
Klášter 6. 2. 2022

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých 
chci vypravovat! Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky 
a navždy. Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla. 
Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu. Rozsoudí svět spravedlivě, 
povede při národů dle práva. Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je 
hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé 
vůli, neopouštíš, Hospodine. (Ž 9)
Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským 
pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen

Píseň: 763

Modlitba: Pane Bože, sešli jsme se zde, možná z různých důvodů – ale přesto snad v jedné víře, že 
to má smysl. Že naslouchat Tvému Slovu je důležité pro život každého z nás, i pro život celého 
sboru. A tak Tě prosíme, buď našemu dnešnímu shromáždění přítomen a přidej mu ten smysl. Dej 
ať to není setkání jalové, ať to není společenská událost na nedělní dopoledne, která se nijak 
nepromítne do našich všedních životů. Chraň nás, prosíme před takovou kostelovou vírou. Ať Tvé 
Slovo odplaví z našich srdcí všechnu špínu, která se tam usadila – naší vinou nebo vinou druhých 
lidí. Ať posilněni zvěstí o Tvé milosti, o tom že nám odpouštíš, taky my dokážeme odpustit našim 
bližním a jednat s druhými milosrdně. Bože, tak často vidíme, jak naše úsilí vychází na prázdno, jak
se pachtíme a žádný užitek z toho není. Tak Tě prosíme za dnešní shromáždění – ať to není jen na 
nás. Navštiv nás, ať to není naše pachtění, ale setkání s Tebou. Amen

Čtení: 2. Kor 1; 3-11

Píseň:  454 (1,4,5)

2. čtení: Mt 14; 22-33

Sestry a bratři, kdo byste řekli, že je hlavní hrdina dnešního příběhu? Možná si řeknete „Co 
je to za otázku? Ježíš, přece“. A měli byste bez pochyby pravdu. Ježíš vystupuje jako 
zachránce, uklidňuje vyděšené učedníky, nakonec i to moře se jeho příchodem zklidní. Je to 
on, kdo posouvá děj a kdo zajistí jeho šťastné rozuzlení. A hlavně: je to příběh z evangelií – 
a ty mají hlavního hrdinu jasně daného…
To je všechno pravda. Jenže dnešní příběh je možné nahlížet z více úhlů. Připomíná ony 
měňavé obrázky, které při lehké změně úhlu odhalí dosud ukryté motivy - a to, co jsme 
považovali za dominantní výjev naopak zastře. Přitom jsou ale v tom obrázku všechny 
roviny od začátku přítomné. A tak i dnešní příběh nám při změně perspektivy může dát 
různé odpovědi na tu úvodní otázku, kdo je jeho hlavním hrdinou.
Není pochyb o tom, že role Ježíše Krista je zásadní. Přitom to ale není žádná zářící hvězda - 
jeho „čas na plátně“ je vlastně poměrně omezený. Dlouhou dobu, vlastně celou noc, zůstává
Ježíš někde daleko, ukrytý v temné, divné mlze. A když se konečně přiblíží, tal učedníci 
stejně vidí jen nejasnou, takřka přízračnou siluetu. I když opadne počáteční strach, nejistota,
zda je to skutečně Kristus, přetrvává: Je to skutečně on nebo se nám to jenom zdálo? A 
teprve až když si člověk sáhne na dno (obrazně řečeno – tak hluboko se Petr nejspíš potopit 



nestihl), když pochopí, co to znamená, že Kristus je Spasitel, tak všechna nejistota mizí. 
Najednou už člověk nepochybuje, jestli se opravdu setkal s Ježíšem, nebo si to jen 
představoval. A tahle život proměňující zkušenost pak působí i na lidi kolem – na ty kdo ze 
svojí komfortní zóny nevykročili, kdo takový životní otřes nezažili. Také jejich víra v Krista
teď – když díky Petrovi mohli spatřit „Spasitele v akci“ – nabývá teprve teď zřetelnější 
podoby.  Až v této chvíli je Ježíš hlavní hvězdou příběhu – a je to jasné učedníkům, Petrovi i
čtenáři.
Stojí nicméně za pozornost, že ve vrcholném momentu toho příběhu je „kamera zaostřena“ 
(pozornost soustředěna) spíš na apoštola Petra. A tak můžeme vlastně i jeho považovat za 
ústředního hrdinu příběhu. – – Může to působit poněkud zvláštně, že by Petr měl být 
hrdinou. Vždyť v dnešním příběhu víc než pevnou skálu (jeho jméno), připomíná pytel 
blech: Je to typický zbrkloun, který dřív jedná než myslí – a který samozřejmě začne váhat v
tu nejméně vhodnou chvíli. A tahle kombinace zbrklosti a nerozhodnosti (se kterou se u 
Petra setkáváme opakovaně) ho tentokrát málem stála život. Za těchto okolností to jméno, 
které od Ježíše přijal – Petr - skála, působí skoro jako vtip (třeba proto, že kámen ve vodě 
rychle klesá ke dnu – ha ha).
Ano – je oblíbenou zábavou kazatelů, vozit se po učednících, hlavně po Petrovi. A nutno 
říct, že nám k tomu dávají dostatek materiálu. Jenomže takový pohled spatra kromě 
chvilkového pobavení nic nepřináší. Je tu ale taky možnost úhel pohledu změnit a s 
učedníky se identifikovat. Přiznat, že my nejsme lepší – a ani být nemůžeme. To se pak 
najednou z Petra stává nečekaný hrdina víry. A přitom je hrdinou „jen“ proto, že udělal v 
cestě za Kristem přesně o krok více, než ostatní.
Uvěřit Kristu, vydat se po jeho cestě – to není maličkost. Vždycky je to krok do neznáma. 
Nikdo nemůže dopředu vědět, jak to půjde, jak se mu bude nadále dařit, jestli toho třeba 
nebude vzápětí litovat. A nejtěžší na tom celém je, že prvním krokem to nekončí. Ten divný 
pocit, že nemám pevnou půdu pod nohama, že moje víra – a s ní  můj život, jsou na vodě… 
takové pocity provází Křesťana po celý život. Rozhodnutí následovat Krista, znamená, že se
budu muset stále vyrovnávat s otázkami: Udělal jsem dobře? Má to celé smysl? Nebylo by 
mi líp v „blažené nevědomosti“? Nejde totiž o žádnou kosmetickou záležitost, ale o přijetí 
Kristových zásad za své vlastní. Jde o to, spravovat svůj život podle Ježíšových slov a 
skutků. – – Možná vám připadá, že to, co teď říkám, je přece jasné – to jsou úplné základy, 
takže není důvod se na tom tak točit. Stačí si ale vybavit Ježíšova slova „kdo tě uhodí do 

pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.“ 
Anebo – to především – když pomyslíme na jeho smrt na kříži, tak je zřejmé, že rozhodnutí,
stát se Křesťanem je skutečně docela riskantní podnik. Není divu, že my všichni, kdo jsme 
se vydali za Kristem, na té cestě všelijak lavírujeme a váháme, klopýtáme a padáme. To k 
životu víry prostě patří.
Že to celé mělo smysl, člověk někdy pochopí až když se dostane do vlnobití. Když schytává
rány ze všech stran. Když nevidí konec té bouře, která se na něj žene. Když se nemá čeho 
zachytit a začíná se topit. V takovou chvíli může být právě naše víra tím, co nás přiměje 
zvednout oči od těch vln – a spatřit pomocnou ruku, kterou nám Kristus podává k záchraně. 
Pak člověk pozná Ježíše jako zachránce. Pak slova o tom, že „Ježíš je Spasitel“ přestanou 



být „kostelovými frázemi“ a stanou se svědectvím o život proměňující zkušenosti. Tohle se 
nedá odpozorovat, naposlouchat v kostele nebo vyčíst v knihách. To je potřeba zažít. A to se
stane jen když člověk udělá ten krok víry.
Proto potřebujeme hrdiny, jako byl apoštol Petr. Potřebujeme je, abychom se sami dokázali 
spolehnout, že Ježíš nám je stále nablízku – i když ho třeba zatím nepoznáváme. Že nám 
včas podá svou ruku, když na nás udeří vlnobití. Tak nám všem přeji, abychom takové 
hrdiny kolem sebe měli – a třeba se jimi někdy i stali pro druhé. Amen

Píseň: 785

Ohlášky

Přímluvná modlitba: Bože, přimlouváme se za lidi, které něco trápí - nemoc, stáří, chudoba. Za 
lidi opuštěné, za rozpadlé rodiny, za ty, kdo tíží viny – vlastní nebo těch druhých. Za ty, kdo 
nedokážou vidět ani dělat dobré věci. Buď s nimi a dej jim pocítit svou lásku. Prosíme, dej, ať před 
jejich bídou nezavíráme oči, ať v nich dokážeme poznat svého bližního.
Přimlouváme se za země, kde se válčí, za místa stižená nepokoji. V těchto dnech máme na mysli 
především Ukrajinu, stojící na prahu války. Prosíme – utiš válečné řinčení a přines pokoj 
znesvářeným národům. Přimlouváme se za lidi, žijící v nesvobodě, za všechny pronásledované. Za 
menšiny v Číně – Tibeťany, Ujgury, křesťany. Prosíme ať u tebe naleznou zastání – ať nezůstávají 
sami napospas svým vládcům, když se k nim zbytek světa otáčí zády.
Přimlouváme se také za ty, kdo ztratili někoho blízkého a teď je v jejich životě prázdné místo. Za ty,
kdo bojují o život. Za ty, kdo už nebobjují – a jen už čekají na blížící se konec. Dej ať jim zazní 
pravdivě a mocně radostná zpráva evangelia, že ty jsi vítěz nad smrtí.
Přimlouváme se také za naši zemi, prosíme, obdaruj ty, kdo ji spravují moudrostí a pokorou. 
Prosíme za dobré vztahy ve společnosti, probouzej slušnost, ochotu vyslechnout jiný názor, dej ať si
umíme odpouštět.
Přimlouváme se za tvou církev, ať se nám daří pravdivě a hodnověrně zvěstovat tvé Slovo. Ať nás 
nerozdělují sváry, ale ať jsme jako jedno tělo, jedna neporušená církev, sloužící všem lidem. Otče 
náš

Poslání: I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, 
bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a 
budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit
svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z 
Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá 
kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. 
Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle! 

Požehnání: A sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu
a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Píseň: 714


