
Lekcia: Ž 107, 23-32                                   Kázeň: Mk 4, 35-41

Bratia a sestry,
dnes je posledný deň kalendárneho roka. Už o niekoľko hodín sa začne nový rok.

Na dnes som vybral biblický text, ktorého dej sa odohráva v závere dňa.  Keď sa už deň
chýlil ku svojmu koncu, Ježiš povedal, aby sa preplavili na druhú stranu jazera. Učeníci
nastúpia na loď a sprevádzaní inými loďami vydávajú sa na plavbu. Ako sa Ježiš ocitol
na lodi?  Celá štvrtá kapitola opisuje to, ako Ježiš rozprával ľuďom v podobenstvách.
Tých, ktorí Ho počúvali, bolo veľmi veľa. Tlačili sa na Neho a kvôli tomu nastúpil na
loď a z lode ich učil.  Takto strávil  Ježiš  celý deň.  Okrem toho,  že učil  ľudí,  všetko
osobitne ešte vysvetľoval učeníkom. Iba ten, kto má s učením druhých skúsenosti, vie,
aká ťažká a únavná je to práca. Človek je potom úplne fyzicky unavený a tiež duševne
vyšťavený. 

Ježiš po takom namáhavom dni, plného odovzdávania radostného evanjelia iným,
tvrdo zaspal v tyle lode. To, že spal na lodi, ktorá bola uprostred búrlivého mora, a že ho
nezobudili ani vlny valiace sa do lode, svedčí o veľkom vyčerpaní. V Ježišovi prišiel na
svet  sám Boh,  ale Ježiš  bol  tiež pravý človek.  Bol  nám vo všetkom podobný okrem
hriechu. Vedel, aké je to byť úplne unavený. Cítil úzkosť, zakúsil samotu a to, že ho
najbližší opustili. Poznal, aké je to byť neprijatý, nepochopený, odmietnutý a zakúsil aj
fyzickú bolesť a smrť. Máme Pána, ktorý nám rozumie! On vie, aké je to byť so silami
úplne na dne. Bohu sú blízke naše starosti a problémy. Na Neho môžeme volať, keď už
ďalej  nevládzeme.  On nás  neodmietne,  pretože  vie,  aké  je  to  byť človekom a žiť  v
nedokonalom svete. 

To, že Ježiš spí, keď naokolo zúri búrka, svedčí aj o Jeho absolútnej dôvere v Jeho
nebeského Otca. Ježiš vie, že Jeho Otec má všetko úplne v rukách. Pán Ježiš mal túto
dôveru  v  nebeského  Otca  v  každej  situácii  a  za  všetkých  okolností.  Takto  nám dal
nádherný príklad dôvery v Pána Boha.

Ježiša nezobudila ani búrka, ani vlny valiace sa do lode, ale zobudili ho učeníci.
Niektorí  z učeníkov boli  rybári.  Aj keď väčšinu svojho života prežili  pri  love rýb na
mori, predsa v čase búrky podľahli panike a s výčitkou sa obrátili na Ježiša. Povedali:
„Nedbáš, Majstre, že hynieme!“. Tieto slová si Ježiš, ako jediný, naozaj nezaslúžil. Veď
On prišiel na zem, aby zachránil nielen učeníkov, ale každého človeka. Dobrovoľne sa
obetoval namiesto nás. Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista na túto zem, aby zomrel za
naše hriechy. V Evanjeliu podľa Jána je jeden veľmi známy verš, ktorý mnohí kresťania
vedia naspamäť. Je tam napísané:  Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (3, 16)

Bohu nie sú naše životy ukradnuté. Už v Starom zákone čítame v knihe proroka
Ezechiela tieto slová:  Povedz im: Akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - nemám
záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a
bude žiť. (18, 32) Ježiš dbá o naše životy. On nás zachraňuje od večnej smrti. Boh chce,
aby každý človek mal život večný. Učeníci to však zatiaľ nechápu. Ešte stále nemajú
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vieru. Pochopia to až neskôr, keď uvidia vzkrieseného Krista. To, čo sa učeníci dozvedia
až neskôr,  my vieme už dnes.  Vieme, že Ježiš zomrel na kríži  kvôli  nám. Vieme, že
Ježišovi na nás záleží a že len v Ježišovi máme život večný. Ježiš je naša nádej na každý
deň.  

Na ostré a vyčítavé slová učeníkov reaguje Ježiš tak, že utíši vietor a more. Búrka,
ktorú prežívali učeníci, bola skutočná. Búrka však môžu mať aj inú podobu. Prichádzajú
v živote chvíle, keď sa na nás všetko doslova valí a my sme úplne v koncoch. Cítime
ohrozenie a nevieme ako ďalej. Sme zmietaní a zaplavovaní ťažkosťami. Sú to chvíle,
keď máme pocit, že loď nášho života sa čochvíľa potopí. Možno sa nám vtedy zdá, že
Boh na nás zabudol.  Možno si  myslíme, tak ako učeníci o Ježišovi,  že Boh zaspal a
nestará sa o svojich vyvolených. 

Boh na nás nezabudol, ako vyznáva už žalmista:  Nie, nedrieme a nespí ochranca
Izraela. (121, 4) Boh zasahuje v pravý čas. Bohu nie je nič nemožné. Žiadny náš problém
nie je pre Boha taký veľký, že by si s ním nevedel rady. Boh nás môže zachrániť aj v
takej situácii, kde by každý povedal, že tu už niet nádeje. Dôverujme Bohu a verme, že
On sa o nás postará. Ježiš Kristus prichádza a utišuje búrky v našich životoch. V jednej
mládežníckej piesni sa spieva: „Môj život už nie je prázdna loď, ó, môj Pán už ku mne
nastúpil, môj život už nie je prázdna loď.“ 

Ak sme prijali Pána Ježiša živou vierou a kormidlo lode svojho života sme zložili
do Božích rúk, potom dôverujme Bohu, že nás vždy povedie. Kto odovzdal svoj život
Bohu,  vie,  že už sa nemusí  báť.  My ľudia sme slabí  a často podliehame strachu.  Aj
učeníci podľahli strachu, hoci každý deň chodili s Ježišom a videli všetko, čo robil. Boh
sám ničí strach v našich srdciach a prináša utíšenie a pokoj.

Na príbehu o utíšení búrky vidíme, akú veľkú moc má Boh. Boh má vo svojej moci
aj prírodné živly. Všetko je v Jeho moci a nič sa nedeje bez toho, že by Boh o tom
nevedel.  Náš  Pán  vie  o  každom  našom  kroku  a  je  s  nami  na  každej  našej  ceste.
Dôverujme  Bohu  aj  v  tých  najťažších  chvíľach.  Prosme  Boha,  aby  nám dával  silu
nepoddávať sa strachu, ale s vierou očakávať na Božiu pomoc. Boh je s nami stále a On
utišuje všetky búrky, ktorých sa bojíme. Môžeme v modlitbách volať k Bohu. S pokorou
a úprimným srdcom môžeme v modlitbe predstúpiť pred Pána Ježiša a k Jeho nohám
zložiť všetky svoje starosti. Pán Boh utíši rozbúrené more a dokoná dobré dielo, ktoré v
našich srdciach začal. Amen.
Vypočujme si slová napomenutia, ako sú zapísané v knihe Józua v 1. k.: 
„Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj
Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech háji a ochraňuje vaše srdcia i
vaše mysle v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
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