Druhá strana.
Cesta na druhú stranu:
- Začína Pánovým impulzom, ktorý často prichádza
akoby v nevhodnú dobu, kedy sa nám do toho veľmi
nechce a kedy aj okolnosti hovoria o tom, že to nie
je vhodné, bezpečné, či múdre...
- Či sa na túto cestu vydáme, závisí od nášho
rozhodnutia osobne nasledovať Pána a Jeho vedenie
a to znamená iné veci opustiť a dať Jeho na prvé
miesto nášho záujmu. Preto nastúpiť do tejto loďky
nie je vôbec ľahké.
- Na tejto ceste nejde len o to dostať sa na tú druhú
stranu. Pán má svoj zámer počas cesty sa nám zjaviť
ako Pán.
- Je to cesta viery a dobrodružstva. Zrejme budeme
robiť niektoré veci po prvý krát vo svojom živote
a možno budeme jediní ktorí urobia práve ten krok
viery, ku ktorému nás Pán pozve: Vystúpiť z loďky na
vodu. To však chce prekonať skleslosť a strach.

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. 23 A
rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A
keď bol večer, bol tam sám. 24 A loď už bola naprostred
mori, zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. 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! 28 A Peter mu odpovedal a riekol:
Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po
vodách. 29 A on povedal: Poď! A Peter zostúpiac z lode
chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. 30 Ale hľadiac na
silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a
povedal: Pane, zachráň ma! 31 A Ježiš hneď vystrel ruku,
zachytil ho a povedal mu: Človeče malej viery, prečo si
pochyboval? 32 A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor.
33 A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a
hovorili: Si naozaj Syn Boží!

Čo je však tá druhá strana?

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 tejto poslednej časti však chcem hovoriť o druhej strane. Doteraz sme hovorili o ceste, ktorá tam vedie
a o tom, čo všetko to znamená vydať sa na túto cestu a ísť po nej. Teraz sa pozrieme, čo je DRUHÁ STRANA:

1. Druhá strana je Božia vôľa pre môj život. Sú to Božie skutky, ktoré On pre nás pripravil:
Matúš 7:21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu
môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
List Efezanom 2:10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré
nám Boh už vopred pripravil.
Prvý Jánov list 2:16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa
blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu
vôľu, zostáva naveky.
Diabol vždy pôjde práve proti tomu, aby sme vstúpili do týchto skutkov od Otca, ktoré nám vopred pripravil. On
chce aby sme zostali na prvej strane, ktorá je pre nás pohodlnejšia, bezpečnejšia. Prvá strana predstavuje
miesto, kde sme nevkročili do osobného nasledovania Pána. Je to miesto našej bezpečnej zóny: môj pokoj, moje
zabezpečenie, moje potreby, moje vzťahy, moji najbližší, moje záujmy...
Pán nám však jasne hovorí – a práve táto Jeho výzva prichádza v nesmiernej radikalite - že ak chceme vykročiť za
Ním, musíme túto prvú stranu opustiť, stratiť ju, nebyť na nej závislí, dokonca ju mať v nenávisti:
Marek 8:34 Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma! 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre
mňa a pre evanjelium, zachráni si ho 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život? 37
Za čo môže človek získať svoj život? 38 Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za
mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.
Lukáš 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry,
ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27 Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím
učeníkom..

2. Druhá strana je Pán sám, kontakt s Ním, počuť Jeho hlas, mať s Ním spoločenstvom. Veď v Ňom sú všetku
moje pramene (Ž 87,7), On je tou drahocennou perlou a tým najväčším mojim pokladom (Mt 13,44-46). Apoštol
Pavel to vyjadril veľmi radikálne, keď to dáva do porovnania s jeho prvou stranou:
List Filipanom 3:7 No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. 8 A vôbec, všetko pokladám za
stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to
za odpad, aby som získal Krista 9 a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale
aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere; 10 aby som poznal
jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, 11 aby som
tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. 12 Nie že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím,
aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. 13 Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len
jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. 14 Bežím k cieľu za nebeskou
cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi. 15 A tak všetci dokonalí majme takéto zmýšľanie!
A tu je ďalšie jeho radikálne vyjadrenie:
Prvý Korinťanom 2:2 Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to
ukrižovaného.
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Na prvej strane sú informácie o Ježišovi, na druhej strane je to Jeho zjavenie, vzťah s Ním. Na prvej strane je to
o tom, že o Ňom počuješ, no druhá strana je, že Mu otváraš celé svoje srdce a rozhoduješ sa pre Neho.

