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VÍRA CHODÍ PO VODĚ 
 

Matouš 14, 22 - 31 
 
Známý příběh, výklad z jiného pohledu. 
 
Smyšlený příběh třech teologů: 
David Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834): německý teolog, který 
je považován za zakladatele liberální teologie. I když na jedné straně 
zdůrazňoval hlubokou citovou závislost na Bohu (odmítal křesťanská 
dogmata), na straně druhé si myslel, že vše, včetně víry, lze vysvětlit na 
základě lidského poznání. 
Karel Barth (1886 – 1968): švýcarský teolog. Mnoho set stránková díla 
(Dogmatika) – představitel evangelikální teologie (i když mnozí 
evangelikálové ho takto nechápou). Jednoduché shrnutí: navazuje na 
teologii kříže, zdůrazňuje Boží moc a iniciativu. 
Karel Rahner (1904 – 1984): německý katolický kněz, jezuita a teolog, 
jeden z nejvýznamnějších katolických teologů 20. století. Boha chápe 
jako absolutní, svaté tajemství. Na druhé straně člověk do jisté míry 
může mít vztah s Bohem a pochopit ho na základě určitých vlastních 
sil/schopností. 
 
Tito tři se setkali na jedné lodičce na Genezaretském jezeře. Diskuze o 
teologii. Došlo víno – nejmladší Rahner vyskočil z lodě a za chvíli 
donáší zpět džbánek dobrého červeného vína. Po chvíli to stejné Barth. 
A nakonec Scheiermacher – vystoupil z loďky a zmizel ve vlnách. 
Rahner se Bartha zeptal: „Proč nešel po těch kamenech?“ A Barth se 
na něho nechápavě díval, o čem mluví. 
Scheiermacher se v našem příběhu utopil, protože přirozený, logický 
výklad úkazu, jako chození po moři, není možný. 
 
Příběh Ježíšova chození po Genezaretském jezeře nelze logicky 
vysvětlit. S tímto přístupem by člověk spíše ztratil víru (nepůjdeme si 
přece dnes po obědě zaběhat na Záplavy – to by byl nesmysl). 
Nicméně věta „Víra chodí po vodě“ (tak jsem nazval svoje kázání) je 
platná pro křesťanskou víru. Výklad trochu jinak. 
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1/ Obraz loďky uprostřed vln 
Výstižný obraz pro církev na tomto světě. 
Bez opor, bez pevné půdy pod nohama, je k tomu potřeba kus odvahy 
a nasazení. 
Jak je to s námi: 

- Víra je něco, co nelze uchopit, uzamknout ji, definovat ji. 
- Život víry žijeme všude a pořád (ne jen v neděli). 
- Neupnout s pouze k nějakému vnějšímu cíli (budova – až to bude, 

tak budeme moci….), ale k živému Kristu. 
- Tady na světě to nemáme „jisté“ – nežijme tak. Žijme s nadějí do 

věčnosti, ale v realitě pozemského života (dva extrémy). 
 
2/ Ježíš kráčí po vodě 
Není to výraz: sebevědomí, povýšenosti, vítězství. 
Ale: pokory, sebeobětování, zapomínání na sebe. Jde, protože se vydal 
do světa za člověkem, pro naši záchranu. On přijal nezajištěnost, 
ponížení, kříž – ne s nadšením (zápasí s Otcem, aby mu dal sílu 
přijmout tento úkol). 
To je podstata křesťanské víry: na prvním místě pokora, služba pro 
druhé (ne prvotně naplňování vlastních potřeb), snažit se pochopit a 
přijmout druhé (i když máme třeba jiný pohled na věc). 
 
3/ Petr kráčí po vodě 
Za větou: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vlnách!“ stojí 
zápas víry (dlouho již chodil s Ježíšem, hodně od něho přijal, atd.). 
Součástí víry jsou: 

- Vnitřní zápasy 
- Pochybování 
- Strach 
- Životní rozhodnutí (odhodlání udělat tento krok), kdy se člověk 

bojí, vnitřně se třese, doufá ve správnost tohoto rozhodnutí (ale 
není o tom přesvědčen) 

A Petr vystoupí a jde. Vlny, hukot moře, strach! Petr se propadá do 
hlubin. Na tuto pasáží jsem slyšel mnohá moralistická vysvětlení 
(Zbabělec. Špatný křesťan. Nemá dostatek víry.) – je to nepochopení 
textu. V životě víry jsou výšiny i hlubiny. 
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Ježíšova slova: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ není výtka, ale je 
v tom ujištění a láska. – to je hlavní zvěst tohoto oddílu. 
 
 
CB Kladno, 27.7 2014 
 
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť 
se mezi vámi děje v lásce. 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha 
Svatého se všemi vámi. Amen. 


