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Plán B
Minulý týždeň som hovoril o plánovaní – o plánovaní našich životov! Spomínali sme si, ako Ježiš jasne
hovoril o tom, že je mnoho ľudí, ktorí Ho nasledujú, ale keď je ich nasledovanie zrazu preskúšané,
odchádzajú! Pri jednej príležitosti, keď Ježiš kázal a vyučoval, ľudia neboli veľmi nadšení. Nepáčilo sa im,
čo Ježiš hovoril. Žiadal ich totiž, aby sa kajali. Povedal im, aby zmenili svoje životy a rozhodli sa. Bolo im
povedané, že nasledovanie Ježiša majú brať vážne.
Niektorí z nich sa rozhodli, že im to za to nestojí. Možno si povedali: „Ak neuvidíme zázraky a ak nebudeme
sýti, ak nebudeme uzdravení, nuž, viac tohto muža nasledovať nebudeme.“ Ježiš sa v tej chvíli obrátil
k svojim učeníkom a spýtal sa ich: „Aj vy ma teraz opustíte?“ Inými slovami: „Aj vy, moji nasledovníci,
moji verní učeníci, ktorí ste so mnou už takmer tri roky, aj vy ma chcete opustiť, keď veci zrazu začínajú byť
ťažšie?“

Bolo to v čase, keď bol Ježiš na ceste do Jeruzalemu. Vedel, že tam bude ukrižovaný, že učeníci prídu do
veľkého pokušenia. Vedel, že to bude pre nich veľmi ťažké. Preto chcel, aby si uvedomili, že sa musia
rozhodnúť, že sa na to musia pripraviť. Tak isto aj ty to potrebuješ zobrať vážne.

Prečítajme si spolu 14. kapitolu Lukáša, od 25. do 33. verša:
Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k nim obrátil a povedal: 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. Lebo kto ide
za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv
nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď
uvidia, že položil základy, a pritom nemá na dokončenie stavby: Tento človek začal stavať a nebol schopný
dokončiť.

Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s

desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo,
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kým je jeho protivník ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojím
učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.

Pozrime sa, čo sa tu hovorí o plánovaní – o tom, ako si človek musí vopred naplánovať, či dokáže postaviť
dom, aby sa mu nestalo, že dom postaví do polovice a nebude schopný ho dokončiť. Veď každý by sa mu
smial. Dokonca sa tu hovorí aj o generálovi, ktorý má armádu a pozná jej veľkosť. Pripravuje sa na boj proti
nepriateľovi a musí si všetko dobre zrátať. Sám seba sa pýta: „Je možné, aby som tento boj vyhral? Musím to
všetko dobre zvážiť, aby som nešiel proti nepriateľovi, naproti ktorému nemám šance.“ Preto je pre neho
lepšie, aby si veci naplánoval a mal pripravenú stratégiu.

Boh ľudí nežiada len tak, aby Mu boli odovzdaní. On im to aj umožňuje, aby Mu mohli byť odovzdaní.
K tejto myšlienke by som rád pridal verše zo 6. kapitoly listu Efezským. V tejto kapitole sa opisuje Božia
výzbroj. Keď ťa Boh o niečo požiada – aby si pre Neho pracoval, bojoval niekde za Neho, bol Jeho svedkom
alebo aby si vyučoval na biblickej hodine alebo čokoľvek iné – On ťa pre to aj vystrojí.

Keď si pozrieš 6. kapitolu Efezským, nájdeš tam celú výzbroj, ktorú Boh chce, aby sme ty a ja nosili. Začína
s opaskom pravdy. V podstate ide o našu integritu. Bezúhonnosť je v našej krajine i po celom svete stále
vzácnejšia. Je mnoho ľudí, ktorí nie sú čestní. Jedna z vecí, ktorú Boh od svojich detí – kresťanov – učeníkov
Ježiša Krista – očakáva, je, aby boli verní. Ak niečo hovoríš, malo by to byť pravdivé. Mala by to byť
pravda. A ak robíš nejaké rozhodnutie, mal by si to myslieť vážne a mal by si urobiť to, čo hovoríš, že urobíš.
Takže, predovšetkým tu ide o našu vernosť.