3. Druhá strana je nebeská odmena, nebo samotné, Pánove príbytky, Jeho veniec pre víťazov, biely
kamienok pre premožiteľov. Dostať sa tam však je naozaj pre tých, čo zvíťazia nad svetom a jeho žiadostivosťou
a vykročia k tomuto mestu, ktorého staviteľom je Boh.
Matúš 6:19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú.
20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú.
21 Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Matúš 6:24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k
jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.
Prvou stranou je svet, materálne veci, bohatstvo, pozemské poklady – teda to čo sa tak veľmi na zemi cení
(postavenie, zabezpečenie, vplyv, karéra...). Cesta na druhú stranu znamená žiť pre nebo, zhromažďovať si
poklady tam, tam zamerať svoje srdce, túžby a hodnoty.
Čo nám pomáha pohnúť sa z prvej na druhú stranu?

1. Modlitba
Celý kontext 14.kapitoly Matúša, v ktorej je náš príbeh cesty na
druhú stranu, je smrť Jána Krstiteľa. Začína tým, ako Herodes dal
sťať Jánovi hlavu. Priatelia Jána vzali jeho mŕtvolu, pochovali ho
a oznámili to Ježišovi. Vtedy sa Ježiš preplavil na druhú stranu do
samoty. Tam však už na neho čakali zástupy ľudí. On im slúžil.
Nasledovala pre nás nepredstaviteľná kampaň zázrakov pre niekoľko
tisícok ľudí. Bolo to veľkolepé. V evanjeliu Jána v 6,14-15 dokonca
čítame, že ľudia boli tak uchvátení mesiášskymi zázrakmi, že chceli
urobiť Ježiša kráľom. Ale aj po tejto kampani pretrvávala potreba
Ježiša utiahnuť sa do samoty. A tak prinútil učeníkov preplaviť sa na
druhú stranu a on sám strávil noc s Otcom v modlitbe.
Cesta na druhú stranu najčastejšie začína utiahnutím sa do samoty,
modlitbou. Práve tam, v Pánovej prítomnosti v modlitbe cítime, že
je „druhá strana“. Pán Ježiš vyhľadával takéto miesto.
V tomto prípade to bola strata jeho najlepšieho priateľa,
najväčšieho proroka, s ktorou potreboval vyhľadať samotu
v modlitbe. Smrť Jána bola zrejme vážnym posunom hodinovej
ručičky v čase jeho pozemského života. Bola míľnikom a predznamenávala aj Jeho vlastnú smrť.
V modlitbe aj my nachádzame útočisko, bezpečie, potešenie. Je to najlepší spôsob ako mať kontakt s tou druhou
stranou a nezostávať na tej prvej.
Pre niekoho je druhou stranou konkrétna služba (napr. služba deťom v besiedke, služba mladým, služba sirotám,
diakonia, alebo worship), alebo konkrétne poslanie (napr. v oblasti politiky, verejnej správy, či sociálnych služieb,
