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přibližný přepis promluvy 

 
 
Zdravím vás všechny touto cestou, všechny z Pusté Rybné, zdravím i vás z chalup nad 
Pustou Rybnou, ze Širokého Dolu, z Krásného, z Odrance i z dalšího okolí Pusté 
Rybné. Je to asi necelý půlrok, kdy jsme se potkávali tímto způsobem na dálku, a dnes 
máme zase karanténu, takže jsem rád, že vás můžu aspoň tímto způsobem oslovit 
zamyšlením nad Božím slovem. Asi nikdo z nás nemá radost z těch omezení, ale na 
druhou stranu máme tyto možnosti, a to je myslím lepší, než to třeba bývalo dříve, kdy 
měli lidé k ruce jen dopisy a čekali třeba na ten dopis delší dobu. Předávám vám 
pozdravy z Vysokého Mýta, i od mojí rodiny.  

My teď tu současnou situaci prožíváme různě. Někteří s tím takové potíže nemají, ale 
někteří to vidí jako docela problematické a kladou si spoustu otázek. Jsou tady vlivy 
vnějších okolností, které na nás působí. Je tady druhá vlna covidu, a to s sebou přináší 
i určitou nejistotu, ohrožení života, klademe si otázky, kdy to skončí; jsme i strašeni, že 
to bude horší a že budou umírat lidé a hodně jich zemře; také i to pozměňování nařízení 
ze dne na den nepůsobí úplně pozitivním způsobem. Dnes v pátek došlo i k určité ztrátě 
důvěry v ministra zdravotnictví a vidíme, že tady je i nějaké soupeření o moc. A tak dále 
a tak dále.  

Jak to vidíme dnes a denně, máme tu okolnosti, které nás ovlivňují. Někdy je to 
pozitivně, většinou nás ten svět ale ovlivňuje negativně. A my si můžeme klást otázku: 
Proč nás Pán Bůh nechává projít těmito věcmi, proč to dopouští? Když se nad tímto 
zamyslím, tak vidím, že i Pán Ježíš, když byl se svými učedníky, nechával je projít 
určitými skutečnostmi. Nebyl to jen Pán Ježíš, ale i Otec nebeský, který byl za vším 
a měl to v patrnosti.  

 

Chtěl bych se podívat na dvě události ze života Pána Ježíše, které se staly na moři. 
Ono to v podstatě moře nebylo, bylo to velké jezero, ale pro Ježíšovy učedníky to 
v podstatě bylo jako moře, protože ty břehy byly hodně daleko od sebe a byly vlastně 
v nedohlednu. A tady si můžeme odpovědět na ty otázky, proč nás Pán Bůh nechává 
v těch okolnostech, těžkých okolnostech, a co si s tím máme počít.  

 

• První čtení: Marek 4,
 
36–41  

36 
I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. 

37 
Tu se 

strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. 
38 

On však na 

zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že 

zahyneme?“ 
39 

Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni a utiš se!“ I ustal vítr a bylo 

veliké ticho. 
40 

A řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?“ 
41 

Zděsili se 

velikou bázní a říkali jeden druhému: „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ 



Tady vidíme tu situaci, kdy Pán Ježíš usnul na lodi a učedníci prožívali ty obrovské 
vlny těžce. A pak je v evangeliích popsána podobná situace, kdy ale Pán Ježíš s nimi na 
lodi nebyl.  

 

• Druhé čtení: Matouš 14,
 
24–32  

24 
Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. 

25 
K ránu šel 

k nim, kráčeje po moři. 
26 

Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to 

přízrak, a křičeli strachem. 
27 

Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já 

jsem to, nebojte se!“ 
28 

Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě 

po vodách!“ 
29 

A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel 

k Ježíšovi. 30  Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: 

„Pane, zachraň mne!“ 
31 

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, 

proč jsi pochyboval?“ 
32 

Když vstoupil na loď, vítr se utišil. 
 

