Kedy potrebujeme loďku?
Cesta na druhú stranu začína Pánovým impulzom – Jeho vedením, ktoré zväčša neprichádza práve v
najvhodnejšej chvíli. Nám sa niekedy naopak zdá, že na to nie sme pripravení. Buď vôbec nepokladáme za
vhodné niečo meniť, alebo sme v takých tlakoch, že sa nám zdá, že nevládzeme. Pánove volanie prejsť „na
druhú stranu“ však má Jeho dobrý a večný zámer, ktorému v danej chvíli zväčša vôbec nerozumieme.
Zdanlivo nevhodný okamih. V tomto príbehu je zarážajúce a prekvapujúce práve to, v akom čase prišlo Pánove
nekompromisné zavolanie „na druhú stranu“. Zdá sa, že naopak práve teraz boli na tej správnej strane. Viedli
prebudeneckú kampaň pre mnoho tisícový dav. Boli
svedkami zázračného nasýtenia. Ľudia boli pohnutí
viditeľnými zázrakmi. Zrejme nikoho ani len nenapadlo z
tohto miesta odchádzať. Ľudia boli zrejme nadšení, hladní,
ochotní počúvať a nechať sa viesť. Veď práve teraz možno
venovali skutočnú pozornosť Majstrovi zázrakov. Práve
teraz sa prebudili všetku očakávania na Mesiáša, ktoré mali.
A ani z pohľadu vodcovstva sa nezdalo múdre teraz takto
pohnutých ľudí nechať len tak ísť domov.
Napriek tomu Ježiš paradoxne velí „prejsť na druhú stranu“.
Nechce tam zostávať. Nedovoľuje tam učeníkom zostávať.

Ja som tento impulz od Pána začal silne vnímať pred asi 10 mesiacmi v jednom z mojich najťažších
období: Ležal som na zemi a pýtal som sa Pána, či mám ďalej stáť v mojej službe kazateľa a či na tomto
mieste. Vnútorne zneistený, pochybujúci o sebe, snažiaci sa ustáť tak rozmanité tlaky rôznych ľudí na to
čo by som mal robiť, aký by som mal byť, čomu by som mal veriť. Nanešťastie v tomto stave chcieť týmto
tlakom vyhovieť som prestával byť sám sebou a zrejme o to viac zvyšoval rozpaky u najbližších. V jednej z
takýchto chvíľ na zemi som raz jasne započul, že ma Pán volá „do neznáma“. To oslovenie prišlo cez
pieseň Oceány, ktorá začína slovami „Pozývaš ma do neznáma...“ a je zložená podľa príbehu kedy Pán
zavolal Petra vystúpiť z loďky. Odvtedy som tú pieseň spieval nespočetne krát a ten príbeh mám pred
očami znovu a znovu. Dnes viem, že to všetko, čo mi počas týchto mesiacov Pán ukazoval nebolo len pre
mňa. A tak by som sa s vami chcel o to podeliť a tlmočiť vám výzvy a povzbudenia, ktoré som sám prijal.
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To ma zaujalo. A začalo moje pátranie v evanjeliách... A na moje prekvapenie som našiel ďalšie dve podobné situácie,
kedy Ježiš nekompromisne velí „prejsť na druhú stranu“.
Verím, že je dôležité si uvedomiť, že z Pánovho pohľadu sú momenty, kedy On proste velí nastúpiť do loďku a
zdvihnúť kotvy. Sú situácie, v ktorých Pán proste odchádza „na druhú stranu“ a kedy ani nás Pán nechce nechať na
mieste. Proste sú situácie , kedy potrebujeme loďku, ak máme s Pánom udržať krok, ak nemáme zostávať tam odkiaľ
On odchádza.
1. Výzva k osobnému nasledovaniu
Prvá takáto situácie je popísaná v Mt 8,18-22 (a Mk 4,35).
Je zaujímavé, že znovu sú to zástupy, od ktorých Pán
odchádza „na druhú stranu“. Na rozdiel od zástupov tu má
Pán kontakt s niekoľkými ľuďmi, ktorí chcú ísť za Ním, ale
žiadajú nejaké výnimky, alebo im Pán dáva jasnú a ťažkú
osobnú výzvu k osobnému nasledovaniu.
Pán slúži zástupom, zástupy o Ňom vedia, zástupy vidia
zázraky, zástupy sa zhromažďujú... Ale Pán oslovuje
jednotlivcov k osobnému nasledovaniu, ktoré bez
radikálneho rozhodnutia a konania nie je možné:
- Jednému (aj nám) dáva jasne vedieť, že nasledovať Pána znamená opustiť zónu istoty, predvídateľnosti a
zabezpečenia. Ba myslím, že to znamená už nebyť nikde na zemi doma, lebo ten, kto nasleduje Krista hľadá
nebeskú vlasť a nebeskú odmenu.
