
Nedělní úvaha (kázání)  
na text Matoušova evangelia 

 

V Lysé nad Labem, 5. neděle postní, 29. března 2020 
 

O bezvýhradném následování Ježíše a Utišení bouře  
Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákoník přišel a řekl 
mu: „Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají 
doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ Jiný z učedníků mu řekl: 
„Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Následuj mě 
a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.“ Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se 
strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupi li a probudili 
ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy 
malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen 
je, že ho poslouchají větry i moře?“           (Bible, Matoušovo evangelium, 8. kapitola) 

 
Rembrandt – Rembrandt Christ in the Storm on the Lake of Galilee (1633) 

 

Vhodné doplnit četbou Chvalozpěvu Zachariášova (L 1),  

z 1. listu Janova (1J 4,18) a Zjevení Janova (Zj 1,17). 
 

Navštivte webové stránky našeho sboru, stáhněte si další kázání, prohlédněte fotografie, mějte 
přehled o aktuálním dění v evangelickém sboru v Lysé nad Labem. 

www.lysa.evangnet.cz 



V posledních týdnech často slyšíme příměry o tom, že jsme na jedné lodi, 

se vzájemnou pomocí vše zvládneme apod. Dnešní biblický text nám 

k tomu možná poví něco navíc a dost možná i něco, čím v karanténě ukryté 

zástupy nepotěší. A překvapivě má ten příběh v sobě krom potěšení pro 

hrstku námořníků i jedno veliké poučení pro současnou nemocnou dobu. 

V příběhu je loď, strach, i ohrožení v podobě bouře. Ta svým řeckým 

termínem odkazuje spíš k jakémusi zemětřesení, které obrací svět i 

zaběhané pořádky vzhůru nohama. Ve zkratce a předvídatelně se dá najít 

motto příběhu v tom, že pokud jsme na potápějící se lodi bez Boha, 

minimálně není kam se obrátit pro pomoc či naději. Já ale považuji za 

důležité i zjištění, že s Kristem na palubě můžeme nalézt klid a nadhled, 

které nás mohou zachránit i reálně, nebo nám minimálně pomoci, abychom 

nešli ke dnu vlastní vinou. 

Ten námořnický příběh rozdělil ekumenický překlad trochu nešťastně na 

více perikop. Ale on má sílu právě dohromady, a proto jej předkládám 

celý. Dramatická situace se připravuje dávno před bouřlivým časem 

uprostřed „moře“.  Jednak tu máme zástupy, davy, lid. Chtějí jediné. 

Zdraví. Když si je Ježíš plně uvědomí, resp. když si uvědomí, o co tu těm 

lidem jde, zavelí k odchodu. Chce od nich co nejdál. Nechápejte to špatně, 

Ježíš neodmítá pomoci, ještě před chvílí trpělivě uzdravoval jednoho po 

druhém. Jenže také kázal (své Kázání na hoře), učil, vedl k obratu, diskuzi, 

zájmu, vztahu s Bohem. A nyní se střetává s lidskou realitou, s reálnou 

lidskou reakcí. Ony ty „řečičky“ nikoho moc nezajímají, ale na léčebnou 

proceduru a humbuk kolem ní se tu stojí fronta. Ještě že tu máme toho 

zákoníka, který chce Ježíše následovat, který nečeká výhody či zisk. Ten 

bezejmenný zákoník tu svým „kamkoli půjdeš“ bere jako jediný vážně 

Ježíšova slova, ba v duchu hebrejské tradice vědomě přijímá, že věřit 

v Boha znamená s ním chodit a ztratit kvůli němu třeba i domov. Chodit, 

být bezdomovcem, být na tom hůř než zvěř a nemít ani tu vlastní noru či 

hnízdo. Takto tvrdě to doplňuje i Ježíš sám, a v příběhu nám tak náhle 

vyvstává protipól přítomným davům, protiváha jejich přístupu. Nikdo 

z okolo stojících by se nechtěl vzdávat svých jistot, oni si sem naopak pro 

další jistotu, pro další léky a procedury přišli. Zástupy vs. jeden jediný, 

bezejmenný zákoník připravený chodit s Bohem. Tak jako kdysi Abraham 

se i tento Hebrej rozhoduje následovat Boha.  

Mistrně napsané evangelium zde ale zdůrazňuje svou pointu další 

zápletkou. To když se jeden z Ježíšových učedníků nastíněné cesty víry 

zalekne. Pravda, chce pohřbít otce. Obrací se zpět. Ježíšova reakce bývá 



kamenem úrazu pro mnoho čtenářů tohoto příběhu. A ve všech 

komentářích se dočtete, že nepohřbít rodiče byl (a vlastně stále je) 

prohřešek nejen proti obecnému mínění, ale i proti biblickému Desateru. 

Zkusme si ale tu věc kolem pohřbu pojmenovat jinak. Jakoby se tu totiž 

říkalo: Tváří v tvář smrti (a jiným společenským rituálům či povinnostem) 

je potřeba na chvíli zapomenout na Ježíše a dělat, co se očekává (co od nás 

zástup očekává). A tak zatímco jeden (snad budoucí) učedník vyznává 

odvahu jít s Ježíšem kamkoli, druhý (zřejmě už minulý) učedník říká, že 

Bůh počká. Zatímco jeden nastupuje na loď plující zřejmě do blížící se 

bouře, druhý zůstává uprostřed davů na zdánlivě bezpečném břehu. A Ježíš 

si v tuto chvíli neodpustí ironickou poznámku o tom, že ti ukrytí na břehu, 

poslušni lidským pravidlům a vyznávající na prvním místě dobré jméno a 

dobré vztahy s lidmi, že ti už jsou vlastně mrtví. „Nech mrtvé, ať 

pochovávají své mrtvé“, říká dodnes těžko stravitelné slovo Ježíš a 

nastupuje na odplouvající loď. 