Tady vidíme okolnosti, které provázely učedníky, provázely Petra, když byli na tom 
moři, na té velké vodě. Co se tam odehrávalo? Byla tam bouře, byla tam vichřice, loď 
byla skoro zaplavená, šlo jim o život. V tom druhém případě byli unavení, protože vítr 
vál proti nim a zem nebyla vidět, protože byla daleko, byla v nedohlednu. To znamená, 
že asi měli představu, že ta námaha jen tak neskončí. A také byli vyděšení neznámou 
věcí, že Ježíš šel po vodě. To asi do té doby nezažili. A pak tam také bylo to, že křičeli 
strachem – že oni se možná provokovali navzájem, bylo tam to napětí, a díky vzájemně 
vyvolávané panice se to ještě umocňovalo.  

Možná i my někdy procházíme takovými okolnostmi, třeba v této době, nebo i jindy, 
když jsme unavení, protože jsme po těžké práci jak fyzické, nebo někdy i psychické, 
a kdy tak na nás ty věci doléhají ještě více.  

Tady ta představa (nebo skutečnost) moře pro židy znamenala i to, že to byl vlastně 
takový nepřátelský živel, neslučitelný se životem. Takže když křičeli, že zemřou, že jim 
jde o život, tak to tak doopravdy prožívali. A taky si říkali: Kdy to skončí?  

I my si v dnešní době někdy říkáme: Kdy to skončí? Možná to skončí za dva tři čtyři 
týdny, ale někteří si říkají: No, možná to skončí příští rok, a možná také ne.  

Četli jsme, že na tom moři byly vlny, to znamená – to jsou ty změny, nahoru, dolů. 
A i my prožíváme určité změny a také to někdy těžce neseme. Jako když dostáváme 
nějaké pokyny, co máme dělat, druhý den se to změní, zas a zas, jedno začne, skončí to, 
přijdou ještě horší nařízení – a tak dále.  

A také tam byl nějaký strach a vyděšení z těch věcí, které oni vůbec do té doby 
neznali. A ani my, myslím si, jsme nikdy neprožili takovou těžkou chvíli, kdy by nějaká 
nemoc ochromila celý svět. A tak z toho můžeme být všelijak vykolejeni, vyděšeni.  

Učedníci tam na moři také říkali: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ (Marek 4,38). 
Jako kdyby říkali: Ty si nás nevšímáš! A možná i my někdy to tak prožíváme a říkáme: 
No, Pán Bůh si nás nevšímá, On nás nechává, nebo nás nemá tak rád, protože se nám 
děje tohle a tohle.  



Ale vidíme, co se stalo, vidíme tu reakci Pána Ježíše. On najednou projevil svoji moc. 
Ukázal tu Boží moc, která potom přinesla pokoj. Poručil větru, bouři, aby se utišily. 
Když Petr tonul, tak byl v tom místě připravený, podal mu ruku, vztáhl ji k němu 
a zachránil ho. A když k nim potom vstoupil na loď, tak se vítr utišil. Vidíme, že 
blízkost Pána Ježíše přináší uklidnění té bouře, těch vln, přináší pokoj.  

Z toho vyplývá, že je dobré mít Pána Ježíše na své lodi, to znamená ve svém životě. 
Protože my plujeme v té své lodi po tom moři a ne vždycky je to jednoduché. A ty 
okolnosti dost často bývají i nebezpečné. A tak toto je výzva, abychom měli Pána Ježíše 
na své lodi. I když se nám někdy zdá, že je daleko nebo že jakoby spí, tak přesto: Když 
k němu voláme, On nespí, On je připravený uklidnit tu velikou bouři.  

A v tom druhém případě, když Pán Ježíš nastoupil na tu loď, tak se všechno 
uklidnilo. V jiném z evangelií je napsáno, že ihned (nebo v nejkratší době) dorazili ke 
břehu. Takže i když se namáhali třeba dlouho, celou noc proti větru, tak najednou 
s Ježíšem se ty věci změnily.  

