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Takmer vãetci sú presvedåení o tom, æe
jednoduchý æivot je ten najlepãí æivot. Avãak
iba málo çudí podça toho æije. Ak ste znechu-
tení z toho, æe ste stále unavení alebo ste
vyhorení kvôli záplave vaãich hromadiacich sa
záväzkov a ste vyåerpaní z toho, æe iba
preæívate, namiesto toho, aby ste si æivot uæívali
– tak táto kniha je pre vás.

Joyce Meyer svojím typickým, priamym ãtýlom
odhaçuje nie menej ako sto spôsobov, ktorými
môæete okamæite zlepãiî svoj æivot. Vãetko to
zaåína aktivovaním viery a istoty namiesto
pochybností a snahy zapáåiî sa çuâom.
Kçúåom je aj tu pevné rozhodnutie – a Boh vás
zmocní k budovaniu lepãieho æivotného ãtýlu.

Joyce veçmi dobre vie, aké je to byî vãetkým
zavalený. Zo svojej skúsenosti píãe: “Spomí-
nam si na jednu chvíçu, keâ som sa Bohu
sîaæovala na svoj absolútne preplnený kalen-
dár. Ako odo mêa mohol niekto chcieî, æe
spravím vãetko to, åo tam bolo poznaåené?
Potom som si zrazu uvedomila, æe ja sama som
si vytvorila ten program a nikto iný okrem mêa
ho nemôæe zmeniî.”

Skvelou správou je, æe aj vy máte tú istú moc
zmeniî svoj æivot. Ak vyskúãate iba niekoçko
týchto odporúåaní, zaånete vidieî pokrok vo
svojom æivote a zakúsite skutoånú radosî.
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Æite Bohu na slávu

Zanechajte to, åo je za vami

Vyberajte si svoje boje

Nebojte sa toho, åo si myslia çudia

Dôverujte Bohu, æe zmení iných çudí

Doprajte si priestor

Nebuâte na seba takí prísni

Prestaête robiî veci, ktoré nerobíte dobre

Pamätajte, æe Boh je na vaãej strane

Joyce nám pripomína, æe Biblia je plná príkla-
dov o Boæej starostlivosti a usmernenia, aby
sme sa venovali postupne jednému dêu za
druhým. K budovaniu jednoduchého æivota
patrí æivot v súlade so zámerom, ktorý má Boh
pre kaædého z nás – a ten zámer nikdy nebude
od vás vyæadovaî viac,neæ môæete daî.

Osloboâte sa tým, æe si uvedomíte, æe nemu-
síte niå robiî, opravovaî, ani riadiî.
Postupujte podça autorkinej rady, ktorá vedie
k jednoduchosti. Prijmite za svoju tú skuto-
ånosî, æe Boh je na vaãej strane – a buâte
povzbudení, æe On vám pomôæe æiî
jednoduchý æivot.

patrí medzi
popredných celosvetových,
praktických uåiteçov Biblie.
Je autorkou kníh, ktoré sa
poåtom predaných kusov
umiestnili na prvom mieste v
rebríåku New York Times a
napísala viac ako sedemdesiat

inãpiratívnych kníh, vrátane kníh
,

,
celej série kníh

a mnohých iných. Má k dispozícii
aj tisíce audio nahrávok svojich vyuåovaní,
ako aj kompletnú video kniænicu. Rozhlasové
a televízne programy

sú vysielané po celom svete a Joyce
usporadúva konferencie po celom svete. Joyce
a jej manæel Dave sú rodiåmi ãtyroch dospe-
lých detí a bývajú v St.Louis,Missouri,USA.

Sebave-
domá æena (Confident Woman) Vyzeraj
dobre, cíî sa dobre (Look Great, Feel Great)

Myseç ako bojisko (Battlefield
of the Mind)

Uæívaj si kaædodenný
æivot

Joyce Meyer

Je moæné, æe æivot v skutoånosti nie je
komplikovaný, ale my si ho komplikujeme tým,

ako k nemu pristupujeme?

“Väåãina çudí dnes æije komplikovaný æivot a to ich zanecháva
frustrovaných a zmätených, uîahaných a vyåerpaných. Mám vãak dobrú
správu: váã æivot nemusí byî taký. Môæete sa rozhodnúî pre jednoduchý
æivot, plodný, naplnený, pokojom a radosîou ... Pokým vãak nie sme
pevne odhodlaní a odváæne sa nepustíme na cestu za jednoduchosîou,
sme odsúdení ku zloæitému æivotu a k frustrácii.”

„Æivot nemôæe byî jednoduchý, pokým sa nenauåíme pristupovaî ku
vãetkým veciam jednoducho. Náã postoj ku vãetkým udalostiam v
naãom æivote rozhoduje o tom, aká çahká alebo zloæitá bude kaædá jedna
situácia ... Dovoçte mi podeliî sa s vami o 100 spôsobov, ktorými môæete
zjednoduãiî svoj æivot a v dôsledku toho uvoçniî a zvýãiî svoju radosî.”

Joyce Meyer, z Úvodu

Pomocou priamych odporúåaní typu:

Nerobte viac vecí naraz

Netrápte sa o zajtrajãok

Prestaête odkladaî veci na neskôr

Buâte ochotní prispôsobiî sa

Pestujte samotu

Joyce hovorí o princípoch obmedzovania a odstraêovania aspektov,
ktoré prináãajú stres do naãich dní, ktoré komplikujú a hatia naãu
schopnosî,naplno si uæívaî æivot.
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Úvod

Vãetci ich máme – tie dni, keâ sa nám zdá, æe sa niå nedarí. Samo-
zrejme okrem toho, æe nám stále pribúdajú âalãie veci do náãho
zoznamu úloh. Ste takmer stále unavení? Ste vyåerpaní? Prichytili ste
sa pri tom, æe túæobne oåakávate lepãie dni – jednoduchãie dni? Príliã
veça vecí sa uchádza o naãe obmedzené zdroje pozornosti, energie
a åasu. Moæno sa dusíte a ani o tom neviete. Ak sa tak cítite, nie ste
sami.

Väåãina çudí dnes æije komplikovaný æivot a to ich zanecháva frus-
trovaných a zmätených, uîahaných a vyåerpaných. Mám vãak dobrú
správu: váã æivot nemusí byî taký. Môæete sa rozhodnúî pre jedno-
duchý, plodný, naplnený, pokojný a radostný æivot. Chcem vás vãak
varovaî, æe ak nie ste pevne rozhodnutí, æe to chcete, budete robiî
iba to, åo robia vãetci iní. Necháte sa vtiahnuî do uråitého systému
a zvyãok svojho æivota strávite túæbou, aby sa veci nejako zmenili –
bez toho, aby ste si vôbec uvedomovali, æe vy ste skutoåne tí jediní,
ktorí môæu nieåo zmeniî. Pokým nie sme pevne odhodlaní
a odváæne sa nepustíme na cestu za jednoduchosîou, sme odsúdení
ku zloæitému æivotu a k frustrácii.

Spomínam si na jednu chvíçu, keâ som sa Bohu sîaæovala na svoj
absolútne preplnený kalendár. Ako odo mêa mohol niekto chcieî, æe
spravím vãetko to, åo tam bolo poznaåené? Potom som si zrazu uve-
domila, æe ja sama som si vytvorila ten program a nikto iný okrem
mêa ho nemôæe zmeniî. Celý svoj æivot môæete stráviî tým, æe bude-
te snívaî o tom, ako by vãetko mohlo byî iné, ale prianie niå na veci
nezmení. Ak chcete nieåo zmeniî, potrebujete múdre rozhodovanie
a rozhodné åiny. Ak ste po tejto knihe siahli, pretoæe hçadáte zmeny,
budete ochotní potvrdiî svoje rozhodnutia aj svojimi åinmi?

Ja som premárnila veça rokov tým, æe som dúfala, æe sa veci
zmenia. Nakoniec som si vãak uvedomila, æe æivot sa sám nezmení;
realita je taká, æe obyåajne sa to eãte zhorãí. Pochopila som, æe mojou
jedinou moænosîou je zmeniî môj prístup k æivotu. Musela som po-
vedaî: Nie âalãiemu “uponáhçanému dêu” a âalãej frustrácii. Ne-
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chcela som, aby mi lekár predpísal âalãie lieky, ktoré by zamaskovali
âalãí symptóm skutoåného problému – stresu.