- Druhému (aj nám) hovorí: „Neodkladaj rozhodnutie nasledovať ma na potom...!“ – Tých lákavých a zdanlivo
rozumných potom je mnoho: Potom, keď doopatrujem otca... Potom keď doštudujem... Potom keď moje
deti budú väčšie... Potom, keď zabezpečím rodinu, bývanie... Potom, keď budem mať viac času... Všetky tieto
„potom, keď...“ nikdy nenastanú, lebo vždy prídu iné „potom, keď...“
V takýchto momentoch, kedy sa potrebujeme radikálne rozhodnúť k osobnému nasledovaniu Pána, On velí jasne
nastúpiť do loďky a ísť na „druhú – opačnú – stranu“, ako idú zástupy, väčšina. Viera zástupov nám nestačí. Nestačí o
Ježišovi vedieť, počúvať Jeho kázne a vidieť Jeho zázraky a byť Ním nadšení...
Pán nás pozýva nasledovať Ho. To pozvanie je osobné. V celom Písme vidíme ako volal mužov a ženy za Ním, ako to
vždy znamenalo opustiť všetko, priniesť obrovskú obeť, celkom sa Bohu vydať a dôverovať Mu.
Kedykoľvek sa nebezpečne priblížime „viere zástupov“ a začneme s nimi splývať, strácať sa v nich..., Pán nastupuje
do loďky so slovami „Ideš so mnou, alebo nie?“
V tomto príbehu je desivé to, že na mori ich čakala poriadna búrka a na druhej strane posadnutý chlap. To všetko
však je pre učeníkov bezpečnejšie ako zástupy. Niekedy je pre nás búrka tou najlepšou alternatívou pre to nasledovať
Ježiša, spoznávať Ho a unikať „úrovni zástupov“, ktorá je poriadne zradná.
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2. Výzva k vykročeniu vo viere
Druhá takáto situácia je opísaná v Mk 8,11-15 (a v 16.kap.
Matúša).
Ježiš čelí pokúšaniu farizejov, ich pokryteckému pokúšaniu o
zázrak na počkanie. Žiadali si znamenie, aby vraj mohli
uveriť. V skutočnosti neuverili x predchádzajúcim
znameniam a len hľadali dôvod ako si ospravedlniť svoj
postoj nevery, duchovnej exkluzivity a správnosti.
Nehovoriac o tom, že tam bolo veľa ich strachu a žiarlivosti.
Z takéhoto miesta Pán odchádza „na druhý breh“. Zástup
farizejov je miesto kde sa nemôžeme nikdy dlho zdržiavať. A
toto miesto nám tak veľmi hrozí! Niekto to vyjadril tak, že už po dvoch rokoch od obrátenia majú kresťania silnú
tendenciu prejsť ku „kvasu farizejov“, čo je termín pre pretvárku, pokrytectvo, neúprimnosť, samospravodlivosť,
vonkajšiu zbožnosť (štýl zbožnosti), na to vyzerať dobre pred inými na úkor integrity...
Tieto zástupy navonok vyzerajú veľmi zbožne, múdro a obetavo... Ale sú stále pripravené skutočného Ježiša neprijať
a ukrižovať. Tieto zástupy pôjdu vždy proti tomu, čo Pán naozaj chce, čo On naozaj koná a proti tým, ktorí Pána
naozaj nasledujú.
„Kvas farizejov“ je druhý dôvod kedy potrebujeme nevyhnutne nastúpiť s Ježišom do loďky a čeliť úprimne Jeho
otázke: „Kým som pre teba? Za koho ma pokladáš?“ Nastúpiť do loďky vždy znamená rozhodnutie nasledovať Pána
Ježiša ako Pána svojho života.
„Kvas farizejov“ tiež verí a vyznáva že Ježiš je Pán, ale v skutočnosti len pozýva Pána do svojich vlastných plánov a
projektov. Chce si Pána prispôsobiť svojim predstavám, požiadavkám, názorom, teológii...
Pán odhaľuje „kvas farizejov“ v nás práve takto: nastupuje do loďky a dáva nám osobnú výzvu vykročiť za Ním vo
viere. Pre nás to znamená buď Mu bez výhrad uveriť a nasledovať Ho ako Pána, alebo len ďalej vieru predstierať.
3. Výzva k sebavydaniu
No a treťou takouto situáciou je práve náš príbeh v Mt 14,2233 (a tiež je popísaný aj v J 6).
Je to paradoxné miesto: Prežívali jeden z vrcholov Ježišovej
služby – nasýtenie obrovského zástupu ľudí. Iste nikoho ani
len nenapadlo teraz tú kampaň ukončiť. Naopak. Práve teraz
bolo možné pokračovať a ľudí dojatých a dotknutých
zázrakmi viesť k učeníctvu. Práve teraz sa zdalo, že boli
získané zástupy. Zástupy a atmosféra zázrakov. A Ježiš práve
v tomto bode kričí „Koniéééc! Balíme! Odchádzame na druhú
stranu!“ Samozrejme učeníkom sa veľmi nechcelo, možno
namietali, možno už videli, že nie je práve najvhodnejší čas
na člnkovanie – koniec koncov bolo pozde večer a veslovať proti vetru bolo to posledné, na čo mali asi chuť... Je tu
napísané, že ich Pán prinútil nastúpiť do loďky a veslovať na opačnú stranu.