To je první věc. Je tady ta Boží moc, Boží pomoc, pomoc Pána Ježíše. A tak pokud 
ještě někdo nepozval Ježíše do svého života, na tu svoji loď, tak je to pro něj určitá 
výzva. Pán Ježíš je připravený vstoupit na tu naši loď a pomáhat nám v těch bouřích, 
v okolnostech, které jsou kolem nás.  

A to druhé, Pán Ježíš nejenže učedníkům ukazuje svoji moc, ale připomíná jim víru. 
Víra je osobní záležitost. Není to jenom to, že věřím v něco, ale právě ta víra se 
projevuje v těch těžkých okamžicích. Když je situace v pohodě, tak v podstatě ani tu 
víru nepotřebuji, protože se neděje nic tak zvláštního. Ale právě v dobách těžkých věcí, 
těch vln, těch změn, toho nebezpečí života, je tady víra a je tady to slovo: Doufej ve mě 
a nepochybuj! (Tak, jak to říkal Pán Ježíš Petrovi, který když viděl ten vítr a to, co se 
děje kolem něj, tak najednou začal tonout; prostě přišly pochybnosti.)  

A my věříme v Pána Boha, věříme v poslaného jeho Syna Pána Ježíše a i v to, když 
nám Duch svatý připomíná Boží slovo, na které se můžeme spolehnout. A to je velká 
věc, protože Boží slovo se nemění. Když vidíme lidské slovo, tak to se kolikrát mění. 
V poslední době jsme to mohli vidět i na té politické scéně. Jeden den to bylo takhle 
a „nic se měnit nebude minimálně týden“, a druhý den už to bylo jinak. Já to nechci 
kritizovat, vím že ta situace není jednoduchá, ale chci ukázat to, že lidské slovo se 
kolikrát mění, a možná k tomu jsou i dobré důvody. Ale Boží slovo, to se nemění, to 
zůstává navěky, na to se můžeme postavit, toho se můžeme podržet a tomu můžeme 
důvěřovat.  

A důvěra je i o tom, že necháme působit Boží slovo na naše životy. Že se od něj 
neoddělujeme. Že to není jenom když je třeba nedělní bohoslužba, ale je to celotýdenní 
záležitost, že necháme Pána Boha působit, zasahovat do našeho života. Protože my to 
potřebujeme. Ty okolnosti kolikrát přicházejí a my potřebujeme slyšet Pána Boha, co 
nám právě do těch okolností říká.  

Ty okolnosti jsou většinou zvnějšku, ale někdy jsou i zevnitř. Když si všimneme 
těch situací: V té první situaci se vlny valily na loď a už byla skoro plná, to znamená 



už se to dostávalo dovnitř. A když se některé věci zvenku dostávají dovnitř, tak to je 
velmi nebezpečné i pro naše životy. A tak my potřebujeme moudrost shora, ukázání 
toho, co tam máme vpustit, a co není dobré, abychom tam vpustili, co je potřeba 
odložit stranou. A pak není ta panika, není tam ten křik. U učedníků vidím problém 
v tom, že oni křičeli strachem, měli paniku a úplně se hrozili, a nebylo to dobré, 
protože se navzájem ještě více a více zneklidňovali. My si můžeme navzájem 
posloužit správným slovem, tím slovem v pravý čas, které přináší upokojení, které 
přináší ty dobré věci. Samozřejmě někdy to slovo se nám také nemusí líbit, když nám 
někdo posvítí do našeho života, když tam jsou právě ty věci z venku, které nejsou 
dobré. Ale to je to vítězství, jestliže my se pokoříme a řekneme: Ano, Pane Bože, ty to 
vidíš a já tě prosím, abys mi pomohl tuhle věc odstranit. Takže my se můžeme 
navzájem v tom podržet, můžeme se navzájem v tom povzbudit, a to povzbuzení může 
někdy znamenat i takové to napomenutí v lásce.  

