidé jsou plni obav 
z budoucího vývoje a s napětím sledují nová nařízení vlády a podřizují se jim. Je nutno 
ocenit vlnu pomoci a solidarity od lidí, u kterých bychom to třeba ani nečekali. Je to 
velká zkouška lidských charakterů. 

Nechci Vás v tomto čase zatěžovat zbytečnými úvahami nebo moralizováním, co by 
kdyby. Chtěl bych Vás jen povzbudit slovy z Písma v tom, abychom neklesali na mysli 
a byli si vědomi toho, že tady s námi ještě je neskonalá Boží milost, která nám  
i v těchto zkouškách přináší s sebou jistotu a naději. 

Obraťme však nyní svou pozornost k biblickému textu, jak je uveden v úvodu. Pán 
Ježíš se spolu s učedníky oddělil od zástupu a ocitá se na lodi, kterou se hodlá 
přeplavit přes Genazaretské jezero. Je již večer a on, po celodenní službě mezi lidmi, 
je velmi unaven a tak na zádi plavidla usíná. Plavba zpočátku klidná se rázem mění 
v nebezpečnou. Strhla se totiž obrovská větrná bouře a vlny se valí na loď, která se 
rychle plní vodou. Hrozí zkáza nejen lodi, ale i lidských životů. Bouře zuří, všichni se 
bojí, co bude dál. A Pán Ježíš, ten klidně na zádi spí. Učedníci se ho rozhodli vzbudit 
v čase, kdy jsou oni sami naplněni obrovskou úzkostí a strachem o holé životy. A budí 
ho se slovy: „Mistře, nezáleží Ti na tom, že hyneme?“ Jinak řečeno: „Je Ti to jedno, že 

tady zemřeme?“ Jaká to byla otázka? V té otázce se zračí jejich prostý lidský strach 
z toho, co nastane. Jak málo jsou si v tu chvíli vědomi toho, že ten, kdo s nimi na lodi je, 
je Pánem vesmíru a celého světa, a že je také zároveň tím, kdo je miluje, jako žádný 
jiný na světě. 

Nejsme také my někdy podobni těmto učedníkům a nevyjadřujeme se stejným nebo 
podobným způsobem? Nestává se nám, že bychom se ocitli v zajetí pochybností o tom, 



že Pán Ježíš je mocen nám pomoci? Možná jsme plni strachu, jsme nemocní nebo 
máme v něčem nedostatek. Pán Ježíš je ale tak mocný a silný, že by nám mohl v naší 
nouzi přijít na pomoc. Ale čas kolem nás rychle běží a nic moc se nemění, je to spíše 
horší, než lepší. Jsme se svým rozumem v koncích a opravdu už nevíme kudy kam  
a jak dál. Skoro to vypadá, jako že i teď náš Pán „spí“ někde v ústraní a že naše 
zoufalé volání a modlitby neslyší nebo dokonce, že je lhostejný k našim momentálním 
problémům a potížím. A tu se třeba i u nás v našem podvědomí objeví podobná 
výčitka, jako u těch učedníků za bouře na lodi: „Pane, copak Ti na tom nezáleží, co 
prožíváme?“ Podobné myšlenky ale musíme ze své hlavy vypudit, vždyť přece dobře 
víme, komu jsme uvěřili. Pochybovat o Ježíšově lásce a Jeho neskonalé milosti, to 
není správné a už vůbec ne na místě. On je přece vždycky s námi a za všech okolností 
je naším dobrým Pastýřem. Znáte jistě dobře slova 23. žalmu. Tam je to velice krásně 
vyjádřeno. Opravdu stojí za to znovu si to doma přečíst. 

Je třeba ale také myslet na slova zaslíbení Pána Ježíše v době, když se vracel do 
nebe a své učedníky zanechal na této zemi. A On tehdy pravil: „Hle, já jsem s vámi po 

všechny dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28, 20) A moji drazí, tohle ujištění 
máme i v dnešní době jako slova útěchy a opory, v časech, kdy procházíme tímto 
složitým obdobím poznamenaným rozšířením nebezpečného viru ve světě. 

Věřme ale všichni tomu, že Pán Ježíš sám je zde s námi, na té příslovečné „jedné lodi“, 
a stejně tak i nadále pro nás platí Jeho slova zapsaná ve 2. Korintským ve 12. kapitole 
ve verši 9., a ta zní: „Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se.“ 
V novém překladu obsaženém v Bibli 21. století čteme: „Moje milost ti stačí. Má moc 

se projeví plně uprostřed slabosti.“ 

Ano, bratři a sestry, je moc důležité být si vědomi získané síly i přes svou vlastní 
slabost, to je ono pravé východisko, které pramení z naděje, kterou máme v našem 
Pánu – Kristu Ježíši. Proto neklesejme na mysli a buďme skrze tu vzácnou jistotu 
spojeni s naším Pánem i nyní v těch těžkých chvílích. Modleme se jeden za druhého  
a povzbuzujme se navzájem, i když se teď nesetkáváme ve společném sborovém 
obecenství u Božího Slova. Vězte, že Pán Bůh má vše pevně ve svých rukou a dokáže 
utišit veškerou bouři, podobně jako tomu bylo i v tom textu, který jsme si zde 
dnešního dne připomínali. Boží Slovo je pravda a stejně jako dříve platí i dnes. Pán 
Vás všechny posiluj a ochraňuj. Chvála Mu až na věky. 

Amen. 

 