Pri mojom hçadaní jednoduchosti som dospela k tomu názoru, æe
æivot nemôæe byî jednoduchý, pokým sa ja nenauåím pristupovaî
ku vãetkým veciam jednoducho. Môj postoj ku vãetkým udalostiam
v mojom æivote rozhoduje o tom, aká çahká alebo zloæitá bude kaædá
jedna situácia. Æivot je moæno komplikovaný preto, lebo çudia sú
komplikovaní. Aj vy si myslíte, æe je moæné, æe æivot nie je kompliko-
vaný, ale æe skôr çudia si komplikujú æivot tým, ako k nemu pristu-
pujú?

Objavila som, æe v podstate nemusím ani tak veçmi zmeniî æivot,
ani okolnosti, ani çudí – ale seba. Môj problém nespoåíval v samot-
nom probléme, ale vo mne! Keâ svoj æivot strávite v sklamaní z toho,
æe sa snaæíte zmeniî svet a vãetkých çudí v êom, ani si moæno ne-
uvedomíte, æe moæno staåí iba zmeniî svoj postoj a prístup k æivotu.
Niektorým çuâom sa môæe veçmi çahko staî, æe celý svoj æivot
strávia bez zamyslenia sa nad tým, æe skutoåný problém spoåíva v
tom, ako robia veci.

Uæ ste sa niekedy pokúsili pozvaî k sebe priateçov na akciu, ktorá
mala byî pôvodne jednoduchým stretnutím pri jedle, spoloåenstve
a zábave, ale v procese jej prípravy sa zmenila na komplikovanú
noånú moru? Veçmi æivo si dokáæem spomenúî na tie dni. V nedeçu
som iãla do zboru a bez veçkého rozmýãçania som pozvala na naj-
bliæãiu nedeçu k nám tri páry na opekaåku. Pôvodne som si predsta-
vovala, æe si len na grile opeåieme párky alebo klobásu, spravíme
nejakú zeleninu, kúpime åipsy a pripravíme çadový åaj. Mojím
motívom bolo spoloåenstvo a zábava, ale tesne predtým, ako mali
prísî naãi priatelia, uæ som na nich vôbec nemala chuî. Zábava sa ne-
konala – teda aspoê nie pre mêa. Preåo? Naãe jednoduché stretnutie
sa zmenilo v mojej hlave na noånú moru, pozostávajúcu z príprav,
drahého jedla pre ãtrnástich çudí namiesto pôvodných ãiestich. Môj
komplikovaný prístup k æivotu a moje komplikované myãlienkové
pochody ma presvedåili, æe párky a klobása nie sú dosî dobré, a tak
som kúpila steaky, ktoré sme si ani nemohli dovoliî. Moje åipsy sa
zmenili na obrovskú misu domáceho zeleninového ãalátu. Jedno-

10 Joyce Meyer



duchá zelenina sa zmenila na ãtyri rôzne prílohy, nad ktorými som sa
poriadne zapotila.

Keâæe som bola neistá a snaæila som sa na vãetkých urobiî dojem,
strávila som celý týædeê upratovaním a vãetko v dome som sa snaæila
dotiahnuî do toho bodu, aby to na ostatných naozaj urobilo dojem.
Samozrejme, æe laviåky v záhrade sa mi zrazu zdali staré, a tak som
kúpila nové. Nahnevala som sa na Davea, pretoæe sa mi zdalo, æe mi
dosî nepomáha a keâ zaåali prichádzaî naãi priatelia, nechcela som
ich uæ ani vidieî, priala som si, aby radãej neboli priãli. Zvyãok toho
hrozného dêa som sa pretvarovala, hrajúc sa na ãîastnú hostiteçku, a
pritom som bola v skutoånosti  frustrovaná a zniåená.

Nevedela som zistiî, preåo nie som schopná takmer niå si v æivote
uæiî, aæ pokým mi Boh nezjavil, æe svoju radosî ubíjam svojím
zloæitým prístupom. Celé roky som sa modlila za to, aby Boh zmenil
çudí a okolnosti okolo mêa a On pritom chcel zmeniî mêa a môj
prístup k æivotu. On chcel, aby som sa nauåila zjednoduãovaî, aby
v koneånom dôsledku z toho mohol byî oslávený On.

Dovoçte mi podeliî sa s vami o 100 spôsobov, ktorými môæete zje-
dnoduãiî svoj æivot a v dôsledku toho uvoçniî a zvýãiî svoju radosî.
Verím, æe dramaticky zlepãia kvalitu váãho kaædodenného æivota –
ak ich spravíte súåasîou svojho prístupu k veciam. Jeæiã povedal, æe
priãiel na to, aby sme mali a uæívali si æivot v hojnosti (pozri
Ján 10,10). Jeho princípy sú jednoduché. Viera je jednoduchá! Dôve-
rovanie Bohu je jednoduché! Detinský prístup k Nemu je jedno-
duchý! Plán spásy je jednoduchý!

Jeæiã nám ponúka „nový spôsob æivota” a ja verím, æe to je jedno-
duchý a zároveê mocný spôsob, ktorý nás zmocní k uæívaniu si
kaædodenného æivota. Ste pripravení zjednoduãiî svoj æivot? Ste pri-
pravení na to, æe “zakývate na rozlúåku” zloæitosti, ktorej ste dovolili,
aby vás ovládla? Tak zaånime.
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1 Nerobte viac vecí naraz

„Pocit uponáhçanosti obyåajne nie je dôsledkom toho, æe æijeme

naplno a nemáme åas. Ten pocit sa naopak rodí z neuråitého

strachu, æe nieåo v æivote premeãkáme. Keâ nerobíme tú jednu vec,

ktorú vieme, æe máme robiî, nezostáva nám åas na niå iné – sme tí

najviac zaneprázdnení çudia na svete.” Eric Hoffer

Odvráîme svoj pohçad (od vãetkého, åo nás rozptyçuje) a hçaâme na

Jeæiãa, Vodcu a Zdroj naãej viery (teda na prvé východisko naãich

presvedåení), ktorý je aj Dokonávateçom naãej viery (vedie ju ku zrelosti

a k dokonalosti). Æidom 12, 2

Keâ veci robíme bez toho, aby sme sa na ne v mysli plne sústredili,
automaticky tým strácame silu k práci, ktorá je pred nami a k tomu,
aby sme ju vykonali dobre. Ak sa naãe ruky venujú jednej veci a naãa
myseç inej, tak rozdvojujeme východiskový bod naãich schopností
a úloha pred nami je tým pádom omnoho zloæitejãia. Podobá sa to
oddeçovaniu bielka od æõtka – aj jedno, aj druhé sa dá pouæiî zvláãî,
no výsledok toho rozdelenia nie je taký efektívny (alebo chutný), ako
keâ pouæijeme celé vajíåko. Ak sa nám vãak podarí sústrediî vãetky
naãe obdarovania na jednu vec, ktorej sa venujeme v konkrétny deê
alebo hodinu, bude to pre nás omnoho çahãie. Schopnosî sústrediî
sa a nestratiî pozornosî je ale výsledkom disciplíny.

Apoãtol Pavel nám hovorí v liste Filipänom 4, 6, aby sme neboli
o niå ustarostení. Ustarostení çudia sa vædy snaæia æiî v predstihu
oproti tomu, kde sa v súåasnosti nachádzajú. Dneãok trávia tým, æe
sa snaæia premyslieî zajtrajãok a v dôsledku toho strácajú jednodu-
chosî. Boh od nás oåakáva, æe Mu v dôvere zveríme náã zajtrajãok –
presne tak, ako to odporúåal robiî Izraelskému národu, keâ
prechádzal cez nehostinnú púãî a smeroval do Zasçúbenej zeme.

