Prečo je tak ťažké vystúpiť z loďky?
Cesta na druhú stranu začína Pánovým impulzom – ide o Jeho pozvanie nasledovať Ho. Je to bez pochyby to
najnádhernejšie pozvanie, aké človek môže dostať a zároveň aj to najťažšie. Povedať áno a vykročiť znamená
odpovedať na Jeho lásku, ktorá Ho viedla na kríž; a na Jeho milosť, ktorú nám ponúka; a na Jeho povolanie, lebo On
má zámer s našim životom... Povedať áno a vykročiť však stojí človek všetko. Nie je možné slúžiť dvom Pánom (Mt
6,24); nie je možné byť priateľom sveta a aj priateľom Božím (1J 2,15-17). Počas tejto cesty je mnohokrát preskúšané
to, či naozaj pokladáme za smeti všetko ostatné v porovnaní s Pánom samotným.
Pre učeníkov nebolo ľahké nastúpiť do loďky a vydať sa na túto cestu: Matúš 14:21 A tých, ktorí jedli, bolo asi päť
tisíc mužov, krome žien a detí. 22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú
stranu, dokiaľ by vraj nerozpustil zástupov. Nechcelo sa im z miesta zázrakov a z atmosféry Božieho konania do loďky
a veslovať proti vetru na druhú stranu. A tá plavba naozaj nebola ľahká. Pretiahla sa viac ako sa báli, vyčerpala ich
a naplnila úzkosťou, či sa im to vôbec podarí...
Nadránom k Nim prichádza Ježiš: Matúš 14:25 Potom za štvrtej stráže v noci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A
učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skríkli od strachu. 27 Ale Ježiš hneď
prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! A zrazu sa im z tej loďky vôbec nechce. Naopak. Vystúpiť
vyzeralo ako nočná mora. Loďka – akokoľvek sa im do nej vôbec nechcelo nastúpiť – sa im teraz stala jediným ako tak
pevným, ako tak suchým, a ako tak bezpečným miestom. Držali sa jej zubami nechtami. Ani ich len nenapadlo
(okrem Petra) vystupovať na vodu. Jedenásť mužov akoby ustúpilo zo scény, akoby tam ani neboli. Prečo?
Čím to je, že sa v živote dostávame do podobných situácií? Vykročiť za Pánovým povolaním nám niekedy pripadá ako
vystúpiť z loďky na vodu počas búrky. Opustiť miesto anonymity a priznať sa verejne, hoci aj jednému človeku
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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v práci, či v škole sa nám môže stať ako cesta na popravu. Opustiť miesto relatívneho bezpečia a vykročiť za Pánovým
povolaním do nejakej služby, alebo misie môže vyzerať ako samovražda. Zdôveriť sa niekomu s hriechom, s ktorým si
neviem poradiť a poprosiť o pomoc, je niekedy rovnako nepredstaviteľná ako vyzliecť sa do naha a pobehovať po
meste. Opustiť dobre platené miesto a robiť niečo, čo mi dáva ďaleko väčší zmysel a zdá sa mi to ako to, čo odo mňa
Pán chce, ale je to za oveľa menej peňazí (alebo si potrebujem na to zohnať podporovateľov), môže vyzerať ako
bláznovstvo, nezodpovednosť, či hazard.
Počas života sa údajne mení to čo ľutujeme: život začíname ľutovaním toho, čo sme spravili ( - čo vyzeralo ako múdre
zostanie v suchu loďky...), ale keď zostarneme ľutujeme to, čo sme nespravili (– to, čo kedysi vyzeralo ako vystúpenie
z loďky na vodu).

Prečo je tak ťažké vystúpiť z loďky?
Mohli by sme to vyjadriť dvoma slovami:
SKLESLOSŤ a STRACH.
Z toho, čo Pán povedal v tejto situácii učeníkom –
aj keď sa zdalo, že len jeden z nich bol na palube –
môžeme vyrozumieť, čo bolo vo veci: Matúš
14:27 Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal:
Dúfajte, ja som, nebojte sa!
