LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
23.ČÁST LUK. 8:22-26

1) BOUŘE

LUK.8.2-1A/10

Lukáš 8:22 Stalo se, že jednoho dne vstoupil do lodi se svými učedníky a řekl jim:
„Přeplavme se na druhou stranu jezera.“ A vypluli.
23 Zatímco se plavili, usnul. A na jezero se snesla větrná bouře; začali se naplňovat vodou a
byli v nebezpečí.
24 Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře, Mistře, hyneme!“ On vstal, pohrozil větru a
přívalu vod; i ustaly a nastal klid.
25 Řekl jim: „Kde je vaše víra?“ Ulekli se a užasli a říkali mezi sebou: „Kdo to jen je, že
přikazuje dokonce větrům a vodě, a poslouchají ho?“
26 Přepluli do krajiny Gerasenů, která je naproti Galileji.

1) BOUŘE

LUK.8.2-1B/10

Matouš 8:23 Pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali.
24 A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal.
25 I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli: „Pane, zachraň nás, hyneme!“
26 Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“ Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal
úplný klid. ….
Marek 4:35 Toho dne, když nastal večer, jim říká: „Přeplavme se na druhou stranu.“
36 Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl; byly s ním také jiné lodě.
37 Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala.
38 A on spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli mu: „Učiteli, nezajímá tě, že hyneme?“
39 Probudil se, pohrozil větru a řekl moři: „Mlč, buď zticha!“ A vítr přestal a nastal úplný klid.
40 Řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ …

2) JEZERO
-

LUK.8.2-2A/10

Nazývá se Galilejské (Kinerejské, Tiberiatské,
Genazaretské), má největší hloubku 44m
ryby z tohoto jezera se prodávali až v Římě
rybářské lodě byly cca 10m dlouhé, mohlo tam být
max.16 lidí, minimálně 5 (ti, co pádlovali)
lovili v noci
při orientaci se řídili hvězdami a okolím (vysoké
kopce)
Mnozí z učedníků byli rybáři (Petr, Ondřej, Jakub, Jan
a nejspíše i Filip
Bouře přicházela nečekaně, ale oni byli zkušení
rybáři a zažili mnoho bouří

Batymetrická mapa jezera,
zdroj Wikipedia

2) JEZERO
-

-

Plulo několik lodí (minimálně 3, možno
i více)
Bouře byla tak silná, že i když byli
zkušení rybáři, tak měli pocit, že to
nepřežijí, říkali „Mistře, Mistře,
hyneme!“, „Pane, zachraň nás,
hyneme!“, „Učiteli, nezajímá tě, že
hyneme?“
Poté, co vstal, nastal úplný klid
Všichni byli v úžasu

Bouře na moři, ilustrační foto,
zdroj Unsplash
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3) ZVLÁŠTNÍ BOUŘE
-

Ta bouře byla asi svým
průběhem jiná než bouře,
které znali rybáři

-

V Mat.8:24 je řeckém originále
je užito slovo seismos
(σεισμός), tedy tato bouře je
následkem zemětřesení,
nejspíše podvodního
zemětřesení, takže učedníci
čelí takové menší tsunami
(třásla se země, obrovské vlny,
strašný vítr)
Kristus na Galilejském moři,
Peter Paul Rubens (cca 1611)
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4) ON SPAL

LUK.8.2-4A/10

Je zde několik zvláštních věcí:
-

Že moře okamžitě ustalo bouřit, pokud je
bouře, tak uklidnění trvá ještě několik hodin
Že se učedníci tak báli
Že uprostřed toho všeho Ježíš spal (na zádi lodi,
na podušce), přitom se lodě začali naplňovat
vodou, úplně jí překrývaly a byl velmi silný vítr a
hluk, rybáři na sebe volali a dávali nahlas
pokyny ostatním

Rembrandt van Rijn, Bouře na
galilejském moři, 1632

4) ON SPAL
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Proč Ježíš spal?
-

Byl jednoduše unavený po službě mnohým
lidem (nebyl to superman, který nepotřebuje
spát), duchovní služba může člověka velmi
vyčerpat

Učedníci to mohli prožívat těžko:
- My tu hyneme a on si klidně spí
- Když si někdo nedělá starosti a my si je děláme,
pak nás to může pohoršovat
- Spát v bouři může vypadat jako nezájem o to,
co se děje
- Může to vypadat jako neuvědomování si, jak
vážné to je
Rembrandt van Rijn, Bouře na
galilejském moři, 1632

5) PŘICHÁZÍ NÁHLE
Bouře přichází náhle, nečekaně a také v nevhodnou
dobu.
Na bouře se není možno úplně připravit, můžeme se
na ní nějak připravovat, ale uprostřed bouře to je
vždy jinak, než si představujeme. Např. armáda
trénuje určité postupy, aby v akci to vojáci dělali
úplně automaticky.
Dnes čelíme bouři, takže toto je velmi aktuální slovo
pro nás.
Naše bouře mohou být:
-

Situační bouře (to právě prožíváme)
Vztahová bouře (jsme pospolu dlouho nebo sami)
Emocionální bouře (strach, lítost, deprese, starosti)
Bouře pokušení
COVID-19, zdroj Wikipedie
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6) ÚTOK DÉMONŮ
Učedníci poslechli svého Mistra, následovali
Ježíše a přesto se dostali do bouře. Může to
přijít i když jsme v Boží blízkosti.
Někdy můžeme mít pocit, že když budeme
následovat Krista, tak to bude jen samá
pohoda. Tak to není.
Tato bouře byla nejspíše duchovní. Satan
chtěl využít chvíle, kdy Ježíš spal a tak udeřil.
Nespíše se démoni strachovali, že Ježíš přijíždí
do míst, kde vládli a chtěli tomu zabránit.
Ale ne každou bouři působí Ďábel – např.
Jonáš – ta bouře byla kvůli jeho neposlušnosti
Ludolf Backhuysen, Kristus v
bouři v Galilejském moři, 1695
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7) KRISTOVA MOC
Tento skutečný příběh nám
ukazuje na to, kým Ježíš je a
jaká je jeho moc a autorita.
-

