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AI Pokud se nám v životě vyskytne nějaká nepředvídaná situace, tak je vždy třeba ji střízlivě 

zhodnotit. Není dobře dělat ani paniku, ale taky lhostejnost by byla nebezpečná. Patří to k 

moudrosti a k zkušenosti života, pokud ví člověk jednat rozvážně, zodpovědně a odvážně. 

KE Kritickou situací pro apoštoly byla bouře na jezeře. Určitě to nebyla první bouře. Tato ale 

musela být nebezpečnější než všechny ostatní. Apoštolové reálně zhodnotili situaci a 

uvědomili si, že to může skončit tragicky. Proto budí Ježíše a volají: "Mistře, nedbáš o to, že 

zahyneme"? 

DI Ježíš hned utišuje bouři. A učedníkům říká: "Co jste takoví ustrašení? Ještě pořád nemáte 

víru?" Ježíš v těchto otázkách spojuje odvahu s vírou. 

V Ježíšově postoji vidět pedagogický nebo výchovný moment. Připouští, aby učedníci zažili 

kritické situace a potom pozoruje jejich postoje. Neboť jen v takových situacích mohl vidět, 

jaké jsou jejich slabé stránky. Přestože On vidí vše, je vševidoucí. Jaká je síla jejich víry. Na 

Genezaretském jezeře učedníci zatím – řečí vysvědčení - propadli i z víry, i z odvahy. Čekal 

je ještě dlouhý proces, dokud dospěli k pevné víře a odvaze. Víme, že se to stalo až po 

Letnicích. 

PAR Vychovávat odvážné lidí je jedna z nejtěžších úkolů. Je to tak v oblasti společenského 

i náboženského života. Kdo chce takové lidí vychovávat, musí dávat sám dobrý příklad. Síla 

příkladu spočívá v tom, že dokážu jiným představit spojení mezi zkušeností, odvahou a vírou. 

Zkušenost spočívá v tom, že především sám člověk se otestoval v různých nepříjemných 

situacích. Odvaha se nedá naučit z knih. I když se nám nabízí mnoho různé literatury, více či 

méně kvalitní, která pomáhá k formování osobnosti, pouze konkrétní životní události nám 

pravdivě ukáží, co dokážeme. 

Postupně pak člověk ví zhodnotit, kde je potřebná odvaha, kde je lepší mít strach nebo 

opatrnost. Neboť odvaha nespočívá v tom, že do všeho se bezhlavě pustím, ale v tom, že vím, 

co dokážu a vím, že moje odvaha vede k nějakému rozumnému cíli. Je vždy nebezpečné pro 

člověka ale i společnost, když se u někoho odvaha protaví na troufalost. Znáte lidi, kteří jsou 

neschopní, ale odvážní. Vidíme to v politickém, kulturním, sportovním a někdy i v 

náboženském životě. 

MY Naše víra nám má pomáhat, abychom měli odvahu jednat tak, jak chce od nás Ježíš. Tak 

jak to bylo v životě apoštolů, tak i v našem životě je to ale určitý proces, dokud se spojí víra 

s odvahou. Měli bychom postupně dozrávat do takového stupně našich postojů, ve kterých je 

vidět, že víra dává sílu a odvahu našemu životu. Mít například odvahu přijmout takové životní 

situace, které jsou neplánované a nečekané. Nebo mít odvahu postupně pokročit v duchovním 

formování. To není například odvaha, když někdo se od Prvního svatého přijímání nebo 

biřmování nebo sňatku, nestává lepším člověkem a křesťanem. To je zbabělost a lhostejnost. 

Mít odvahu znamená, že se snažím vytvářet k lidem, i k nepřátelům, takové vztahy, které jsou 

hodné formátu křesťana. Mít odvahu znamená, že tam, kde jiní mlčí, nebo nadávají, nebo se 

vysmívají, já dokážu zaujmout křesťanský postoj. Mít odvahu znamená, že pokud mi Bůh dal 

nějaké talenty, tak je využiji pro dobro společenství a církve. Mít odvahu znamená, že vím 

přijmout i svoji omezenost, i své slabosti a nedokonalosti, své chyby a špatné skutky. Mít 

odvahu znamená, že budu muset někdy snášet i určité příkoří. Za své názory a postoje, za své 

náboženské přesvědčení. Mít odvahu nakonec znamená i to, že jsem stále více a více pokorný, 

stále více a více si uvědomuji svou závislost na Bohu. 

ADE Bouřky v životě jsme přežili i my. Nevíme, jaké nás ještě čekají. Některé jsme možná 

zvládli, v jiných jsme selhali. Veřme, že Ježíš nespí v souvislotech s naší spásou. Amen 