poslanie jednak zarobiť a jednak podporovať iné služby a služobníkov, poslanie pastora, či evanjelistu
a misionára...). Pre každého však je tá modlitební komôrka cestou na druhú stranu, miestom, kde sa dobíjajú
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naše baterky, kde je znovu roznecované to Božie povolanie, miesto kde znova začíname aj po neúspechu, alebo
zlyhaní. V modlitebnej komôrke totiž znovu a znovu rozoznávame druhú stranu.
Pre niekoho je práve modlitba tou druhou stranou. Takými boli napr. Simeon a Anna. Obidvaja sa modlili už roky
pred narodením Mesiáša, postili sa a mali zasľúbenie o tom, že sa ho osobne dočkajú. A keď rodičia Jozef
s Máriou priniesli dieťatko Ježiša do chrámu, oni tam boli. Nikto ich nepozýval, nikto im to neoznámil. Viedol ich
Boh. Jasne to dieťatko identifikovali, žehnali mu a prorokovali to čo v modlitebnej komôrke už roky vnímali.
Lukáš 2:25 V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával
potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. 26 Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon,
Lukáš 2:36 Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa
vydala, žila s mužom sedem rokov. 37 potom do osemdesiatich štyroch rokov ako vdova. Neodchádzala z
chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. 38 Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a
všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati.
Nie je to zaujímavé? Oni vďaka modlitebnej komôrke dokázali rozoznať tú druhú stranu, ešte keď bola malým
bábätkom v plienkach. Profesionálni židovskí vodcovia ju nerozpoznali ani keď chodila medzi nimi ako dospelý
muž konajúci mesiášske zázraky.
Skrze modlitbu nezostávame na tej strane kde nemáme byť, kde je ľahké a prirodzené byť
Modlitba robí prirodzeným pre nás Božie kráľovstvo, Jeho vôľu – vytrhuje nás z prirodzeného sveta a našej doby.
Modlitba otvára okno do neba, ale aj do sveta okolo nás – pomáha nám pozorovať nebo na zemi, nebeské veci
v našom čase. A práve modliť sa môžeme všetci. Môžeme si oddeliť čas, kedy budeme celým srdcom volať po
tom, aby nám Boh hovoril o Jeho druhej strane pre nás, o Jeho vôli, o Ňom samom, o Jeho blízkom návrate.
Verím, že je čas aby sme sa práve takto modlili: „Pane, chceme počuť, čo nám hovoríš Ty, živý Boh. Chceme ťa
počuť, chceme poslúchnuť Tvoje povolanie. Chceme priložiť naše srdcia k Tvojim cestám. Chceme sa pridať
k tomu, čo Ty robíš a chceš robiť skrze nás. Otvor nám pre tieto veci oči...!“