Sloveso „Dúfajte!“ sa v NZ vyskytuje len
v imperatíve a mohli by sme ho prekladať: „Buďte
dobrej mysle! Vzmužte sa! Dôverujte! Vzchopte
sa! Majte istotu!“ Takto sa prihovárame niekomu,
kto je skleslý, zmorený, zaťažený, slabý, v situácii,
ktorá sa mu zdá neriešiteľná a nezmeniteľná,
niekomu, kto si zúfa, alebo je poriadne
vydesený...
Takto sa Ježiš prihovára porazenému, ktorého k Nemu cez strechu spustili jeho štyria priatelia (Mt 9,2); alebo žene,
ktorá sa Ho vo viere dotkla a zakúsila uzdravenie z krvotoku, ktorým trpela mnoho rokov (Mt 9,22); alebo ľudia takto
oslovili slepca pri Jerichu, keď si ho Ježiš dal priviesť (Mk 10,49). Takto Ježiš vyzval učeníkov, keď im hovoril, že na
svete budú mať súženie, ale že On premohol svet (J 16,33). Takto Ježiš vo videní oslovil Pavla keď ho v Jeruzaleme
zatkli a keď ho židia chceli zavraždiť (Sk 23,11).
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Prvý dôvod, prečo je tak ťažké vystúpiť z loďky by sme mohli nazvať SKLESLOSŤ. Je to stav slabosti, únavy, straty
dôvery a nádeje, stav opustenia sa a rezignácie, stav bezvýchodiskovosti, stav vážneho ohrozenia. Proste všetko to,
prečo človek zvesí hlavu a ramená a má tendenciu si zúfať, rezignovať, ľutovať sa...
Druhá výzva znela „Nebojte sa!“ Podľa Lloyd Ogilvie je v Biblii 366 príkazov „neboj sa“ – jeden na každý deň v roku,
vrátane jedného navyše na priestupný rok. Zrejme počítal so všetkými ekvivalentmi slovies s týmto významom.
Akokoľvek: neudivuje vás ten počet? Je to ďaleko viac ako výziev k sexuálnej čistote, bezúhonnosti, alebo iným veľmi
dôležitým hodnotám. John Ortberg vo svojej knihe „Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode“ k tomu
poznamenáva: „Strach sa nezdá byť tou najvážnejšou neresťou na svete. Nikdy nebol na zozname Siedmich
smrteľných hriechov. Nikto nikdy nie je v cirkvi trestaný za to, že sa bojí. Tak prečo Pán Boh ľuďom častejšie ako
čokoľvek iné hovorí, aby sa prestali báť? Odhadujem, že dôvodom, prečo Boh tak často hovorí „neboj sa,“ nie je to,
že by nás chcel ušetriť emocionálnej nepohody. Veď v skutočnosti to hovorí ľuďom, keď chce, aby urobili niečo, čo
ich povedie k ešte väčšiemu strachu. Myslím, že nám to Pán Boh tak často prikazuje preto, lebo strach je dôvodom
číslo jeden, ktorý ľudí privádza do pokušenia neurobiť to, o čo ich žiada. Strach je dôvodom číslo jeden, prečo ľudia
odmietajú vystúpiť z lode. Takže tento pokyn potrebujeme počuť neustále.“
Takže druhý dôvod, prečo je tak ťažké vystúpiť z loďky, je STRACH.
Pri tomto príbehu som si všimol, že pred strachom prichádza skleslosť. Najskôr prichádza situácia, ktorá nás zloží;
okolnosti, ktoré paralyzujú; a potom, keď k nám Pán prichádza kráčajúci po vlnách, aby nám demonštroval, že On je
nad tým, že On je Kráľ – je pre nás nesmierne ťažké reagovať na Jeho výzvu „Poď!“. Lebo sme skleslí, oslabení,
unavení, zahľadení na vlny a vietor všade okolo...
Pre učeníkov to bola ťažká, doslova vyčerpávajúca noc. Veslovali a predsa sa skoro vôbec neposúvali. Boli naopak
viac a viac ohrození vlnami a vetrom. Bolo to pre nich ťažké fyzicky a zrejme aj psychicky na tom neboli ktovie ako.