Nauåte sa æiî deê za dêom; sústreâte sa – vo svojich myãlienkach,
vo svojich rozhovoroch, pri vynakladaní svojej energie, pri vyuæití
åohokoçvek, åím ste – naplno na ten deê, ktorý práve preæívate.
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Osvojte si schopnosî naplno sa venovaî tomu, åo práve robíte.
Získate pri tom nové povedomie, ktoré vám umoæní uæívaî si práve
prebiehajúcu aktivitu namiesto toho, aby ste kaædý deê prechádzali
spleîou aktivít a zmätených myãlienok, ktoré z vás vycuciavajú silu
a vyåerpávajú vás.

Obávate sa, æe nedokáæete spraviî dostatoåne veça, ak sa takto
pokúsite æiî? Je pravda, æe moæno nespravíte toho veçmi veça, ale
omnoho viac si zaånete uæívaî to, åo robíte. Jedna z ciest k jednodu-
chosti spoåíva v tom, keâ si uvedomíme skutoånosî, æe kvalita je
omnoho podstatnejãia, ako kvantita.

14 Joyce Meyer



2 Uspokojte sa s tým, åo máte

„Spokojnosî nie je splnenie toho, åo chcete, ale uvedomenie si,

koçko veça toho uæ máte.” Neznámy autor

Váã charakter a morálne postoje nech vôbec nie sú ovplyvêované láskou

k peniazom (vrátane chamtivosti, lakomstva, zmyselných æiadostí a túæby

po pozemskom bohatstve) a buâte spokojní so svojimi súåasnými

(okolnosîami a s tým, åo máte); veâ On (Boh) sám povedal: V æiadnom

prípade na teba nezabudnem. Æidom 13, 5

Blahobyt naãej západnej kultúry je æivnou pôdou pre epidémiu
æiadostivosti po åomkoçvek, åo majú iní. Çudia túæia maî stále viac
a viac, a pritom si ani nedokáæu uæívaî to, åo uæ vlastnia. Spokojný
ålovek neæije v napätí; niåoho netúæi maî viac, ale naplno si uæíva to,
åo uæ má. Dôveruje, æe v správnom åase bude maî viac.

Naozaj nás „viac” dokáæe spraviî ãîastnými, ako sa nám to svet
snaæí nahovoriî? Odpoveâ znie: Nie! Dokonca, åím viac toho máme,
tým viac úsilia venujeme starostlivosti o tie veci. Moæno si myslíme,
æe „viac” nám zjednoduãí æivot, no v skutoånosti sa náã kaædodenný
æivot tým len skomplikuje. Desiate prikázanie nám hovorí, æe
nemáme byî æiadostiví; nemáme chcieî to, åo majú iní. Pavel prehla-
suje v liste Filipänom 4, 11, æe on sa nauåil byî spokojný bez ohçadu
na svoje okolnosti. Kedykoçvek poåujem tento výrok, spomeniem si
na jednoduchosî a prináãa mi to útechu.

Nie je niå zlé na tom, keâ máme veci, no zlé je, keâ po nich
baæíme. Keâ máme pocit, æe bez nieåoho nedokáæeme byî ãîastní,
tak sme æiadostiví. Mali by sme si vypestovaî návyk, æe budeme pro-
siî Boha o veci, ktoré chceme a budeme Mu dôverovaî, æe On nám
ich dá vtedy, keâ je to správne. Tento jednoduchý prístup k æivotu
nás oslobodí k tomu, aby sme si uæívali æivot. Æivot je cesta, nie ko-
neåná stanica. Tí, ktorí si chcú uæívaî æivot, sa musia nauåiî uæívaî si
cestu, ktorá je plná åakania. Nakoniec dospejeme do naãej cieçovej
stanice a tam znova zaåneme âalãiu cestu na iné miesto. A preto – ak
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si ålovek neuæíva cestu, znamená to, æe si nikdy nebude uæívaî æivot.
Rozhodnite sa, æe si naplno zaånete uæívaî to, åo máte. Âakujte za to
Bohu a buâte spokojní.
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3 Majte Boha na prvom mieste

„Æivot åloveka spoåíva v Bohu a nie v jeho statkoch, nech by ich bolo

koçkokoçvek.” Henry Alford

Poæehnám îa (hojným mnoæstvom priazne) a tvoje meno spravím

slávnym a uznávaným tak, æe budeã poæehnaním (budeã

sprostredkovateçom dobrých vecí pre iných). 1. Mojæiãova 12, 2

Preåítala som veça kníh, ktoré poukazujú na to, æe ålovek nemôæe
byî zároveê zámoæný aj jednoduchý. Také nieåo ma znepokojuje,
pretoæe verím tomu, æe Boæou vôçou pre Jeho çud je prosperita
v kaædej oblasti jeho æivota, vrátane financií a materiálnych statkov.
Æalm 35, 27 hovorí, æe Boh sa teãí z prosperity svojho çudu. Ne-
poznám æiadny text z Písma, ktorý by hovoril o tom, æe Boh sa teãí,
keâ nie sú naplnené potreby Jeho çudu.

Je pravda, æe Písmo hovorí, æe bohatému je îaæké dostaî sa do ne-
ba (pozri Matúã 19, 23), no nie je to nemoæné. Peniaze dokáæu
odvrátiî naãu pozornosî od Boha a Jeho vôle, avãak nemusí to tak
byî. Nemali by sme sa báî hojnosti; radãej by sme sa mali nauåiî,
správne s êou zachádzaî. Ak si udræíme správny postoj voåi pe-
niazom a materiálnym veciam, môæeme ich pouæiî na poæehnanie
pre mnohých çudí.

V kresîanských kruhoch sa åasto zdá byî çahãie povedaî çuâom,
aby sa nieåoho úplne stránili, ako sa snaæiî nauåiî ich, ako sa majú
vyhnúî “nenásytnosti” po veciach. Ja to odmietam robiî, pretoæe
Boh vãetky veci stvoril a daroval nám preto, aby sme si ich uæívali.
Z hojnosti sa môæeme teãiî bez toho, aby nás odviedla preå od Boha
alebo aby sme sa stali chamtivými. Môæeme prosperovaî a napriek
tomu maî Boha na prvom mieste vo svojom æivote.

Aký zmysel by malo, keby som povedala, æe odmietam jesî, pre-
toæe sa bojím, æe sa budem prejedaî? Alebo, æe odmietam spaî, pre-
toæe by som mohla spaî príliã dlho? Nedávalo by to æiadny zmysel
a podobne nedáva zmysel ani to, keby som povedala, æe zloæím sçub
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chudoby, pretoæe nechcem, aby sa peniaze stali v mojom æivote po-
kuãením. Dovoçte mi to povedaî eãte raz: peniaze a hmotné statky
nie sú samy osebe problémom; problémom sa môæe staî nevyváæený
postoj k nim! Verím, æe Boh chce, aby sme mali åokoçvek, åo
dokáæeme zvládnuî s tým, æe Mu prenecháme prvé miesto v naãom
æivote.

Prosperita a hojnosî sa stávajú problémom iba vtedy, keâ im do-
volíme, aby nás vlastnili – namiesto toho, aby ony boli v naãom
vlastníctve. Naãe veci by sme mali pouæívaî na poæehnanie pre iných
çudí – dávajte si pozor na to, aby ste çudí nepouæívali na získanie
âalãích vecí. Peniaze sú problémom iba vtedy, keâ ich hromadíme.
Biblia nikdy nehovorí, æe peniaze samy osebe sú problémom; hovorí
vãak, æe láska k peniazom je problémom. Nauåte sa byî potrubím
a nie zásobníkom. Dovoçte, aby veci, ktoré prídu k vám, iãli cez vás
âalej. Boh povedal Abramovi, æe ho poæehná a æe ho spraví
poæehnaním (pozri 1. Mojæiãova 12, 2).

Dávanie iným nie je iba zdrojom radosti v ich æivotoch – môæe to
byî aj naãou radosîou. Dokonca, åím viac dávate, tým ste ãîastnejãí.
Åím viac dávate, tým viac máte toho, åo môæete dávaî, pretoæe Boh
hçadá çudí, ktorým môæe zveriî peniaze. Hçadá çudí, ktorí aj keâ
majú peniaze, nestanú sa chamtiví a sebeckí. Hlavná otázka, ktorú si
musíme pravidelne klásî, znie takto: „Aký postoj mám k peniazom
a k majetku?” Je v mojom æivote na prvom mieste Boh alebo peniaze?