Když bych měl toto své zamyšlení o důvěře shrnout, tak bych řekl asi toto: Jsou 
tady různé okolnosti. Ty prostě přicházejí, na to my nemáme (většinou) vliv. Ale Pán 
Bůh nám dává víru, abychom to překonali. Pak nám také ukazuje to, že potřebujeme 
mít Pána Boha, Pána Ježíše na své lodi, aby prostě mohl přijít Jeho pokoj, který 
přichází z toho, že víme, že On má moc ty věci změnit. On je prostě nade vším. Pán 
Bůh má moc změnit věci v našem životě, ale má moc změnit i druhé lidi, i vládce. 
Když se podíváme třeba na knihu proroka Daniele, tak uvidíme, jak Pán Bůh měnil ty 
krále – jakým způsobem. Když nevládli dobrým způsobem, byla tam pýcha, tak 
najednou došlo ke změně. A ne vždy to očekávali, ale najednou se to změnilo. My 
uvidíme, jaká bude situace, jestli ty věci, které se dějí teď, přinesou nějakou změnu. 
Ale i kdyby nepřinesly, tak vězme, že Pán Bůh to má všechno ve své ruce a že On je 
ten, kdo hýbe i králi, hýbe těmi, kteří vládnou. A nám připomíná, abychom se za ně 
modlili, abychom jim žehnali, protože mohou způsobit dobré věci, protože jsou v té 
autoritě.  

No a pak tam je to další, a sice to, že se můžeme podržet navzájem. Abychom se tak 
nějak neprovokovali k tomu, že budeme vyděšení, že budeme „křičet strachem“ 
(člověk sice třeba přímo nekřičí, ale vnitřně může panikařit), ale abychom se navzájem 
povzbuzovali, ne si něco vyčítali. Protože někdy opravdu jsou dvě skupiny a jedna 
říká: „Musíš mít víru, je to v pohodě,“ ale někdo to třeba nese trošku tíž, a tak 
potřebuje podržet, potřebuje povzbudit a říci: „Ano, důvěřuj Pánu Bohu, já tě v tom 
chci podržet, pomoct ti, povzbudit tě. Není to jenom o tobě, že jsi na to sám, ale my 
v tom můžeme bojovat společně.“ A je to i vlastně „podržení“ na modlitbách, protože 
Pán Bůh může potom i skrze ty modlitby dát každému z nás tu sílu, která je potřebná 
k překonání všech těch věcí.  

A tak pamatujme na to, že i když ty okolnosti jsou těžké, tak když máme Ježíše na 
své lodi, tak ho můžeme požádat, poprosit, aby nám pomohl s těmi věcmi, a On má 
moc to proměnit, přinést pokoj a zachránit nás od těch věcí, kterých se lekáme.  

 



• Modlitba:  

Děkujeme Ti, náš nebeský Otče, že můžeme důvěřovat v Tebe, můžeme důvěřovat 

v Tvoje slovo, můžeme důvěřovat v moc Tvého Ducha, a tak i v Tvoji milost a pomoc 

Pána Ježíše. Toužíme, abys byl neustále na té naší lodi. Modlíme se za ty, kteří Tě ještě 

nepozvali do svého života a nebo ne naplno, aby to učinili. Abys jim k tomu dal 

povzbuzení a posilu. Povzbuď ty, kteří ztrácejí víru, aby ji mohli mít v hojnosti. A dej 

nám i tu milost, abychom se mohli povzbuzovat navzájem, držet se na modlitbách a být 

takto spojeni v Tvém Duchu svatém. Amen.  

 

Loučím se s vámi, žehnám vám, abyste překonávali ty těžké věci, také vás povzbuzuji 
k tomu, abyste nechali působit Boží slovo do svého života. A možná na média nechte 
jenom nějaký kratší čas, protože ty věci se pořád opakují a možná i přehluší to, co Pán 
Bůh říká. Spíše jde o to, abychom nechali Pána Boha promlouvat jasněji; abychom měli 
dobře nastavené svoje uši a měli svoje srdce otevřené pro Něho.  

Pozdravujte i ty, kteří toto neslyšeli. Zdravíme z Vysokého Mýta a žehnám vám. 
Nashledanou někdy příště. Buď se uvidíme osobně, a nebo ještě budeme pokračovat 
tímto způsobem. 

 