2. Potreba
Keď nás Pán povoláva, nevieme, čo je na druhej strane, nevieme,
čo všetko to bude pre nás znamenať a ako to dopadne – Môžeme
však tušiť, vnímať, že za Jeho povolaním je potreba, ktorú On
chce naplniť. Neposiela nás na druhú stranu, len preto, aby sme
sa niekam premiestnili. Na druhú stranu sme poslaní preto, lebo
On už vie, čo je tam, aké potreby... On má na to dôvod. On sa
totiž stále zmilováva nad ľuďmi v rozličných potrebách,
problémoch, hriechu. Jeho vôľou je ľudí spasiť, hovoriť k ich
srdcu, dotknúť sa, objať...
Lenže naša doba nás vedie k tomu, aby sme boli slepé oproti potrebám ľudí okolo nás, aby sme boli hluchí oproti
ich kriku a plaču, aby sme mali zaneprázdnené a tvrdé srdcia, dokonca aby sme (aj ako kresťania) boli rasistickí,
plní hnevu, hundrania, nespokojnosti (aj z cirkvi), aby sme boli tí, ktorí ohovárajú... Týmto smerom ide duch tejto
doby.
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Ale Božie oči vidia plačúcich a tých, ktorí majú potreby na tej
druhej strane. A keď nás On posiela na druhú stranu, väčšinou je
to aj kvôli takýmto potrebám ľudí. Nie je tam napísané koľkým
ľuďom potom slúžili na tej druhej strane jazera, keď sa tam
preplavili (záver 14.kapitoly), ale je dosť možné, že tam boli ešte
väčšie zástupy, a že mali ešte vážnejšie potreby ako hlad.
Podľa J 6 sa na tej prvej strane chceli ľudia Ježiša zmocniť a urobiť
Ho kráľom.
Ján 6:14 Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili:
Toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. 15 Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili
kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám.
Chceli si naplniť aj politické ciele a ambície prostrednístvom Ježiša. Zrejme aj preto z toho miesta odišiel
a učaníkov narýchlo poslal ešte pred sebou. On nepotreboval, aby Ho niekto ustanovoval kráľom na zemi. On už
Kráľom bol. A chce byť našim Kráľom nie preto, že sme zakúsili Jeho nasýtenie, a že my máme nejaké ambície
ako Jeho kráľovstvo použiť a uplatniť. On chce byť Kráľom preto, že je milovaný, že Ho niekto učinil Kráľom vo
svojom srdci.
Potreba je tou druhou vecou, ktorá nám pomáha vidieť druhú stranu okolo nás. Druhú stranu zrejme minú ľudia
s tvrdým srdcom, ktorí už nevedia plakať s plačúcimi.
Niekto to vyjadril takto: „Boh je expert na naše potreby“. Vidíme to napr. u Zachariáša a Alžbety. Obidvaja boli už
starší a roky sa modlili za dieťatko. Boh však videl ich potrebu a tiež videl ich postoj, s ktorým dlhé roky očakávali
na Božiu odpoveď.
Lukáš 1:6 Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení. 7
Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku.
13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí
syna a dáš mu meno Ján.
Nepriateľ nás chce dostať do skepsy, nespokojnoti, reptania, horkosti, vzbury, sklamania... Boží Duch nás však
vedie do očakávania vo viere ako sa naplní naša potreba, do dôvery v Boha, ktorý je dobrý a do očakávania na
Neho... Zachariáš s Alžbetou si nenechali ukradnúť túto spravodlivosť zo svojich životov a toto očakávanie vo
viere.
Čo je však v tomto príbehu úžasné je skutočnosť, že Boh neodpovedá len na ich potrebu, ale napĺňa aj potrebu
ich generácie a všetkých nasledovných. Zveruje im dieťa, ktoré sa stane prorokom, ktorí bude pripravovať cestu
Mesiášovi. Boh si môže našu potrebu použiť nie len na to aby sa nám dal poznať ako dobrý a verný Boh, ale
možno aj preto aby boli naplnené aj potreby iných ľudí.
Niekedy je naša vlastná potreba začiatkom tejto cesty na druhú stranu. Boh si používa našu potrebu byť
užitočný, niečo dokázať, mať zmysel života, mať priateľov a byť priateľom – naplnením týchto potrieb chce
naplniť ešte väčšie potreby ktoré vo svete okolo nás sú. Potreba samotná volá po zázraku, po odpovedi z neba.
Matúš 6:9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 10 príď kráľovstvo
tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
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Keď vnímame naše potreby a potreby iných ľudí okolo nás,
môžeme vnímať tú „druhú stranu“ – môžeme po tom volať –
druhá strana je keď sa nebo dostane na zem a Boh sa dotýka ľudí
a ich potrieb.

