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     Milí bratři a sestry,

Ježíš chodící po moři! - Takto vlastně Ježíše z evangelií neznáme. Teprve od chvíle 
jeho vzkříšení se dozvídáme, že se náhle stává nezávislým na prostoru a čase, 
nechával se na různých místech poznávat svými učedníky, kteří poté svorně a 
radostně volali: „Pán byl opravdu vzkříšen!“ (Lk 24,34). Není tedy divu, že učedníci 
v okamžiku, kdy zahlédnou svého Mistra kráčet po moři, vyděšeně křičí: „Je to 
přízrak!“ Jak tomuto příběhu porozumět? Apoštol Pavel píše v dopise křesťanům do 
Říma (15,4): „Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, 
abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“ 
Toto slovo se bezesporu vztahuje také na náš dnešní text.
     Ve známé mládežnické písni „Pane, při nás buď“ zpíváme: „Loď, které církev 
říkáme, vždy musí cíl svůj znát a mořem času s posláním vždy znovu proplouvat.“ 
Také učedníci tenkrát, které Ježíš přiměl, aby nastoupili na loďku a sami „jeli před 
ním na druhý břeh, než propustí zástupy“, byli jakýmsi „společenstvím na lodi“, 
které se mělo vydat - řečeno slovy písně - „mořem času s posláním, v dobré znalosti 
cíle své cesty“.
     Při své plavbě nezůstalo toto „společenství na lodi“ ušetřeno nepříznivých 
povětrnostních podmínek. Temná noc, „loď daleko od země“ a na moři „jakoby se 
čerti ženili“. Vysílení Ježíšovi učedníci se právě nachází ve středu tohoto dění - 
v temnotě, uprostřed rozbouřeného moře a zcela sami. Jsou sami na cestě, na které 
jim tvoří pevnou půdu pod nohama pouze chatrná prkna lodi, která jsou ovšem pro 
ně nyní jedinou, životní záchranou. Pod nimi jsou již jen mořské hlubiny. Ještě do 
nich neklesli, ještě zápasí. Je tomu podobně jako v pokračujících slovech zmíněné 
písně: „Loď stále bouří zmítaná i v nouzi, v strachu svém, a přece vždy zas v naději, 
tak plujem den co den“.
     Jak často si myslíme také my - ať už jako společenství nebo jen jako jednotlivci - 
že jsme i my v lodi, která se nazývá církví, sborem nebo též velmi osobně - v naší 
malé lodičce života, zcela sami a opuštěni na nebezpečně vysokých a vzdouvajících 
se vlnách moře našeho života. V takových chvílích jsme na tom stejně tak jako 
učedníci v našem příběhu - stejně vystrašení, malomyslní, docela malí.
     Naše situace je však zásadně odlišná! Ježíšovo slovo již přece známe; již jsme 
směli zaslechnout jeho oslovení. Věříme, že Ježíš Kristus je přítomným Pánem. Jiní 
lidé to ovšem mají za nemožné a nejspíš si myslí - ti křesťané, to ale musí být 
fantastové, vždyť věří něčemu, co je nemožné! Též Kristovi učedníci tehdy na moři si 
mysleli - „to, co před sebou vidíme, nemůže být nic jiného než nějaké mámivé 
zjevení, obluda, strašidlo“. Ježíš na ně však vzápětí zavolá: „Vzchopte se, já jsem 
to, nebojte se!“ Někdo spočítal, že v Bibli se snad v různých obměnách setkáváme 