Treťou situáciou kedy Pán velí odísť okamžite na „druhú stranu“ je zázrakmi motivovaná viera a záujem zástupov.
Nám sa možno zdá, že získanie záujmu zástupov je niečo úžasné. Dokonca sa za to modlíme a snívame o tom. Ježiš to
zažil. Jeho učeníci boli toho svedkami. A museli okamžite to miesto opustiť. Zázraky nestačia na to aby sme Ježiša
nasledovali. Takto zobudená viera a záujem nestačia pre vykročenie za Ježišom. On takéto miesto opúšťa. On z
takéhoto miesta doslova donúti svojich učeníkov odísť.
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V J 6 kapitole nájdeme jasnejšiu odpoveď. Ján zachytáva túto istú udalosť, kedy Pán rozpustil zástupy a s učeníkmi
odišiel na druhú stranu. Zástupy samozrejme hladné po ďalších zázrakoch Ježiša hľadali a keď ho našli, Jažiš odhaľuje
ich skutočnú motiváciu:
Ján 6:24 Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, nastúpili aj oni na loďky, prišli do Kafarnauma a
hľadali Ježiša. 25 Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Rabbi, kedy si sa sem dostal? 26 Ježiš im
odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z
chlebov a nasýtili ste sa. 27 Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý
vám dá Syn človeka, lebo jeho Otec, ktorý je Boh, označil svojou pečaťou.
Odchodom na „druhú stranu“ nás Pán niekedy núti zamerať sa na skutočne nebeské veci. Nám totiž stále hrozí, že v
Pánovom mene budeme budovať naše pozemské kráľovstvo namiesto toho aby sme boli predstaviteľmi Jeho
kráľovstva. Hrozí nám že sa zameriame na Pánove požehnanie namiesto toho byť Jeho požehnaním pre iných. Hrozí
nám že budeme Pána používať pre svoje ciele namiesto toho aby sme boli Ním použití pre Jeho ciele.
Poslúchnuť Ježiša v tomto bode, nastúpiť do loďky a veslovať proti noci a krutému vetru z miesta požehnania,
zázrakov a dojatých zástupov je krokom k sebavydaniu.
V 6tej kapitole Jána čítame o jednom z najťažších okamihov pre Ježišových učeníkov. A nie len pre 12tich, ktorí
nastúpili do loďky, ale aj pre všetkých ostatných. Mnohí od Neho odišli a prestali ho nasledovať. Dokonca sa 12tich
pýta, či aj oni chcú odísť. Išlo o vážnu križovatku v nasledovaní Ježiša. Mali na výber. Buď sa vydajú Kristovi ako
Mesiášovi, alebo odídu, lebo to bude pre nich pritvrdá reč.
Ježiš im jasne hovorí: „Ja som ten chlieb z neba. Chcete mňa, alebo len niečo odo mňa? Chcete sa nasýtiť nachvíľu
niečím nadprirodzeným, alebo chcete mňa urobiť svojim pokrmom a nasýtením?“
Odpoveď 12tich po ich nočnom dobrodružstve znela:
Ján 6:67 Tu povedal Ježiš Dvanástim: Aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli?
Ty máš slová večného života 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý(1).
(1)

Var.: Kristus, Syn živého Boha.

Výzva Ježiša nastúpiť do loďky
Ježiš nás pozýva nasledovať Ho a to aj cez úroveň ktorá sa tak zástupom páči a kde zástupy zostávajú stáť na ich ceste
za Kristom:
1. Zástupy zostávajú v zóne bezpečia bez osobného
vykročenia vo viere, kedy všetko ostatné nechávajú
za chrbtom. Oni chcú aj Krista aj niečo iné, čoho nie
sú ochotní sa vzdať. Ježiš nám však hovorí: „Poď za
mnou. Neboj sa a vykroč. Rozhodni sa, kto bude
tvojim pánom.“
2. Zástupy zostávajú v odstupe. Radi sa dívajú a
chcú, aby ich niekto presvedčil nejakým znamením
k tomu aby verili. Zástupy pestujú skepticizmus a
veľa mudrovania tam kde Ježiš hovorí: „Poď za
mnou! Nebuď neveriaci, ale veriaci.“
3. Zástupy zostávajú radi v atmosfére zázrakov a
požehnania, kedy sa zdá, že Boh je v pohybe a
nadprirodzene jedná. Zástupy majú radi takéto
miesto požehnania, miesto prijímania, miesto obdivu Božieho diela. Ježiš nám však hovorí: „Poď za mnou. Kvôli
mne samému. Ja som totiž tvoj chlieb.“
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