Keď zbadali Ježiša, nie len že Ho nepoznali, ale pokladali ho za mátohu, prízrak, démona, či niečo podobné. Neviem
koľko takých mátoh dovtedy vo svojom živote videli... Ale teraz si boli istí, že je to mátoha. Doslova kričali od strachu.
Neboli schopní vnímať realitu. Neboli schopní uveriť realite. A keď k nim Pán prehovoril, jedenásť chlapov neurobilo
nič ani nepovedali nič. Akoby neboli. Len sa prizerali.
Možno pre niekoho je to ako návšteva u doktora, ktorý vyslovil diagnózu a prognózu, z ktorej by bolo najmúdrejšie
rovno navštíviť pohrebný ústav a dať si do poriadku všetky veci a rýchlo sa rozlúčiť s blízkymi.
Možno pre niekoho je to ako čeliť dlhodobej manipulácii, alebo opakujúcemu sa hnevu, násiliu, odmietnutiu, či iným
zraneniam zo strany blízkych ľudí, spolupracovníkov, kolegov, spolužiakov...
Pre prvých kresťanov to možno bola naozaj výzva čeliť prenasledovaniu a násilnej a krutej smrti, ktorú napriek
správam z krajín, kde je momentálne kruté prenasledovanie kresťanov, si asi nevieme ani predstaviť.
Pre niekoho to môže byť fyzická únava, vyčerpanosť, proste dlhšie obdobie, ktoré prinesie do nášho života podobné
výzvy. Myslím, že najlepšie mi možno porozumejú mamičky na „materskej dovolenke“; alebo ľudia, ktorých práca má
takéto obdobia „žatvy“, kedy sa jednoducho nedá inak ako ísť úplne naplno...
Skleslosť z nás odčerpá Boží život, paralyzuje, unaví a pripraví dobrú pôdu pre strach. Zrazu sa bojíme aj muchy.
Čokoľvek vyzerá ako hora. Sedíme v loďke a nevieme sa pohnúť. Sám Pán sa nám javí ako niečo ohrozujúce. Zrazu sa
Ho bojíme. Bojíme sa že nám povie „Poď!“. Bojíme sa, že od nás bude chcieť niečo, na čo nemáme. Alebo sa bojíme,
že sme minuli „to“, čo On mal pre nás, že nie sme dosť dobrí...
Poďme sa spolu pozrieť na tento text z listu Židom, z 12 kapitoly. Verím, že tu nájdeme veľmi praktické kroky ako aj
symptómy takéhoto stavu:
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List Hebrejom 12:1 Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko
obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod 2 hľadiac ta na Veľvodcu viery a
dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici
trónu Božieho. 3 Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali
vo svojich dušiach.
Tento text nás varuje pred skleslosťou. Jasne hovorí, že presne toto nás ohrozuje. Hrozí nám, že zomdlieme, unavíme
sa, ochabneme. Verím, že ide predovšetkým o duchovnú skleslosť, ale vždy sa to dotýka aj našej psychiky a niekedy
aj zdravotného stavu. Mohli by sme si pomôcť pojmom „syndróm vyhorenia“, ktorý dnes tak často počujeme. Tu je
stručná charakteristika jeho prvotných príznakov (prevzaté z http://www.pomocpsychologa.sk/syndrom-vyhorenia):






keď sa človek snaží robiť stále viac a viac, a pritom má stále menej radosti z toho, čo robí
keď by najradšej zanechal to, čo robí
keď mu druhí ľudia „idú na nervy“, nemôže s nimi vydržať
keď má tendenciu uchýliť sa k alkoholu, liekom na spanie, na upokojenie, ku káve alebo iným drogám, len
aby tento stav nejako prežil
keď mu niekedy „povolia nervy“ – napr. na niekoho sa bezmocne rozkričí alebo prepukne v bezmocný plač

1. Odlož ťarchu
List Hebrejom 12:1 Preto aj my, keď máme
taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme
každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a
tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci
beh o závod...