365x se zvoláním: „Nebojte se!“. Máme je vzít jako Boží výzvu, kterou oslovuje 
v přítomném čase také nás, smíme ji přijímat vděčným a radostným srdcem.
     Náš dnešní text má však pro nás, kromě útěchy a potěšení, ještě další 
významnou událost. Co je tím tak důležitým? Uprostřed onoho vzrušeného a 
přestrašeného houfu učedníků na rozbouřeném moři se skutečně najde jeden, který 
má odvahu - je to Petr, Skála. Jako skála, která neochvějně stojí uprostřed 
dorážejícího vlnobití časů, tak pevně nyní stojí Petr uprostřed učedníků v loďce a 
volá na Ježíše: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“.
     Velikost víry je těžké nebo ani nemožné nějak poměřovat. Docela určitě se však 
dostaví chvíle, kdy se nějak odhalí ona sama, a kdy bude možno zahlédnout její 
plytkost nebo naopak hloubku. Velikost víry a jejího spolehnutí se projeví 
ve schopnosti vzít věci, které jsou pokládány lidským rozumem za téměř nemožné 
nebo vůbec nemožné, za možné: Petr Ježíši důvěřuje. Svá slova myslí velmi vážně. 
Ví, že on, Kristův učedník může v této chvíli udělat totéž, co jeho Mistr, totiž: pustit se 
po vodě za svým Pánem. Jde mu pouze o jediné - chce být již u svého Pána a s ním; 
chce pro to udělat všechno a zbytek ponechat na Ježíši. A tu Ježíš řekne: „Pojď!“
     I my, jako křesťané, prožíváme ve svém životě - z času na čas - jakési záchvěvy 
silné nebo mocné víry. Můžeme to pocítit ve vlastním soukromí nebo sboru, nebo 
vyrazíme na nějaké setkání křesťanů, kde je nám krásně a vracíme se plni energie, 
posíleni do dalších dnů. V takových chvílích jsme hotovi odvážit se s Ježíšem snad 
již všeho. Jsou to chvíle krásné, plné nadšené jistoty. Cítíme, že se nyní skutečně 
můžeme, ano, máme - řekneme-li to slovy našeho příběhu - přehoupnout se přes bok 
lodi na které se společně plavíme a vydat se do nejistoty volného prostoru na „vlastní 
pěst“.
     Ale pak - třebaže jsme ještě před chvílí jasně slyšeli Ježíšovo „Pojď!“ - obklopeni 
znepokojující tmou, burácející bouří a děsivými vlnami, začneme opět více věřit 
přirozeným, jednou provždy daným skutečnostem a zákonitostem, než Božímu 
oslovením. A tehdy se stává, že tak jako byl Petr připraven o Kristovu výzvu „Pojď!“ 
v onom okamžiku burácejících přírodních živlů, které řádily kolem něj, tak se často 
také my, místo „pohledu upřeného na Ježíše, který vede naši víru od počátku až 
do cíle“ (Žd 12,2), znovu zahledíme především na všechno to, co se také nám 
v našem životě staví do cesty - na všechen odpor a překážky - a ocitáme se opět ve 
stavu nouze a krize víry.
     Jestliže se ale nacházíme uprostřed těchto život ohrožujících nebezpečí, ve 
kterých máme za to, že zde už pro  nás vše končí a před očima nám vyvstává již jen 
obraz našeho zániku a pádu, pak je tento příběh o topícím se Petrovi zaznamenán 
v evangeliu také pro nás: „k našemu poučení, abychom z trpělivosti a 
z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději“. Vždyť jak by nám mohly 
ony rozbouřené vlny nahnat strach a smrtelně ublížit? Ježíš Kristus, jako Pán své 
církve - také náš Pán - je přece při nás a s námi. A my, stejně tak jako Petr, smíme a 
potřebujeme jen volat: „Pane, zachraň mne!“ Zde již najednou necítíme žádnou 
potřebu nějakých dlouhých liturgických modliteb, nebo dlouhých citací biblických 
veršů; v takových situacích ohrožení naprosto vystačíme s upřímným, důvěrným a 
důvěřivým povzdechem nebo výkřikem srdce. A Ježíš Petra nenechá klesnout a 
ponořit se do moře hlouběji. Ihned natáhne ruku, uchopí jej, vytáhne z vln a přitáhne 
k sobě.
     Možná se trochu podivíme nad jeho slovy, která při tomto záchranném činu poví: 
„Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ Copak to nebyla skutečná víra ve které se 



Petr postavil na moře a ušel po něm několik kroků? Bezpochyby ano. Bylo to 
opravdové vykročení víry jaké se hned tak nevidí. Nakonec ale Petrovi přece jen 
chyběl onen pevný „pohled upřený na Ježíše“ a smělý výhled víry - přes všechny 
vlny se prostě dostat až k Ježíši. Proto byl také tento příběh v prvotní církvi stále 
znovu otevírán, jako klasický obraz dotírající skepse a našich neustálých 
pochybností, které mohou naši víru nahlodávat a srážet na kolena.
     Tento evangelistou zaznamenaný příběh nám tedy má posvítit na naše kroky víry 
- směřují k určitému a jistému cíli. Děláme-li je, pak smíme být ujištěni o tom, že 
Ježíš Kristus, náš Pán, stojí neustále při nás a není takových hlubin v našem 
osobním životě ani životě našeho společenství, kam by pomocná a zachraňující ruka 
našeho Spasitele nebyla s to dosáhnout. Zkušenosti, které při těchto krocích víry 
uděláme nás nakonec povedou k tomu, že se také naše srdce  bude plnit radostnou 
vděčností a spolu s Ježíšovými učedníky ve člunu budeme jedněmi ústy Ježíše 
Krista vzývat a vyznávat: „Jistě jsi Boží Syn!“.
     Toto vyznání a uctívání Boha Otce, Syna i Ducha svatého stojí a má stát ve 
středu každé bohoslužby, každého setkání křesťanů. Má a smí se stávat radostnou 
zkušeností našeho společného života ve sboru, ale též našich životů osobních. 
Podobně toto vyznání zazní také v Davidově děkovné písni zachycené ve 
2.Samuelově 22,3: „Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj, nedobytný 
hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mně před násilím zachraňuješ!“ Je to 
vyznání též našeho života?
     A ještě na sám závěr: Jak vlastně končí první sloka té známé, citované písně? „A 
vždycky znovu ptáme se: Jak loď ta obstojí? Zda svého cíle dosáhne? Neklesne 
v příboji?“ a refrén: „Pane, při nás buď, Pane, při nás buď, jinak my sami zůstanem 
na moři svém! Ó Pane, při nás buď!“ Ano, v posledu je to náš Pán, který je naší 
jistotou.

                                                                                                      Amen.