-

Může zastavit jakoukoliv
bouři
Může to udělat v
okamžiku i když se zdá,
že je to absolutně
nemožné
Může to udělat i když
naše víra selhává, jsme
malověrní

John Martin, Kristus tiší bouři,
1852
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8) VYUČOVÁNÍ
Ježíš byl probuzen jeho učedníky, vidí, co se děje,
ale všimněme si co dělá.
Lukáš i Marek popisují, že nejprve uklidnil bouři a pak
se jich ptal
„Kde je vaše víra?“ (Luk.8:25)
Řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte
víru?“ (Mar.4:40)
Ale Matouš 8:26 uvádí:
Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“ Pak
vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný klid.

Eugene Delacroix, Kristus spí v
bouři, 1852
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8) VYUČOVÁNÍ
Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“ Pak
vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný klid.
Tedy dříve než utišil bouři, tak jim udělal takový malý
seminář o víře.
Uprostřed toho běsnění je nejprve vyučuje. Všichni si
říkali – no tak už to zastav! Ježíš jim ale nejprve
ukazuje, že i uprostřed děsivých okolností můžeme
mít Boží pokoj. Měl jistotu, že je to nepotopí, že
nezahynou, že se jim nic nestane a tak je místo
okamžitého jednání ještě vyučuje.
Ježíš měl Boží pokoj, nestrachoval se, nebyl
přemožen okolnostmi.
Eugene Delacroix, Kristus spí v
bouři, 1852
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9) MALOVĚRNÍ
Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“
(Mat.8:26), „Kde je vaše víra?“ (Luk.8:25)
Řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte
víru?“ (Mar.4:40)
Mluví o víře, ptá se
- proč se tak strachujete?
- Proč máte tak malou víru?
To slovo malověrní (oligopistos) se vyskytuje 5x v NZ
a vždy je to v souvislosti s tím, že si děláme o něco
obavy, že se strachujeme.

James Tissot, Ježíš tiší bouři,
cca 1886
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9) MALOVĚRNÍ
Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“ (Mat.8:26)
Matouš 6:30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která
dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše
oblékat vás, malověrní? 31 Nepropadněte tedy starostem
a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘
nebo: ‚Co si oblečeme?‘ (Obdobně Luk.12:28)
Matouš 14:30 Ale když viděl silný vítr, dostal strach. Začal
tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ 31 Ježíš hned vztáhl
ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi
zapochyboval?“
Matouš 16:8 Ježíš to poznal a řekl: „Proč se mezi sebou
dohadujete, malověrní, že nemáte chleby?
James Tissot, Ježíš tiší bouři,
cca 1886

10) VÍRA, KTERÁ SE BOJÍ
Co je malověrnost?
- Je to víra, která se bojí, nedostatečně
důvěřuje Bohu, je tam víra, ale také strach
- Je to také neschopnost vidět Boží plány, věci
v širším kontextu kvůli momentální situaci
(učedníci věděli, že Ježíš ještě neudělal vše,
co měl Mesiáš udělat)
- Neschopnost vidět Boží zaopatření v čase
bouře, může tam být i výčitka – to to Pane
nevidíš?
- Neschopnost vidět duchovní skutečnosti kvůli
materiálním problémům.
- Podlehnout okolnostem a odvrátit se od Boha
je také nebezpečné v tom, že nadpřirozený
Boží zásah může být to jediné, co nás může z
bouře vyvést. (Petr přestal hledět na Krista).
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Ježíš spí uprostřed bouře,
biblická ilustrace

11) UTIŠENÍ

LUK.8.2-11A/11

24 Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře,
Mistře, hyneme!“ On vstal, pohrozil větru a přívalu
vod; i ustaly a nastal klid. 25 Řekl jim: „Kde je
vaše víra?“ Ulekli se a užasli a říkali mezi sebou:
Ježíš spí uprostřed bouře,
biblická ilustrace
„Kdo to jen je, že přikazuje dokonce větrům a
vodě, a poslouchají ho?“
Přes jejich malověrnost utišil bouři, jednal úplně
úžasným způsobem, musel to být pro ně velký
zážitek, ta obrovská změna.
On nás slyší, když k němu voláme.
Minule jsme mluvili o tom, že my slyšíme jeho hlas,
tady je ukázáno, že i On slyší nám.

11) UTIŠENÍ
Žalmy 65:6 Ve své spravedlnosti k nám
promlouváš činy vzbuzujícími hrůzu, Bože, naše
spáso, naděje všech končin země i mořských
dálav. 7 Svou mocí jsi upevnil hory, opásal ses
udatností.
Žalmy 89:10 Ty panuješ nad majestátným
mořem; když se pozvedají jeho vlny, ty je utišuješ.
Žalmy 107:28 Když ale ve své tísni úpěnlivě volají
k Hospodinu, vyvádí je z jejich úzkostí.
29 Proměnil bouři v utišení, vlnobití utichlo.
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Ježíš spí uprostřed bouře,
biblická ilustrace