Prvá výzva z nášho textu znie „Odlož všetko,
čo je na ťarchu“. A zároveň je to prvý
symptóm stavu duchovnej skleslosti:
duchovný život a vzťah s Pánom sa nám
zdajú zrazu tak ťažké. Dokonca uvažujeme, či
sa to vôbec dá. V našom živote je zrazu toľko
bremien, toľko zdrojov napätia a stresu,
toľko starostí a povinností, toľko sklamania
a bolesti... Je to proste život pod ťarchou. Je
ťažké už aj len žiť, nie to ešte čeliť strachu
z výzvy vystúpiť z loďky, ktorá predstavuje ešte ako také bezpečie a istotu.
Možno sme začali svoj duchovný život stretnutím so vzkrieseným Kristom, Jeho odpustením a pokojom. Možno
niekedy bola Jeho radosť v nás. Všetko sa nám zdalo nepodstatné. Náš život naplnila nová realita Božej prítomnosti
a lásky. Nastúpili sme do loďky ako nové stvorenia a naplnení novým životom sme sa pustili do veslovania proti
prúdu...
Po rokoch však aj keď sa snažíme občas veslovať, aj keď je loďka správne nasmerovaná, aj keď možno už toho
z Pásma a kresťanského života vieme ďaleko viac ako vtedy na začiatku..., predsa našu loďku unáša prúd tohto sveta.
Prečo? V našom texte je ako prvý dôvod uvedená skutočnosť, že sme buď nezložili všetko, čo je nám na ťarchu, alebo
sme to po čase znovu začali vliecť a dávať týmto ťarchám také miesto, ktoré je nezlučiteľné so životom, ktorý
pramení z Krista samého.
Poďme sa pozrieť na niekoľko takýchto bremien, pred ktorými nás NZ varuje:
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Matúš 10:37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako
mňa, nie je ma hodný;
Zdá sa, že aj naši najbližší sa nám môžu stať ťarchou ubíjajúcou Kristov život v nás pokiaľ im dáme miesto, ktoré patrí
Kristovi...
Lukáš 8:14 Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života,
takže úrodu neprinesú.
Lukáš 9:61 A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. 62 Ježiš odpovedal: Kto
položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
Lukáš 12:15 A pokračoval: Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka
nezávisí od jeho majetku a hojnosti.
Lukáš 14:33 Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.
Lukáš 21:34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás
ten deň neprekvapil;
List Rimanom 13:11 A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je
totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme
si výzbroj svetla. 13 Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v
hádkach a závisti. 14 Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.
Prvý Timotejovi 6:9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých
nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. 10 Veď koreňom všetkého zla je láska k
peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Prvý Petrov list 2:1 Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania
Prvý Jánov list 2:15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z
toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.
To je ukážka niektorých vecí, ktoré sú pre kresťana ťarchou, ktorá skôr či neskôr ubije jeho nový život v Kristovi.

2. Zväzujúci hriech
List Hebrejom 12:1 Preto aj my, keď máme
taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme
každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a
tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci
beh o závod...
Druhá výzva z nášho textu znie „Zbav sa
hriechu, ktorý ťa ľahko opantáva“. A zároveň
je to druhý symptóm stavu duchovnej
skleslosti: V živote takéhoto kresťana je
niečo, čo ho zväzuje, opantáva. Proste
niekde fatálne zlyháva. Pripadá si ako
pokrytec. K pocitu viny sa pridáva hanba,
seba odsúdenie. Takýto kresťan nevykročí
dopredu, neprevezme zodpovednosť. Bude
síce vždy k dispozícii, rád pomôže, rád bude
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fyzicky pracovať... Ale vždy s pocitom nedostatočnosti a duchovnej nehodnosti. V tomto stave je veľmi ťažké čeliť
strachu, je veľmi ťažké vystupovať z loďky, kde sa dá skryť medzi ostatnými jedenástimi...
Navyše skleslosť nás robí ešte viac otvorenými kompromisom a hriechom. Už stav únavy, sklamania, vyčerpanosti,
stresu... nás vedie k malým odmenám a potešeniam, k malým – na prvý pohľad neškodným – bonusom. Niekto otvorí
ľadničku, niekto si otvorí pivo, niekto si dá trochu vína, niekto si zapne televízor. Skrátka popri tom niečom ťažkom
a stresujúcom, unavujúcom, znechucujúcom si doprajem niečo príjemné... A zrazu sú v našom živote malé veci, ktoré
robia veľké škody.