3. Povolanie
Niekedy nás Pán povolá ako Petra do dobrodružstva a poverí nás
konkrétnou výzvou – Jeho „ak si to ty“ a Pánove „Ja som“ vnášajú
rozmer druhej strany do nášho života – rozmer neba. Keď na
vlastnej koži zakúšame ako do našej situácie vstupuje Pán ku nám
a k niečomu konkrétnemu nás povoláva.
Často veríme ohľadom Božieho povolania rôznym mýtom, ktoré vôbec nie sú pravdivé:
- Boha môj život nezaujíma, nemá pre mňa povolanie. Tento príbeh nám však hovorí o opaku. Niekedy Pán
povie konkrétnemu človeku „Poď!“. Pán nám jasne povedal, že Jeho ovce budú počuť Jeho hlas a budú Ho
nasledovať. To naozaj platí aj pre nás dnes.
- Božie povolanie prebieha ľahko. Náš príbeh vyvracia aj tento mýtus. Pre Petra to vôbec nebolo ani ľahké a ani
bezproblémové. Keď odpovedal na Pánove „Poď!“, to
neznamenalo, že mal zaistený úspech. V Písme je mnoho
príkladov, ktoré tento mýtus vyvracajú a hovoria skôr
o opaku: Božie povolanie nie je ľahké, prináša mnoho
problémov a výziev. Božie povolanie často začína výzvou
„Neboj sa!“.
- Božie povolanie je o veľkolepom úspechu duchovných obrov.
Toto nie je pravda. Boh povoláva obyčajných ľudí, často
k obyčajným veciam, ktoré nás ale vedú na druhú stranu,
k naplneniu Božej vôle. Niekedy je to povolanie
k odpusteniu,
alebo
k pokániu
z niečoho,
alebo
k ospravedlneniu sa niekomu, voči komu sme sa nejako previnili...
- Existuje len jeden plán, jedna cesta pre mňa. Ak to minieme, už sme minuli Boha. Myslím, že aj toto je lož od
diabla, ktorý nás chce dostať do rezignácie a pocitu viny a nehodnosti. Toto iste nie je Božou vôľou! Boží Duch
nás naopak dvíha. Ak máme pocit, že sme niečo premeškali, či neposlúchli Boha, môžeme ísť v modlitbe
a pokání s tým pred Boha a zakúsiť Jeho milosť, odpustenie a povolanie.
- Boh ma nikdy neprinúti poslúchnuť Jeho povolanie. Verím, že aj toto je mýtus. Prosím, nepokúšajme Boha
našou neposlušnosťou. Ak Boh k nám hovoril, ak nám dával sny, poslúchnime Ho. Viacerí ľudia chceli od
povolania odísť (Mojžiš, Jeremiáš, Jonáš...), ale Boh vie prečo nás volá. Vo veci je toho omnoho viac ako len
naše súkromie a ohrozenie. Vo veci sú potreby ľudí, ktoré On vidí...
Väčšinou je to pre nás výzva viery, výzva premôcť strach, výzva zobrať zodpovednosť – a nie prežívanie pokoja,
istota, ľahká cesta bez prekážok...
Takéto povolanie zobralo na „cestu na druhú stranu“ Jozefa a Máriu. Obidvaja dostali od Boha povolanie
a potvrdenie tejto cesty. Bolo to veľmi konkrétne povolanie. Aj Jozef a aj Mária počuli ako prvé slová výzvu
„Neboj sa!“ Pre nich obidvoch to nebolo ľahké. Druhá strana vlastne vstúpila do ich života a poslala ich na cestu,
ku viere a poslušnosti, zodpovednosti a vernosti. Nuž a pohľad na druhú stranu ich na tejto ceste udržal.
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„Poď za mnou!“
Verím, že som túto sériu kázní nepriniesol „len
tak“. Ja sám som prvým, pre koho je toto
posolstvo nanajvýš aktuálne. Modlím sa aby sa to
stalo hlasom Pánovej trúby, ktorý nás prebudí,
zhromaždí a nasmeruje správnym smerom.
Prosím, vezmi tieto výzvy do tvojho času modlitby
s Bohom. Otvor pred Ním svoje srdce. On ti
zasľúbil, že sa ti dá nájsť ako Ho budeš hľadať
celým svojim srdcom, rozhodnutý Ho poslúchnuť.
1. Čo je najväčším darom, ktorý ti dal Boh? Skús
sa zamyslieť a urobiť zoznam toho, čo ti Boh
zveril.
2. Vieš jasne rozlíšiť svoje povolanie? Napíš jednu – dve presvedčivé vety, ktorými dokončíš túto myšlienku: Mojím
povolaním je...
3. Kde ti najviac hrozí, že zostaneš na prvej strane? Čo ti najviac bráni vykročiť za nebeským povolaním?
4. Táto kapitola hovorí o troch veciach, ktoré nás upriamujú a vedú vykročiť na druhú stranu: modlitba, potreba
a povolanie. Akú rolu a miesto zohrávajú v tvojom živote?
5. Dopraj si nejaký čas a predstav si scénu, kde ty a Boh spolu rekapitulujete tvoj život. Aký krok by si mohol dnes
6. urobiť, aby bola ľútosť na konci tvojho života čo najmenšia?
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