Ja zisîujem, æe keâ sa nechám viesî Duchom Boæím, tak si nikdy
príliã neprivlastêujem niå z toho, åo mám. On ma pravidelne
preåisîuje od vlastníckych nárokov na môj majetok tým, æe predo
mêa stavia çudí, ktorí potrebujú alebo túæia po nieåom, åoho mám
hojnosî. Biblia nás uåí, æe ak máme dve koãele alebo dva kabáty
a niekto iný nemá ani jeden, mali by sme mu daî jeden z naãich
(Lukáã 3, 11).

Pri mojom vlastnom pátraní po jednoduchosti zisîujem, æe byî
poæehnaním pre iných nie je komplikované. Môæem to robiî pre
svoje vlastné poteãenie a pre poteãenie iných. Dokonca povzbudzu-
jem çudí k tomu, aby aktívne vyhçadávali moænosti dávaî, pretoæe
Biblia hovorí, æe blahoslavenejãie je dávaî, ako braî (pozri Skutky 20,
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35). Boh sa raduje z toho, keâ nájde niekoho, koho môæe hojne
poæehnaî – kto Ho ponechá na prvom mieste vo svojom æivote
a pouæije to, åo má na poæehnanie pre iných.
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4 Æite na Boæiu slávu

„Zdá sa, æe väåãina çudí æije iba pre seba a nie veçmi si vãíma Boæiu

slávu alebo dobro ostatného stvorenia.” David Brainerd

Åi teda jete, alebo pijete, a åokoçvek åiníte, vãetko åiête na úctu a slávu

Boæiu! 1. Korinîanom 10, 31

Je dôleæité, aby Bohu prináãali slávu naãe æivoty a nielen naãe slová
alebo duchovné åiny. Nech sa vaãa kaædodenná åinnosî stane pre vás
nieåím, åo robíte pre Boha a nielen nieåím, åo si potrebujete
vyãkrtnúî zo svojho zoznamu. Aj vtedy, keâ hçadáte Boha uprostred
vecí, ktoré vy povaæujete za sväté. Celý æivot je svätý, ak ho æijeme pre
Pána. Koloãanom 3, 23 nás uåí, æe ku kaædej úlohe máme pristupo-
vaî naplno – ako k nieåomu, „åo robíme z tej duãe ako Pánovi, a nie
ako çuâom”.

Boh nám okrem duchovných vecí, ako modlitby, ãtúdia Biblie
a dobrých skutkov dáva do æivota aj beæné veci. Na viacerých mies-
tach Písma nás vyzýva, aby sme chodili do práce, aby sme platili svoje
úåty, starali sa o svoje domácnosti a o svoje telo, aby sme pestovali
spoloåenstvo s inými veriacimi, uæívali si jedlo, odpoåinok a smiech.
Keâ sa na kaædú aktivitu zaåneme dívaî ako na nieåo, åo robíme pre
Pána a na Jeho slávu, æivot sa stane jednoduchým. Nebudeme za-
seknutí v snaæení sa o nieåo – budeme jednoducho tým, åím nás Boh
chce maî.

Oddeçovanie posvätného od svetského spôsobuje, æe æijeme roz-
poltené æivoty, v rámci ktorých sa neustále snaæíme rýchlo dokonåiî
tie obyåajné veci, aby sme sa mohli åím skôr venovaî duchovným ak-
tivitám. Máme totiæ pocit, æe tak sa to Bohu páåi. Ako sa vãak
môæeme „neprestajne modliî”, ak si neuvedomujeme, æe celý náã
æivot pred Bohom sa stáva naãou modlitbou, uråitým typom æivej
modlitby, v ktorej Bohu predkladáme svoje prosby?

Ak chcem dobre vyzeraî, aby som mohla oslavovaî Boha, tak mo-
ja príprava – teda åas, ktorý strávim úpravou svojich vlasov
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a obliekaním sa do podoby, ktorá je príjemná pre oko, je svätou
vecou. Ak mojím motívom je márnivosî – ak mojím jediným dôvo-
dom je zameranie na samú seba a åo z toho môæem vyîaæiî – tak mo-
je åiny nie sú sväté. Sväté veci sú tie, ktoré sú zasvätené Bohu. Ak som
zasvätená Bohu, ak som Mu odovzdala svoj æivot, vãetky svoje
zmysly a schopnosti, vãetok svoj majetok, tak åi potom nie je prav-
dou to, æe ja, aj celý môj æivot sú sväté? Vãetko, åo robíme, je
posvätené, ak to robíme pre Neho.

Vedeli ste o tom, æe Boh svoje deti dokonca nazýva svätými? To
neznamená, æe vãetko naãe správanie môæeme oznaåovaî za sväté
alebo æe nikdy nerobíme chyby, no Boh sa na nás díva cez Jeæiãovu
krv a obeî. Keâ naozaj zaåneme dôverovaî Jeho Synovi a spoliehame
sa na Neho (pozri 2. Korinîanom 5, 21), On nás zaåne vnímaî ako
spravodlivých. Keâ Mu zasvätíme svoje æivoty a kaædý deê sa
snaæíme o to, aby sme sa Mu vo vãetkom páåili, tak vãetky veci sa
stanú svätými. Objavíme, æe postoje náãho srdca sú pre Boha to
najdôleæitejãie.

Æivot je jednoduchý, ak æijeme v intímnom vzîahu s Kristom; ak
nasledujeme Jeho princípy a milujeme Ho kvôli tomu, kým je a nie-
len kvôli tomu, åo pre nás robí – také veci robia náã æivot jedno-
duchým a nekomplikovaným. Zaånite vnímaî æivot ako jeden celok,
nie ako súbor oddelených åastí, priåom niektoré z nich Bohu vyho-
vujú a niektoré nie. Ak niektorá åasî môjho æivota nevyhovuje Bohu,
tak nevyhovuje ani mne a mala by som sa jej zbaviî. Zaånite od-
straêovaî zo svojho æivota veci, ktoré si dræíte len pre seba, aby ste
mali viac priestoru na tie åasti, ktoré prináãajú Bohu slávu a úctu. Tie
nech rastú a prekvitajú a vy sa len dívajte, ako çahko to ide.
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5 Netrápte sa o zajtrajãok

„Akékoçvek trápenie, ktoré je príliã malé na to, aby sme ho

premenili na modlitbu, je príliã malé aj na to, aby sme z neho

spravili bremeno.” Corrie ten Boom

Nebuâte teda ustarostení a netrápte sa o zajtrajãí deê, lebo zajtrajãí deê

postará sa o seba. Dosî má deê svojho trápenia. Matúã 6, 34

Boh dával Izraelskému národu mannu kaædý deê – deê po dni.
Nikto z nich si z nej nemal odkladaî nejakú åasî na âalãí deê - to ma-
lo byî vyjadrením ich dôvery a istoty v Boha a v Jeho sçub, æe sa
o nich postará kaædý deê. Vædy, keâ nazbierali manny viac, neæ bolo
treba na ten daný deê, pokazila sa a zaåala nepríjemne páchnuî. Veça
çudí hovorí o svojom æivote, æe je „nepríjemný a hnusný”. Nemyslia
tým, æe by nejako páchol, no myslím, æe tým chcú povedaî, æe si toho
na seba nabrali príliã veça – príliã veça práce, príliã veça zodpove-
dností, príliã veça rozmýãçania a je toho tak veça, æe to uæ nemajú
kam daî a tým pádom sa toho veça pokazí. Dneãok si komplikujú
tým, æe sa snaæia zabezpeåiî si svoj zajtrajãok.

V Matúãovi 6, 25-31 nás Jeæiã uåí, aby sme sa netrápili o zajtrajãok.
Naopak, povzbudzuje nás, aby sme verili, æe ak sa Boh stará o vtáky
a o kvety, iste sa postará aj o nás. Kaædý deê prináãa toho presne
toçko, koçko dokáæeme zvládnuî – nemusíme sa trápiî o viac, neæ je-
den deê. Je to dar milosti – Boæia zmocêujúca sila a schopnosî, kto-
rej nám On dáva presne toçko, aby sme kaædý deê dokázali zvládnuî
vãetko, åo nás postretne. No, zajtrajãiu milosî nám dnes nedá.