Stav duchovnej skleslosti relativizuje a liberalizuje prísny nárok na posvätenie v živote kresťana:
Druhý Korinťanom 7:1 Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistime sa od všetkých škvŕn tela i ducha a v Božej
bázni zavŕšme svoje posvätenie.
Často nejde o veľa vecí, ktoré nás opantáva. Často naozaj ide o jednu vec, jeden hriech, jednu oblasť nášho života,
ktorí ešte nie je pod vládou Krista. Možno sa síce snažíme to dohnať v iných oblastiach a v niečom inom sa javiť ako
víťazní kresťania. Oklamať však môžeme len okolie a ľudí. Seba a Pána neoklameme. Premožitelia nad skleslosťou sú
tí, ktorí nekompromisne jednajú s hriechom, ktorý je pre nich najopantávajúcejší. Premožitelia nad skleslosťou
poddávajú Kristovi všetko. Hanba im nezabráni vyznávať svoje hriechy. Pýcha ich nezastaví na ceste do svetla.

3. Bež závod!
List Hebrejom 12:1 Preto aj my, keď
máme taký veľký oblak svedkov okolo
seba, složme každé bremeno a ľahko
obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou
bežme pred nami ležiaci beh o závod...
Tretia výzva z nášho textu znie „Bež
závod!“. A zároveň je to tretí symptóm
stavu duchovnej skleslosti: Takýto
kresťan nebeží, neženie sa, nemá pred
očami cieľ Kristovej odmeny. Nepodobá
sa športovcovi: nemá kondíciu,
netrénuje, nemá disciplínu, nepoddáva
všetko ostatné jednému cieľu, nemá
pravidelný režim, nemá vypestované
rituály, ktoré ho držia zameraného na
cieľ. V takomto stave chýba kondička na
vystúpenie z loďky a chodenie po vode.
V takomto stave je ťažké čeliť strachu,
lebo nie sme zvyknutí sa s ním potýkať na dennej báze...
Pritom v NZ máme život kresťana pripodobnený práve takémuto bežcovi, športovcovi, atlétovi, ktorý všetko ostatné
prispôsobuje a poddáva jedinému cieľu. Nie naopak! Ako často však obetujeme práve naše kresťanstvo životnému
štýlu našej doby! Pavel s jeho životným štýlom nám ide príkladom:
Prvý Korinťanom 9:24 Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak,
aby ste ju dosiahli. 25 Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my
však neporušiteľný. 26 Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. 27 A
zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlyhal.
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Vo svojom živote som si všimol, že nestačí ak sa usilujem o zmenu v mojom živote len v duchovnej oblasti: čítaním
Písma, modlitbami a pôstami. To je síce dobrý základ. Ale posun prichádza tam kde poddávam Kristovi aj svoju dušu,
svoje vzťahy, emócie, vôľu, myseľ... No a všimol som si, že najvýraznejší posun vidím vtedy, keď zapojím aj svoje telo.
Či už športom alebo zdravou životosprávou...

4. Hľaď na Ježiša!
List Hebrejom 12:2 hľadiac ta na
Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša,
ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred
ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a
posadil sa po pravici trónu Božieho. 3
Lebo povážte toho, ktorý strpel od
hriešnikov také sebe protirečenie, aby
ste umdlievajúc neustali vo svojich
dušiach.
Štvrtá výzva z nášho textu znie „Hľaď
na Krista!“. A zároveň je to tretí
symptóm stavu duchovnej skleslosti:
Pre takéhoto kresťana už Kristus nie je
tak lákavý. Už na Neho uprene nehľadí.
Už sa mu neskvie. Už ho až tak neláka.
