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Biblické texty:  
 
Jób 38,1-11: Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: „Kdo to zatemňuje úradek 
Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde 
jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její 
rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl 
její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v 
hlahol? Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, když jsem mu určil za oděv 
mračno a za plénku temný mrak, když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl: 
‚Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘ 
 
2.List Korintským 6,1-13:  Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste 
milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den 
spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! Nikomu 
nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve 
všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, 
úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v 
hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem 
svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k 
útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a 
přece mluvíme pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme – a hle, jsme 
naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, a přece se stále 
radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. Nic 
jsem vám nezatajil, Korinťané, naše srdce se vám otevřelo. V našem srdci nemáte 
nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. Na oplátku – mluvím k vám jako k svým 
dětem – udělejte nám i vy místo ve svém srdci! 
   
Marek 4,35-41: Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ Opustili zástup 
a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí 
a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci 
ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ Tu vstal, pohrozil větru a 
řekl moři: „Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: „Proč jste tak 
ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: „Kdo to 
jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ 

Co nám chtěl evangelista příběhem, který je nabit symboly a obrazy povědět? 
 Přechod, přejezd, přeplutí z jednoho břehu na druhý břeh, ukazuje na překonání 

určitého nebezpečí. Obraz cesty na druhý břeh, to je vlastně nový život.  To, co je 
za životem, který žijeme bez víry. Učedníci slyšeli podobenství, to je taková 
výchova a příprava na život s vírou v Ježíše.  

 Nyní zažívají silné ohrožení života, doslova hynou. Takové situace bývají spojeny 
s osamocením – ze začátku vypluly i jiné lodě, ale ty najednou zmizí z obzoru. A ti, 
kdo jedou s Ježíšem, jsou naprosto bezradní. 
 



Židé byli suchozemci. Moře bylo místem mimořádného ohrožení, kde se objevovaly 
různé protibožské nestvůry. Věřili, že sice Pán Bůh je nad nimi, ale neměli s nestvůrami 
žádnou zkušenost. Moře je taková nepřátelská bytost a přežít bouři je vždy příležitostí 
k velkému děkování Pánu Bohu. 
 

 Ježíš spal na podušce pro veslaře. To je kontrast proti situaci učedníků. Ježíš, ve 
svém postoji víry, se moře s příšerami nebojí. (Pokojně uléhám, pokojně spím, 
neboť ty sám, Hospodine, mi dáváš bydlet. Ž 4) Člověk víry, který je odevzdán do 
rukou Božích.  

 Učedníci ho probudí ve strachu o život, Ježíš moři domluví, potlačí, přemůže 
nadlidskou moc – pohrozí větru, řekne moři, utiš se, zmlkni. 

 Nastane velké ticho, které znamená Boží ochranu. 
 

Kupodivu, neslyšíme zadostiučinění – od toho tady jsem – když jste v nebezpečí, stačí 
zavolat a já vás toho nebezpečí zbavím. 
Ježíš učedníkům vlastně vyčítá: Proč jste tak ustrašení, což nemáte víru? Proč máte 
malou víru? 
Nám jednání učedníků připadá pochopitelné, ale Ježíš říká, to normální není, že se 
bojíte, vy byste měli mít víru. Kde by se ta víra v učednících měla vzít? Už znají 
podobenství a jejich výklad, a tak by také měli vědět, co opravdová důvěra v Boha 
znamená. Ježíš není instance, která by nám zjednávala ve světě protekci, o kterou si 
můžeme říci, a Ježíš nám následně zajistí protekční ochranu.  
 
Evangelisté občas vyprávějí příběhy, kdy Ježíš jakoby v nich zjednává protekci a tím nás 
zachrání z nějaké životní krize. Tehdy silně věříme. Jenže víra je postupný vývoj 
k samostatnosti a ne k protekcionalismu. Ukažme si to na příkladu: Jako když 
vychováváme dítě, necháme ho a pustíme mezi ostatní děti. Když se po chvíli 
ohlédneme, vidíme, že ho bijí, tak se honem vrátíme a pomůžeme mu. Smyslem výchovy 
je, aby si dítě zvyklo na tvrdé prostředí a vystačilo jenom s vírou, že to, co dělá podle 
Boží vůle je dobré a jednou zvítězí. A to je dospělá víra. 
 
 