Keâ rozmýãçame o budúcnosti so vãetkými jej nezodpovedanými
otázkami a hrozivými okolnosîami, môæe nás to úplne prevalcovaî.
Náã nebeský Otec nám nedáva ãpeciálnu dávku milosti, aby sme si
mohli dovoliî rozmýãçaî nad zajtrajãími problémami, a pritom si
zachovaî duãevný kçud a radosî. Ak by to spravil, viedlo by nás to
k ustarostenosti, k trápeniu a k zaoberaniu sa problémami, na ktoré
eãte vôbec nemusíme byî pripravení, aby sme ich vnímali. Boh nám

22 Joyce Meyer



hovorí, åo máme robiî so svojimi starosîami: hodiî ich na Neho
a On sa o nás postará.

Snaha, dnes æiî zajtrajãí deê, komplikuje náã æivot. Keâ uåeníci
poæiadali Jeæiãa, aby ich nauåil modliî sa, tak jednou z vecí, na ktorú
im poukázal, bolo to, aby Boha Otca prosili o kaædodenný chlieb.
A nepoukazoval tým iba na ten typ chleba, ktorý beæne jedávame;
hovoril o åomkoçvek, åo potrebujeme na uspokojenie svojich
beæných, çudských potrieb. Zjednoduãte svoj æivot a zaånite ho æiî
deê za dêom. Nebojte sa budúcnosti, pretoæe vãetko, åo budete po-
trebovaî na vysporiadanie sa so zajtrajãkom, môæete dostaî iba zaj-
tra. So zajtrajãími problémami sa nemôæete vysporiadaî dnes.
Zaånite dôverovaî Bohu a s kçudným svedomím si uæívajte jedno-
duchý æivot.
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6 Zanechajte to, åo je za vami

„Budujte na zlyhaní. Povaæujte ho za súåasî svojho æivota. Zavrite

dvere minulosti. Nesnaæte sa zabudnúî na svoje chyby, no prestaête

sa nimi zaoberaî. Nedovoçte im, aby odåerpávali vaãu energiu alebo

váã åas alebo váã potenciál.” Johnny Cash

Nemyslite (príliã) na predoãlé deje, o pradávnych neuvaæujte!

Izaiáã 43, 18

V liste Filipänom 3, 13 apoãtol Pavel hovorí, æe jednou vecou, ktorú
sa naozaj snaæí robiî, je „zabúdaî na to, åo je za ním” – nevenuje viac
pozornosî tomu, åo sa udialo. Verím, æe Pavel sa snaæil napraviî svo-
je predoãlé chyby a pri tom zistil, aké komplikované a nemoæné je
pokúãaî sa o nieåo také. Je iba jedna vec, ktorú môæeme spraviî
s naãou minulosîou – odovzdaî ju Bohu! Keâ Jemu dovolíme, aby
sa ujal náãho neporiadku a premenil ho na zázrak, Boh má schop-
nosî pouæiî naãe chyby na naãe dobro – ak Mu dôverujeme, æe to
spraví.

Izaiáã 61, 3 hovorí, æe On nám dá „krásu namiesto popola”, no ja
sa stretávam s mnohými çuâmi, ktorí si radãej chcú nechaî svoj po-
pol, ãkváru svojej minulosti ako spomienku na svoje nedostatky
a zlyhania. Rozhodnite sa, æe sa vzdáte svojho popola, lebo inak ne-
budete maî nikdy niå iné. Kaædý deê je novým dêom úæasných
moæností: nového æivota, nových nádejí a nových snov. Moænosti
dneãka vãak nedokáæeme ani len vidieî, ak æijeme obklopení chyba-
mi a sklamaniami våerajãka. Zanechajte to, åo je za vami a spravte
krok dopredu.

Je nevyhnutné, aby sme naãe mysle odpútali od minulosti – iba tak
budeme schopní vidieî Boæí dobrý plán pre dneãný deê. Abrahám
bol muæ, ktorý toho veça stratil. Svojmu synovcovi Lótovi daroval
najlepãiu åasî Jordánskeho údolia, len aby prediãiel hádkam. Jemu
samému ostalo omnoho menej, neæ predtým vlastnil. Mohol sa po-
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noriî do sebaçútosti a sklamania, no namiesto toho poåúval Boha
a Ten mu povedal:

„Pozdvihni oåi a z miesta, na ktorom si, zahçaâ sa na sever i na juh, na

východ i na západ.

Lebo celú krajinu, ktorú vidíã, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.”

1. Mojæiãova 13, 14-15

Moæno sa musíte pozrieî nahor a okolo seba a nepozeraî sa iba
dozadu a dole. Pozdvihnite svoje oåi a uzriete tú úæasnú budúcnosî
plnú nádeje, ktorá je pre vás od Boha! Netrávte svoj æivot v smútku
nad tým, åo ste stratili a åo je uæ nenávratne preå; spravte si zoznam
vecí, ktoré vám ostali a potom napredujte, jeden krok za druhým –
postupne kráåajte krok za krokom vo viere. Pamätajte, Boh je na
vaãej strane!
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7 Nauåte sa povedaî „nie”

„Umenie viesî spoåíva v hovorení slova „nie”, nie v hovorení slova

„áno”. Slovo „áno” sa hovorí veçmi çahko.” Tony Blair

Ale vaãe áno nech je (jednoducho) áno, a nie (nech je jednoducho) nie,

aby ste nehreãili a neprepadli súdu. Jakub 5, 12

Çudia nemajú radi slovo „nie”. Súhlasíte? Keâ im na nieåo poviete
áno, budú sa usmievaî od ucha k uchu, no keâ vás budú poåuî ho-
voriî nie, u mnohých z nich sa uæ s úsmevom nestretnete. Je pri-
rodzené, æe chceme byî milovaní a prijímaní – vãetci to chceme – no
vâaka tomu veçmi çahko upadáme do pasce, ktorou je snaha páåiî sa
çuâom. Veçmi nám to vãak komplikuje æivot, pretoæe rôzni çudia
chcú a oåakávajú od nás rôzne veci. Uæ ste niekedy poåuli vetu: „Nie
je moæné uspokojiî vãetkých”? Çudia, ktorí sa usilujú páåiî iným,
rýchlo zistia, æe ak chcú daî vãetkým ostatným vãetko, åo po nich
chcú a ak to chcú spraviî tak, aby tí druhí mali z toho radosî, niekde
po ceste sú za to nútení zaplatiî neskutoåne vysokú cenu – tou cenou
je, æe stratia samých seba.

Boh stvoril kaædého z nás ako úplne jedineåné stvorenie; sme
jednotlivci, ktorí majú právo æiî svoj vlastný æivot. To neznamená, æe
sa nikdy neprispôsobujeme alebo æe nezlaâujeme svoje túæby s po-
trebami iných a nesnaæíme sa im spraviî radosî. Znamená to vãak, æe
sa nemôæeme neustále snaæiî o to, aby sme sa páåili iným çuâom aj
na úkor náãho æivota s Bohom. Jemu sa nepáåi, ak nenapõêame
zámer, pre ktorý sme boli stvorení len preto, lebo æijeme frustrujúci
æivot plný pokusov o uspokojovanie potrieb vãetkých çudí okolo nás.
To nás vedie k tomu, æe sa  nevenujeme Jeho túæbam pre náã æivot.

Ja som s tým osobne veçmi zápasila. Keâæe ako dieîa som bola
sexuálne zneuæívaná, poåas dospievania som sa åasto cítila odstråená
a nedocenená. Emocionálnu bolesî odmietnutia som tak veçmi
nenávidela, æe som zúfalo túæila po prijatí a bola som ochotná zapla-
tiî takmer akúkoçvek cenu, aby som ho získala.
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Netrvalo mi vãak príliã dlho, kým som zistila, æe ak hovorím “áno”
v situáciách, v ktorých vlastne chcem povedaî “nie”, tak tým do-
voçujem ostatným, aby mi kradli æivot. Presne tých çudí, ktorých
som chcela poteãiî, som zaåala neznáãaî a neskôr som sa presvedåila
o tom, æe z dlhodobého pohçadu to aj tak neboli skutoåní priatelia.