Už mu to zovšednelo. Už si neotvára Písmo. Už neštuduje do hĺbku život Krista. Už neuvažuje nad Jeho utrpením. Už
nehľadí na Jeho kríž... Možno sa uspokojí s peknými chválami, s učením o Božej milosti, s opakovaním si toho, že je
Božím dieťaťom, že je mu odpustené, že je požehnaný, že Pán je Immanuel... To všetko sú nádherné a pravdivé veci.
Verím však, že ak spustíme uprený pohľad z Pánovho kríža a z naozaj hlbokého uvažovania o Kristovi ako
ukrižovanom Baránkovi, niečo nesmierne dôležité stratíme. Vytratí sa bázeň. Vytratí sa vedomie ceny, za akú sme
kúpení. Vytratí sa cesta, na ktorú sme za Kristom vykročili, a síce cesta sebazaprenia, utrpenia, prenasledovania...
Vytratí sa nám vyzbrojenie zmýšľaním, ktoré nás vedie k poslušnosti Kristovi, vyzbrojenie prekonať akýkoľvek strach:
Prvý Petrov list 4:1 Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním: Kto prešiel
utrpením v tele, skoncoval s hriechom, 2 aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale
podľa Božej vôle.
Asi nie náhodou si tento pohľad na Krista udržiaval aj Pavel. Možno práve toto je „tajomstvom jeho úspechu“ prečo
dokázal tak nekompromisne nasledovať Krista:
Prvý Korinťanom 1:22 Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však hlásame Krista
ukrižovaného — pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov,
Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.
Prvý Korinťanom 2:2 Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to
ukrižovaného.
Verím, že je veľmi dôležité to nad čím premýšľame, čo plní našu myseľ, čomu venujeme pozornosť, čo tvorí našu
mienku a náš pohľad na svet. V NZ nájdeme veľa výziev o čom ako kresťania máme premýšľať a čo naopak má unikať
našej pozornosti.
Podobne ako si dávame (niekedy až prehnane) pozor na životosprávu a na to, čo jeme, na rôzne diéty a pitný režim...
Podobne ako si muži dávame pozor kde a čo tankujeme (a niektorí ešte aj dokupujeme adjektíva na čistenie
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a zvýšenie výkonu a zníženie spotreby motora)... Verím, že podobne o to viac by sme si mali dávať pozor na našu
myseľ a srdce, na to akým názorom a vplyvom sa vystavujeme. Verím, že by sme si mali dávať veľký pozor na všetky
médiá (main streamové aj underground streamové), ktoré na nás chrlia svetonázory, propagandu, konšpirácie,
negatíva, svetskú múdrosť, politizovanie, filozofie, zvrátené hodnoty... Verím, že by sme sa mali vrátiť k Biblii a času
s Pánom, kedy sa modlíme a načúvame Jemu. Verím, že ak by sme vypli televízor a internet, vyhli by sme sa väčšine
temnoty, ktorá padá na tento svet a má moc aj kresťanov odviesť z Pánovej prítomnosti do zmätku.
Pán sám a Jeho kríž je kompasom, ktorý nás najlepšie zorientuje v tom odkiaľ a kam ideme a čo je dôležité.

„Poď za mnou!“
Toto sú jednak symptómy duchovnej skleslosti
a jednak výzvy ako sa jej vyvarovať a ako z nej
vykročiť k nasledovaniu Krista. A nás vyzývajú aj
dnes:
 Čo je tvojou ťarchou? Čo ťa zaťažuje
a vyciciava z teba duchovný život? Je niečo
čo by si mal zložiť?
 Čo je tým ľahko zväzujúcim hriechom
v tvojom živote? Už si sa rozhodol s tým
nekompromisne jednať? Za kým by si
mohol zájsť, zdôveriť sa mu a požiadať ho
o radu a pomoc v tejto oblasti tvojho
života?
 Ako by si mohol zmeniť svoj životný štýl na štýl športovca a bežca na dlhú trať? Ako by si mohol praktizovať
disciplínu, cieľavedomosť, vytrvalosť, pravidelný tréning... a iné disciplíny športovca v tvojom živote
(dennom, či týždennom režime...)?
 Ako by si mohol zamerať tvoju myseľ a srdce naozaj na Krista? Čomu všetkému by si mal prestať venovať
pozornosť?
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