Půda pro drama je připravena. Zkušení námořníci z řad Ježíšových 

učedníků přece musí tušit, že za tohoto počasí, do tohoto nebezpečí, se 

vyplouvat nemá. Že je to hazard. Že pokud ztroskotají, lidé na břehu jim 

řeknou, že mají, co si zasloužili. Oni také nenastupují lehce. V bibli se 

píše, že jim to Ježíš přikáže. A oni poslechnou. A ať už jako zkušení 

námořníci věděli či ne o blížící se bouři, tváří v tvář katastrofě, která na ně 

dopadla, propadají panice. To nebyla jen obyčejná bouřka. Něco zásadního 

se dělo, nevíme, nakolik to postihlo v bezpečí ukryté zástupy na břehu, ale 

tady uprostřed hlubiny a nejistoty, na cestě s Ježíšem kamsi, bez pevné 

půdy pod nohama, bez střechy, pod kterou by se mohli ukrýt, tady vládne 

panika. Ježíš je s nimi, pravda spí, není ho slyšet, ale je tu. A oni, zoufalí a 

roztřesení jej budí, vlastně se modlí, obrací se na svého Krista, k Bohu, 

prosí o pomoc.  

Učedníci v našem příběhu pochopili, že na břehu mrtví pochovávají mrtvé, 

zatímco o životě se rozhoduje v Ježíšově blízkosti
1
. Měli také možnost své 

rozhodnutí zvážit a nahlédnout ve všech problematických souvislostech, 

zatímco jedni se na břehu rozhodli zůstat (a pohřbívat), druzí se navzdory 

Ježíšovu varování rozhodli jej následovat (a nastoupili na loď). A v těžké 

životní situaci se oprávněně obracejí na přítomného Krista. To jim ostatně 

Ježíš nevyčítá. Nezlobí se na ně, že jej probudili, že ho prosí o pomoc, 

nebagatelizuje situaci, netváří se, že nehrozí žádné nebezpečí. A jeho 

učedníci jsou pro něj stále na prvním místě. A to dokonce tak, že místo aby 

                                                
1 Jiří Mrázek: Evangelium podle Matouše, Praha 2011, str. 133 



řešil rozkacené živly, v prvé řadě promlouvá k nim. Na první pohled se 

zdá, že jim cosi vyčítá, ale já myslím, že jeho slovo je ve skutečnosti 

návodem, co dělat. Kde odhalit fatální nebezpečí, které ohrožuje jeho 

posádku nejvíc. Ježíš říká: „Proč jste tak ustrašení?“ A jeho slovo, první co 

musí uprostřed té mezní situace zaznít, je tak varování před strachem. 

Mezi horolezci se říká, že strach zabíjí. Ve vysokých horách se to stává 

často. Změní se počasí, ztratí se cesta, nastane ohrožení života. A lidé 

v takové chvíli začnou obvykle panikařit, přijímají špatná rozhodnutí, 

dělají chyby, které by v teple svého domova považovali za neuvěřitelné. 

Strach také překvapivě spojuje a v horách se nezřídka stává, že chybná 

rozhodnutí přijímají celé skupiny. Mluvčími se pak stávají ti, skrze které 

nejvíce promlouvá strach a panika všech. Víte, nevím, jestli je to podobné 

na moři, ale v horách jsem to zažil. Zachovat si rozvahu bylo opravdu 

těžké. Strach skutečně zabíjí. Klepou se ruce, zastře myšlení, člověk 

přestane dělat věci, které vedou k životu, a začne dělat věci, které vedou ke 

smrti. V hebrejštině je slovo strach odvozeno od sloves, která jakoby tuto 

lidskou zkušenost se strachem akceptovala. Strach je v hebrejštině spojen 

s chvěním, třesením se, zhroucením se, ochromením, duševním úděsem.
2
 

Strach je nebezpečný. A Ježíšova slova na lodi jsou v prvé řadě zaměřeny 

právě proti podobnému nebezpečí. Proti panice a chybným rozhodnutím. 

Dost možná Ježíš jakoby říká: „Přestaňte dělat hlouposti, zamyslete se, 

zachovejte chladnou hlavu! Jsem tu. A vy to víte a mluvíte se mnou, ale 

nechováte se tak. Chováte se jako malověrní.“ A tak se zdá, že utišení 

učedníků je důležitější, než utišení nějaké bouře. Protože strach je zřejmě 

ohrožuje víc, než vlny valící se na palubu. 

Příběh o utišení bouře je podobenstvím víry. Už malá víra dokáže počítat 

s Ježíšem, doufat v jeho pomoc, spoléhat na to, že s Kristem neztroskotá. 

Mimochodem, velká víra se s Kristem nebojí ani ztroskotat. V opozici vůči 

víře jsou pak zástupy, které s Ježíšem nepočítají, na lodi s ním nejsou. 

Nechci ani domýšlet, co se děje mezi nimi, jestli ta biblická bouře pobrala 

jejich domy a jiné jistoty. Ježíš je ale zde, na lodi. A navzdory vyčítavému 

tónu hrozí větrům i moři a nastává ticho. Klid. Žádná panika. Nikdo na lodi 

nemluví, nekvílí, nestraší. Tam na břehu se v davu skepticky diskutuje, 

kam až sahá Boží moc. Ale tady na lodi to všichni vědí. A rodí se víra, 

která se nebojí ani veřejného mínění ani katastrof, víra, která dává klid a 

rozvahu. 

                                                
2 Pravda, podobné symptomy ve Starém zákoně vzbuzuje také Bůh, většinou ovšem v 

kontextu jisté obrany proti strachu. Jen Boha je třeba se bát a ničeho jiného. 


