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Mt 8,23 Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. 

24 V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. 

25 I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!"  („…hyneme!) 

26 Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. 

27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?" 

 

 
Mk 4,35 Téhož dne večer jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu!" 

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?" 

 

L 8,22 Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď; řekl jim: "Přeplavme se na druhý břeh jezera." Když odrazili od 

břehu 

23 a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí. 

24 Přistoupili a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a 

bylo ticho. 

25 Řekl jim: "Kde je vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a 

poslouchají ho?" 

 

 

 

Potřebujeme ve svém životě Boha? Potřebujeme Ježíše? - Nebo jsme schopni zvládnout život sami? 

 

Ježíš káže velikému davu lidí. Ukazuje jim, jaký je Bůh, učí je jak žít, jak se chovat v různých životních 

situacích,  

Celý den je na nohách a večer je vyčerpán. Chce si odpočinout. Rozhodne se, že se přeplaví na druhou stranu 

jezera. Požádá učedníky, aby ho tam převezli. Za Galilee do Gergesy.  

To není žádný problém, říkají jeho učedníci. Jak by taky byl, vždyť většina z nich byli rybáři, loď ovládali 

dokonale a Genezaretské jezero velmi dobře znali.  

Ty jsi Ježíši rabín, ty umíš úžasně učit, kázat, ukazovat na hluboké životní pravdy, a my jsme tě rádi celý den 

poslouchali. Ty už máš svou práci za sebou. Teď je řada na nás. Odpočiň si, lehni si do lodě, zdřímni si, a 

zbytek nech na nás. Tady máš podušku, klidně spi. 
 

Ježíš se možná usmál pod fousy (pokud je měl), ale nic neříkal a položil se… 
 

Nepřipomínají nám  slova učedníků nás samotné? 

• Bože, stvořil jsi svět, je krásný, ale ty jsi už svou práci udělal, teď to nech na nás, my se o něj postaráme! 

• Dal jsi mi život. Díky! Ale teď se klidně věnuj něčemu jinému, nebo si odpočiň, a nech to na mne. Já se o 

svůj život postarám sám.  

Klidně si vlez do mé lodičky, klidně použij mou podušku, klidně spi a nedělej si starosti, já to zvládnu! Není 

problém, Ježíši, opatřím si Bibli a dám si jí do knihovny, proč ne, je to dobrá kniha, ale tím vše končí. Svůj 

život si ohlídám sám. 

 

Český národ má krásnou, hlubokou, a bohatou historii. Naši otcové prožili probuzení, přijali křesťanství, 

počítali ve svých životech s Kristem. Vzpomeňte na M.J. Husa, na J.A Komenského, na Petra Chelčického, 

ale i třeba na T.G.Masaryka – to všichni byli lidé, kteří počítali s Bohem. 

Ale pak přišly další generace, které se rozhodly jít vlastní cestou. Rozhodli se vzít zodpovědnost za sebe, za 

svá manželství, děti, společnost do vlastních rukou.  

Ježíši, klidně odpočiň, manželství - tomu rozumíme, výchova dětí – to zvládneme, morální profil společnosti, 

ekonomika, právo, zdravotnictví, stavebnictví – to přece není prostor pro Tebe, Ježíši, klidně v lodičce 

odpočívej, my se o to postaráme. 

 

Učedníci opravdu uměli řídit loď, byli to profesionálové, byla to pro ně nejen práce, ale i potěšení, byli na 

jezeře rádi, a těch 13 km do rána snadno zvládneme. (Genezaretské jezero je 21 km dlouhé a 13 km široké.) 
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Ale přišel problém – bouře s vichřicí. Přišla náhle, neočekávaně… 

Genezaretské jezero leží 212 metrů pod úrovní moře (je nejníže položeným sladkovodním jezerem, a po 

Mrtvém moři druhým nejníže položeným jezerem na světě. Přitom je hluboké až 43 metrů…  V jeho okolí je 

teplé klima, bývá zde nádherné počasí, ale číhá zde i jedno nebezpečí. Na západní straně jezera jsou totiž hory 

s hlubokými údolími. Jestliže začne foukat studený západní vítr, tato údolí vytváří jakési gigantické 

ventilátory, vítr zde dostává ohromnou rychlost a s nečekanou silou pak udeří na hladinu jezera. Za takové 

situace se klidná hladina promění v nebezpečnou zónu, vlny dosahují výšky 2 –3 metrů, což je pro rybářské 

lodě velice nebezpečné. Nejhorší na to je, že tato změna se dá jen velice těžko předvídat a přichází někdy 

během několika desítek minut. 

Učedníci ač se snažili jak nejlépe uměli se dostali do fáze, kdy už nevěděli jak dál. 

 

A o to jde. 

Vnější okolnosti nás mnohdy překvapí. Přijdou neočekávaně, rychle, jako blesk z nebe, a my, kteří jsme si 

byli jisti sami sebou  náhle stojíme bezradní. 