Çudia, ktorí sú ochotní byî s vami ãîastní iba vtedy, keâ vás môæu
ovládaî, vás vyuæívajú. Ak im dovolíte, aby to robili, spôsobujete tým
zranenia nielen sebe, ale v koneånom dôsledku aj im. Je smutné, æe
väåãina çudí spraví åokoçvek, åo im dovolíme spraviî; zdá sa, æe to je
súåasîou náãho telesného åloveka. Zboæné napomenutie a odmiet-
nutie, nechaî sa ovládaî inými çuâmi je zdravé pre vãetkých zúåast-
nených. A v koneånom dôsledku buduje výborné vzîahy, ktoré
reãpektujú obe strany.

Rozhodnite sa, æe sa budete páåiî Bohu viac, neæ komukoçvek
inému. Jeho vôçu povýãte nad svoju vlastnú a nad vôçu ostatných
çudí. Ak vo svojom srdci naozaj cítite, æe si Boh praje, aby ste na
nieåo povedali áno, tak to povedzte a dræte sa toho; ale ak cítite, æe On
vás vedie k tomu, aby ste povedali nie, tak povedzte nie a tieæ sa toho
dræte. Boh nám vædy dáva milosî a åokoçvek iné, åo treba, aby nás
zmocnil k tomu, k åomu nás povoláva – dáva nám nástroje k tomu,
aby sme dokázali povedaî nie s çahkosîou a jednoduchosîou. Uæ sa-
motná prítomnosî komplikácií a zápasov v naãich æivotoch, môæe
byî åasto indikátorom toho, æe sme mimo Boæej vôle. Ak naãe srdcia
hovoria nie, hoci naãe ústa hovoria áno, lebo sa boja odmietnutia,
nemôæeme oåakávaî, æe Boh nám pomôæe. On nie je povinný do-
konåiî niå z toho, åo nepochádza od Neho.

Vedzte, æe keâ sa budete uåiî hovoriî nie, nie ste sami. Proste Bo-
ha o Jeho nadprirodzenú silu a múdrosî, aby vás viedol k jedno-
duchãiemu rozhodovaniu a k istote, æe nasledujete Jeho.
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8 Buâte sami sebou

„Byî sám sebou vo svete, ktorý sa neustále snaæí spraviî z vás

niekoho iného, je tým najväåãím úspechom.”

Ralph Waldo Emerson

Nech kaædý ålovek pozorne skúma a sleduje a preskúãa svoje vlastné

správanie a svoje vlastné dielo. Potom bude môcî zakúãaî osobnú

spokojnosî a radosî z toho, æe spravil nieåo  dobré, bez toho, aby sa

uchyçoval k povýãeneckému porovnávaniu sa so svojím blíænym.

Galaîanom 6, 4

Mnoho rokov svojho æivota som sa snaæila byî ako iní çudia.
Snaæila som sa modliî ako oni, správaî sa ako oni a dokonca aj vyze-
raî ako oni. Po mnohých rokoch biedy a bojov som si koneåne uve-
domila, æe Boh mi nikdy nepomôæe v tom, aby som bola niekým
iným. Mal totiæ dôvod na to, aby ma stvoril takú, aká som a nie ako
niekoho iného. Snaæiî sa byî niekým iným je veçmi komplikované
a nemáme v sebe niå, åo by nám nejako pomohlo pochopiî, ako by
sme to mohli dosiahnuî. Omnoho çahãie a omnoho jednoduchãie je
byî len sám sebou – Boh nám ukazuje, ako to môæeme spraviî, pre-
toæe to je Jeho vôça.

Nemusíte sa porovnávaî alebo súîaæiî s nikým alebo niåím iným
a to, priatelia moji, je skutoåná sloboda. Jeæiã priãiel, aby çudí oslobo-
dil v rôznych oblastiach a toto je jedna z tých oblastí. Chcem eãte raz
povedaî, æe s nikým nemusíte porovnávaî seba, ani niå z toho, kým
ste; nemusíte súîaæiî s inými, aby ste boli, ako oni alebo boli lepãí,
ako oni (pozri 2. Korinîanom 10, 12). Boh iba oåakáva, æe budeme
najlepãí, akí vieme byî. Åasto zvyknem hovorievaî: „On chce, aby
som bola sama sebou, a to najlepãie, ako len môæem byî.” Odkedy
som to pochopila, zaåala som napredovaî míçovými krokmi.

Na iných sa môæeme dívaî ako na svoj príklad a dokonca sa inými
môæeme nechaî inãpirovaî k väåãiemu úsiliu v rôznych oblastiach
náãho konania. No nikomu inému, okrem Jeæiãa, by sme nemali do-
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voliî, aby sa stal naãím meradlom. Çudia, ktorí zakúsili Pavlovu
sluæbu, dostali príkaz nasledovaî ho tak, ako on nasledoval Krista.
Hovoril, æe je ich príkladom, no nikdy im nehovoril, æe majú byî
presne takí, aký je on sám.

Nauåte sa uæívaî spoloåenstvo s inými çuâmi a byî pri tom sami
sebou. Ak vás odmietajú, odmietajú to, åo Boh stvoril, nie to, åo ste
stvorili vy. Samozrejme, æe vãetci máme oblasti, v ktorých sa môæeme
zlepãiî, ale iba Boh nás môæe zmeniî a On to robí svojím spôsobom
a vo svojom åase. Niekedy máme zo seba taký zlý pocit, æe si vytvára-
me faloãnú osobnosî, ktorú ukazujeme vonkajãiemu svetu. Vtedy
obyåajne zaåneme maî problémy vo vzîahoch. No, keâ vstúpime do
slobody a staneme sa jednoducho tými, kým nás Boh stvoril, Boæie
pomazanie je prítomné v naãom æivote a dáva nám priazeê u çudí.
Tieæ som sa nauåila, æe sa mám prestaî snaæiî o to, aby sa çudia stali
takí, ako som ja a zaåala som dôverovaî Bohu, æe On mi bude dávaî
„zázraåné kontakty”.

Musím povedaî, æe sa mám rada takú, aká som a aj iní çudia ma
majú radi – moæno nie vãetci, ale tých, åo ma majú radi je dostatoåne
veça, a preto mám stále åo robiî. Ak sa so vãetkým prijmete, takí akí
ste a ako vás Boh stvoril, budete stretávaî viac prijatia a menej od-
mietnutia.
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9 Uprednostêujte kvalitu pred
kvantitou

„Kvalita, nie trvanie æivota jednotlivca, je to najdôleæitejãie.”

Martin Luther King ml.

Nauåte sa rozoznávaî, åo je hlavné a uznávaî a ceniî si, åo je vynikajúce

a naozaj hodnotné (rozpoznaî, åo je najlepãie a najvyããie).

Filipänom 1, 10

Boli doby, keâ çudská spoloånosî bola omnoho jednoduchãia ako
dnes. Ak by sme venovali chvíçu pozornosti pohçadu späî, do tých
dní, vãimli by sme si, æe to boli åasy, keâ çuâom záleæalo viac na kva-
lite ako na kvantite. Maî viac, nie je vædy lepãie – veçmi åasto je to
horãie. Kupujeme si skôr lacnejãie ãaty, lebo ich chceme maî viac
a potom sme z toho sklamaní, lebo sa buâ zrazia alebo vyblednú ale-
bo netrvajú tak dlho, ako by sme oåakávali. A ak máte veça ãiat, tak aj
obliekanie sa stáva pomerne zloæitou aktivitou. Ako jeden muæ pove-
dal: „Nikdy som nemal problémy pobaliî sa na cestu, keâ som vlast-
nil iba jeden hnedý a jeden modrý oblek. Jednoducho som ich zbalil
oba a poåas cesty som ich striedal. Teraz, keâ mám skriêu plnú ãiat,
sa pre mêa balenie stalo komplikovanou procedúrou a trvá mi po-
merne dlho, kým prídem na to, åo sa k åomu hodí.”