Potom je to pancier spravodlivosti. Spravodlivosť znamená byť spravodlivý v Božích očiach a v očiach ľudí.
Pancier spravodlivosti je možné vidieť. Ľudia s pancierom spravodlivosti sa snažia robiť, čo len môžu, aby
pomohli iným, chcú byť nápomocní, ako to len dokážu. Tak sa vyznačuje pancier spravodlivosti – niečo, čo
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vyzerá dobre, znie dobre a je dobré. Nie je to nič plytké. Je to niečo dobré do hĺbky. Je to súčasť Božej
výzbroje.

Ďalšou časťou v tejto 6. kapitole Efezským sú nohy, ktoré sú obuté. Nedávno som navštívil pravú kováčsku
dielňu. Kováč práve vyrábal konskú podkovu. Kov sa pod nárazmi kladiva ohýbal a naberal požadovaný
tvar. Popri svojej práci mi kováč vysvetľoval, ako koňa obúva – ako mu pribíja podkovy, aby chránili jeho
nohy. Snažil sa mi jasne vysvetliť, že kôň by bez tých podkov kríval. Pretože by mohol naraziť na nejakú
skalu alebo kameň a poranil by sa. Potom by už nemohol vo svojej ceste pokračovať.

V Efezským v 6. kapitole sa píše, že by si mal mať svoje nohy obuté. Tvoje nohy by mali byť pripravené na
to, aby si mohol bežať a chodiť, zastaviť a otočiť sa. Ísť iným smerom, byť pripravený v jednom okamihu
zmeniť smer, aby si takto dokázal niesť evanjelium pokoja. Možno len tak kráčaš a nič sa nedeje a zrazu
zistíš, že niekto potrebuje vedieť niečo o Ježišovi. Niekto potrebuje poznať cestu ku spáse. Tvoje nohy majú
byť pripravené ísť. Majú byť pripravené povedať: „Chceme tam ísť. Chceme sa podeliť o skutočnú známosť
o tom, že existuje jeden Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý vezme tvoje hriechy a dá ti dar večnej spásy.“
Tvoje nohy majú byť pripravené ísť kdekoľvek, aby si dokázal priniesť toto posolstvo.

V knihe Efezským v 6. kapitole sa ďalej hovorí o štíte. Plánuješ to, že si so sebou vezmeš štít, aby si uhasil
ohnivé šípy diabla? Niekedy je to viac ako len šíp. Možno je to oštep. Buď pripravený brániť sa voči
pokušeniu. Buď pripravený brániť sa proti hriechu.

A potom tu máme prilbu spásy. Môžeš ju nosiť hrdo! Zvyčajne je na prilbe nejaké ozdobné pero. Keď vidíš
niekoho vyobliekaného s prilbou na hlave, spomeň si, že aj my máme byť takto vystrojení, aby sme tým
zároveň preukazovali, že patríme Pánovi. Sme Pánovi. Tá prilba je veľmi hodnotná vec! Naplánuj si, že ju
budeš nosiť pravidelne a budeš pripravený sa ňou preukázať.
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Potom je to meč Božieho Slova. Keď si budeš čítať Božie Slovo, budeš ho študovať a rozjímať nad ním,
pracovať s ním každý deň, bude ti čoraz známejšie, budeš sa učiť niektoré jeho časti naspamäť, aby si sa o ne
mohol podeliť s ľuďmi, ktorí ťa budú počúvať. Keď im budeš hovoriť, ako môžu byť spasení, kto je Ježiš
Kristus a kto je skutočný Boh. Naplánuj si, ako budeš používať meč Božieho Slova! Priprav sa na to, že
budeš niekomu zajtra svedčiť. Buď pripravený svedčiť niekomu zajtra, pozajtra, tento týždeň. Rozprávaj sa
s ľuďmi o Ježišovi.

Boh chce, aby si bol Mu bol naplno oddaný, aby bol On u teba na prvom mieste. Urob si plán, ako by si
mohol Pánovi slúžiť.
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