• mezi manžele se vetře někdo třetí… 

• do té nejlepší a nejsvědomitější výchovy najednou vstoupí drogy… 

• překvapí nás nemoc, zranění, úraz 

 

ale i ve společenské rovině… 

• potřebujeme poradit a narazíme na právníka, který měl titul za dva měsíce… 

• vysušili jsme mokřady, narovnali koryta řek, vybudovali přehrady, postavili nádherná města kolem řek, a 

pak se přižene velká voda a všechno nám vezme…  

• zvolíme nové a pak zas nové a zase nové politiky, a zem je vláda od vlády zadluženější 

• o zdravotnictví raději mluvit ani nebudu… 
 

A právě v těchto okamžicích s najednou uvědomíme: potřebujeme Boha, potřebujeme Ježíše. 

 

Učedníci se snažili, a to je správné! 

I my se snažíme, a to je dobré, ale máme své limity. Jsou věci, přichází situace, které nejsme schopni 

zvládnout.  Situace, kdy potřebujeme Boha. 

 

 

V lodi s učedníky byl Ježíš. 

Je dobře, když máme Bibli v knihovně, je dobře když víme, kde je ve městě živá církev, je výborné, když 

známe ve svém okolí opravdového křesťana, protože můžeme stejně jako učedníci, ve chvíli, kdy přijde 

nepředvídatelná situace přijít a společně Ježíše vzbudit.  
 

Nevíme kdo z učedníků Ježíš vzbudil. Petr, Jan, Jakub, nebo snad Tomáš? 

Možná se dohadovali – běž za ním ty, já ne, tak ať jde on… 
 

Možná nemáš odvahu jít vzbudit Ježíše, protože s ním nemáš vztah, ale máš kamaráda, známého, souseda, 

který se  s Ježíšem zná lépe než ty, pak běž za ním, ať Ježíš vzbudí, aby zasáhl do bouře tvého života a 

zachránil Tě. 
 

Mistře, za chvíli se utopíme, a ty si tady spíš!!! 

Výčitka z úst těch, kteří před chvíli říkali: lehni si, odpočiň si, spi, my se o Tebe postaráme…  Jak lidské! 
 

Vzal jsem život do svých rukou, řekl jsem: Bože, v pořádku, odpočiň, já všechno zvládnu… 

A když přijde bouře najednou volám: Bože kde jsi? Jak jsi to mohl dopustit? Proč mlčíš, proč nezasáhneš? 

My lidé umíme vyčítat, druhým i Bohu, a umíme svalovat vinu na druhé. 
 

Je to zvláštní, ale Ježíše tyto výčitky nevyvedly z míry. Nenapomíná učedníky, neuráží se, nekřičí na ně.  

Nadzvedne se s podušky, podívá se na učedníky, možná s nepatrným úsměvem řekne: "Proč jste tak 

ustrašeni, malověrní?", pak vstane, pohrozí větru a náhle se vše utiší. Je klid. mohou se plavit dál… 

 

Může to být bouře v manželství, s dětmi, v zaměstnání,  

může to být bouře ekonomická: ztráta práce, špatné rozhodnutí, neschopnost splácet úvěr,  

může to být bouře zdravotních komplikací… 
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Jsem přesvědčen, že všem těmto bouřím Ježíš rozumí, a může je utišit. 
 

Rozumí našemu tělu, vždyť ho stvořil! Rozumí ekonomice, vztahům, přírodě, manželství… 

Rozumí dokonce mému srdci, v kterém se mnohdy já sám nevyznám. Tomu, které má tolik otázek, které tak 

často prožívá prázdnotu, smutek, bezmocnost, úzkost, strach, paniku…  

Učedníci volají: Pane, zachraň nás, hyneme! 

Kdo takto volá k Ježíši, kdo takto Ježíše budí, ten se dočká jeho pomoci. 

Kdo jiný, než Ježíš nám odpustí hříchy, kdo jiný nám dá hluboký vnitřní pokoj, kdo jiný může odpovědět na 

naše otázky, vyřešit naše pošramocené vztahy. 

 

Možná jsi v bodě, kdy vše vychází, obloha je modrá, jezero je klidné, loď je bytelná, vše je na svém místě, a 

ty s naprostou upřímností říkáš Ježíši: odpočiň, nech vše na mě… 

To je v pořádku. V tu chvíli Ježíše nepotřebuješ. Asi není ten správný čas, abys ho budil. Ale pozvi ho na 

svou loď. Protože nevíš, co může přijít… 

 

Ale pokud jsi uprostřed bouře, asi bude tvůj postoj jiný. Možná se snažíš co síly stačí, a to je dobře, nemáme 

být v životě pasivní! Jenže tě to zmáhá, ubývá ti energie, pochopil jsi, že je to nad tvé síly… 

Pak vzbuď Ježíše! 

Řekni: promiň, ale já tě potřebuji! 

A nebo k němu skoč, zatřep s ním a řekni mu: Pane, je konec, pokud mi ty nepomůžeš! 

 

A to je to, na co Ježíš slyší. 

On Tě neodmítne, neodežene, nevysměje se ti, ale  pomůže ti. 

Takový totiž Ježíš je. 

Nevnucuje se, k ničemu tě nenutí, ale toho, kdo k němu přijde neodežene.  

Odpoví na Tvé volání,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