Ak sa rozhodneme kupovaî iba kvalitné výrobky – uæ åi rôzne
prístroje alebo nábytok, tak hoci to moæno bude znamenaî, æe na
uråitú dobu budeme maî menej vecí, v skutoånosti tým uãetríme
åas, ktorý by sme neskôr museli venovaî opravám. Ak sú veci nekva-
litné, åastejãie sa kazia a rýchlejãie sa opotrebujú. A åím viac vecí
máme na starosti, tým komplikovanejãí je náã æivot.

Nedávno Boh hovoril k môjmu srdcu a povedal mi, aby som nero-
bila niå, åo naozaj nemusím robiî. Ak to môæe spraviî niekto iný –
tak nech to spraví! Poslúchla som túto radu a pomohlo mi to v mo-
jom hçadaní jednoduchého æivota. Naãe æivoty nemôæu byî jedno-
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duchãie, pokým nebudeme maî menej vecí, s ktorými sa musíme
vysporiadaî. Ja som rozhodnutá, æe nájdem spôsob, ako môæem maî
toho na starosti menej,  a napriek tomu zostaî v æivote plodná.

Moæno si kúpime auto, ktoré síce bude krásne, no nie aæ také kva-
litné a potom strávime kopu åasu tým, æe ho budeme nosiî do servi-
su. Alebo premrháme åas tým, æe beháme po celom meste v snahe
získaî nieåo, za åo najniæãiu cenu a nakoniec zistíme, æe sme
hçadaním najlepãej ceny strávili toçko åasu, æe sa to ani neoplatilo.
Akú hodnotu má váã åas? Môj åas má pre mêa obrovskú hodnotu.
Som ochotná kúpiî si nieåo kvalitnejãie, ak mi to uãetrí åas.

Vypestujte si návyk, æe budete kupovaî ten najkvalitnejãí výrobok,
ktorý zodpovedá mnoæstvu peêazí, ktoré máte k dispozícii. Nemysli-
te si, æe viac je vædy lepãie – je to klam. Ja by som si radãej kúpila jednu
naozaj kvalitnú vec, ako tri alebo ãtyri priemerné alebo nekvalitné.
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10 Odmietnite zaåínaî nieåo, åo
nemôæete dokonåiî

„Schopnosî åloveka meriame tým, åo dokáæe dokonåiî, nie tým, o åo

sa pokúãa.” Autor neznámy

Lebo keâ niekto z vás chce stavaî hospodársku budovu, åi si najprv

nezasadne a nespoåíta náklady, (aby zistil), åi má dostatok prostriedkov

na jej dostavanie? Lukáã 14, 28

Niekoçko nedokonåených projektov dokáæe zahltiî naãe mysle
a æivoty. Neustále na nás kriåia, aby sme ich dokonåili, zaplavujú nás
vinou a posmievajú sa nám. Åím dlhãie nám trvá ich dokonåenie,
tým horãí pocit máme zo seba. Æiadny ålovek nedokáæe spraviî vãet-
ko a spraviî vãetko dobre. Máme obmedzenia a nemali by sme sa báî
im åeliî. V skutoånosti vãetci, ktorí sme uverili v Boha, dokáæeme
vykonaî åokoçvek, k åomu nás On povedie, pretoæe Boh nie je
obmedzený; Boh vãak nevedie çudí k tomu, aby nieåo zaåali a nedo-
konåili.

Boh zaåal v kaædom z nás svoje dobré dielo a bude v êom
pokraåovaî aæ do dêa Kristovho príchodu – svoje dobré dielo bude
medzitým dokonåovaî a zdokonaçovaî (pozri Filipänom 1, 6).
Niektoré projekty sú krátkodobé a iné zase trvajú dlhãie – netrpezliví
çudia obyåajne tie dlhodobé nedokonåia. Napríklad, predpokladom
duchovnej zrelosti je trpezlivosî. Nemeníme sa z jedného dêa na
druhý. Veça çudí odchádza od Boha, pretoæe nedokáæu nájsî „in-
stantný prielom”. Chcú maî okamæitý úspech, no také nieåo naozaj
neexistuje.

Poznám çudí, ktorí kaædý projekt zaåínajú s mnoæstvom emo-
cionálnej energie, no len åo ten projekt troãku zostarie a oãúcha sa
jeho novosî, buâ z neho odídu a prenechajú ho na dokonåenie
niekomu inému, alebo ten projekt ostane navædy nedokonåený.
Nové veci vædy nadchýnajú, ale ako sme na tom, keâ pominie vãetka

32 Joyce Meyer



tá “husia koæa” a potlesk? Kto zostane pri práci? Iba tí, ktorí si
spoåítali náklady a od zaåiatku vedeli, æe budú musieî prejsî
mnohými fázami a æe mnohé z nich nebudú nadchýnaî. Tí, ktorí sa
vzdávajú a odchádzajú, sú takmer vædy frustrovaní a plní výhovori-
ek, preåo nemôæu nieåo dokonåiî.

Väåãina çudí v naãej dneãnej spoloånosti je závislá na angaæovaní
sa v príliã mnohých veciach – vo viacerých, neæ dokáæu uniesî. Po-
moc pri vyrovnávaní sa so stresom je dnes oblasîou, v ktorej sa toåia
miliardy EUR a väåãina stresu, ktorý dnes zaæívame, je spôsobený
tým, æe sa snaæíme toho príliã veça robiî. Ja mám vædy na svojom
pracovnom zozname viac vecí, neæ dokáæem stihnúî za jeden deê,
no âalãí deê pokraåujem v tom, åo som nestihla. Åokoçvek si vezme-
me na plecia ako svoju zodpovednosî, mali by sme sa zaviazaî do-
konåiî to  naåas a spraviî to dobre.

Zjednoduãte si svoj æivot tým, æe zaånete robiî iba tie veci,
o ktorých viete, æe ich dokáæete dokonåiî a æe dokonåíte to, åo ste
zaåali. Nedovoçte, aby vás nieåo vyruãilo – sústreâte sa a dokonåite
to, åo máte. Keâ nieåo zrealizujete, uæ nemusíte na to myslieî. Bude-
te slobodní venovaî sa úplne âalãiemu projektu, âalãiemu skvelému
nápadu. Budete maî slobodu snívaî a slobodu tvoriî, pretoæe vaãa
myseç a vaãe srdce nebudú prepchaté. To je jednoduchosî v jej naj-
lepãej podobe.
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11 Nerobte z krtincov veçhory

„Nerobte si problémy, pokým vás nepostihnú problémy. Ak toto

neakceptujete, tak vaãe problémy sa len zdvojnásobia.”

David Keppel

Pokoj vám zanechávam, svoj (vlastný) pokoj vám dávam a zanechávam

po sebe. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce,

ani nestrachuje! (Dbajte na to, aby ste sa neznepokojovali, ani

nerozruãovali; a nedopustite, aby ste sa stali bojazlivými a ustráchanými,

zbabelými a nestálymi.) Ján 14, 27

Dnes mnohí çudia trvajú na tom, æe maliåké veci sú neskutoåne
podstatné. Dovolia, aby ich malé detaily trápili a rozruãili, æe ich
æivot je vædy plný problémov a starostí. Niekto povedal: „Vyberaj si
svoje bojiská” – to je múdra rada. V æivote kaædého z nás je dostatok
veçkých zápasov, s ktorými sa musíme vysporiadaî – kaædopádne
nemusíme zveliåovaî veci, ktoré by sme mohli moæno aj ignorovaî.

Kaædý deê nám prináãa niekoçko príleæitostí k tomu, aby sme sa
kvôli nieåomu rozåúlili, no my ich môæeme úplne obísî a zostaî po-
kojní. Satan nastavuje vãetko tak, aby sme mali dôvod na rozåuçova-
nie! Zistite, ktoré veci vás rozåuçujú a spoznávajte sa – rozhodnite sa,
æe upustíte od vãetkých malých vecí, ktoré v koneånom dôsledku na-
ozaj nestoja za to, aby ste sa rozåuçovali. Biblia hovorí, æe maliåké
líãky niåia vinice (pozri Pieseê Ãalamúnovu 2, 15). Koçko çudí sa
rozvádza kvôli vãetkým tým maliåkým veciam, ktoré si postupne za-
pisovali do svojho srdca a z ktorých sa napokon stali obrovské kopce,
cez ktoré uæ nedokázali prejsî? Ak si nevãímame zlo, ktoré sa nám
deje, ako nám odporúåa 1. Korinîanom 13, budeme maî omnoho
lepãie a omnoho jednoduchãie vzîahy. Bol åas v mojom æivote, keâ
som si vãetko veçmi starostlivo „zapisovala” – robila som si zoznamy
vãetkých tých zraêujúcich alebo uráælivých vecí, ktorých sa mi dosta-
lo od çudí. V mojom æivote vtedy vládol veçký zmätok; æila som kom-
plikovaný æivot a vôbec som nebola ãîastná.
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Nebuâte ålovekom, ktorý sa çahko urazí. Obyåajne, keâ nás niek-
to urazí, nikdy to nie je preto, lebo to bolo jeho cieçom. Skúste si
zvyknúî tomu uveriî a spravíte tak dôleæitý krok k jednoduchãiemu
æivotu. Ak sú naãe mysle plné vãetkým tým, åo nám vãetci naokolo
spravili, iste nebudeme môcî zakúãaî alebo uæívaî si jednoduchosî.
Æivot môæe byî jednoduchý len vtedy, keâ sú naãe myãlienky
a emócie åisté. Naãe srdce musí byî naplno otvorené k tomu, aby
sme çuâom odpúãîali a nepripúãîali si zranenia alebo uráæky.

Keâ trávime neprimerané mnoæstvo åasu uvaæovaním nad tým,
åo nám çudia spravili namiesto toho, aby sme rozmýãçali, åo spravili
pre nás, strácame radosî. Zaåne v nás bujnieî kritický, ufrflaný,
obranný postoj, ktorý sa nepáåi Bohu. Mnoæstvo komplikácií môæe
z náãho æivota odísî, keâ budeme ochotní rýchlo a åasto odpúãîaî.
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12 Prestaête myslieî na seba

„Åloveka nazývame sebec nie preto, æe sa stará o vlastné dobro, ale

preto, lebo zanedbáva dobro svojho blíæneho.”

Richard Whately

Potom, privolávajúc (si k sebe) zástup aj svojich uåeníkov, povedal im:

Kto chce ísî za mnou, nech zaprie (zabudne na, ignoruje, poprie, prestane

sa dívaî na) seba samého (a svoje záujmy), vezme svoj kríæ a nasleduje

ma. Marek 8, 34

Sebeckí a egocentrickí çudia sú obyåajne tieæ veçmi komplikovaní
a zamotaní. Boh to nikdy nezamýãçal tak, aby sme sa dívali len
dovnútra a starali sa len o seba. On chce, aby sme aktívne pomáhali
iným a dôverovali Jemu, æe On sa postará o nás. Biblia hovorí, æe Jeæiã
vydal seba samého a vãetko, åo mal, svojmu nebeskému Otcovi, pre-
toæe vedel, æe On súdi spravodlivo (pozri 1. Petra 2, 23) a my by sme
mali nasledovaî Jeho príklad.

Hlavným cieçom kresîana by malo byî nasledovanie Jeæiãa. Jeæiã
povedal, æe keâ spravíme toto rozhodnutie, máme úplne prestaî
rozmýãçaî o sebe a naãich vlastných záujmoch (pozri Marek 8, 34).
Veçakrát si myslíme, æe ak Mu naozaj vãetko odovzdáme tak, ako nás
o to æiada, nebudeme si môcî uæívaî æivot, ani nebudeme môcî maî
åo chceme – avãak, opak je pravdou. Ak svoj æivot vydáme do sluæby
iným, Boh nám dá æivot, ktorý âaleko prevyãuje åokoçvek, åo by sme
si mohli sami pre seba zabezpeåiî. Veçmi vám odporúåam, aby ste sa
uvoçnili od starostlivosti o seba. Dovoçte Bohu, aby bol Bohom vo
vaãom æivote a aby sa On o vás postaral.

Nehovorím, æe by ste sa nemali o seba staraî po fyzickej, duãevnej,
emocionálnej a duchovnej stránke; to by ste mali robiî. Hovorím, æe
by ste sa prestali trápiî o seba a o to, ako zo æivota vyîaæíte vãetky tie
veci, ktoré chcete. Prestaête na seba myslieî, pretoæe åím viac to
robíte, tým biednejãie na tom budete.
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Vãetko v naãej telesnej alebo çudskej prirodzenosti je ovplyvnené
pudom sebazáchovy, no vâaka Bohu, keâ ålovek prijme Jeæiãa za
svojho Spasiteça a Pána, prijme tým novú prirodzenosî (pozri 2. Ko-
rinîanom 5, 17). Tá nová prirodzenosî nám dáva schopnosî byî ne-
sebeckými – iných povaæovaî za dôleæitejãích neæ seba. Od chvíle,
keâ sme „v Kristu”, musíme sa nauåiî æiî úplne novým spôsobom.
Prostredníctvom kroku viery vstupujeme do vzîahu s Ním – ten krok
podnikáme vtedy, keâ ho poprosíme, aby sa stal Pánom náãho æivo-
ta. Potom sa musíme nauåiî æiî s postojom viery. Musíme sa nauåiî
pridþæaî sa presvedåenia, ktoré dobre vystihujú slová: Uæ to nie je
o mne.

Vloæte svoj æivot ako depozit do “boæej banky” a vydajte sa na
æivotnú dráhu, ktorá stojí za to. Robiî si starosti o seba a neustále sa
snaæiî o to, aby bolo o nás dobre postarané, len komplikuje æivot. Na
druhej strane, dôvera v Boæiu starostlivosî a opateru, poåas toho,
ako sa vy sa staráte o iných, robí æivot jednoduchým.

Nenechajte sa premôcî strachom, keâ rozmýãçate o svojej
budúcnosti. Boh je verný a On sa o vás postará, ak Mu budete dôve-
rovaî.
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13 Prestaête odkladaî veci na
neskôr

„Odkladanie vecí na neskôr je prirodzený zabijak príleæitostí.”

Victor Kiam

(On) uråuje znovu istý deê: (nové) dnes (a tým dáva âalãiu príleæitosî

na zaistenie toho odpoåinku) - tým, æe po dlhom åase hovorí ústami

Dávida, ako sme uæ povedali: Dnes, ak poåujete Jeho hlas (a keâ ho

poåujete), nezatvrdzujte si srdcia. Æidom 4, 7

Æivot sa mi zdá komplikovaný, keâ musím myslieî na to, æe mám
dokonåiî tucet projektov. Sú to veci, ktoré som sa zaviazala, æe ich
spravím alebo viem, æe ich potrebujem spraviî, ale ktoré som eãte ne-
zaåala realizovaî. Nemôæem vojsî do Boæieho odpoåinku, pokým
nepoåúvam, kam ma On vedie a nezaånem konaî. Mali by sme si to
zariadiî tak, aby sme aj spravili to, k åomu nás Boh vedie. Alebo po-
trebujeme spraviî to, åo vo svojom srdci vieme, æe máme spraviî.
Dobré úmysly nie sú totoæné s posluãnosîou a pokým ne-
uposlúchneme, nebudeme preæívaî v duãi spokojnosî.

Odkladanie vecí na neskôr je jedným zo skvelých diablových pod-
vodov. Prostredníctvom neho nás presviedåa o tom, æe nieåo
spravíme, ak to plánujeme spraviî, no åasto si ani neuvedomíme, æe
sme to nakoniec nespravili. Plánovanie je dobré, ale åiny sú eãte
lepãie. Koçko vecí je práve teraz vo vaãom æivote, o ktorých viete, æe
by ste ich mali spraviî, ale eãte ste ich nevykonali? Som si istá, æe sú
pre vás zdrojom mrzutosti alebo moæno dokonca múk. Vædy, keâ
prichádzate ku skrini, ktorú plánujete uæ tri roky vyåistiî, preæívate
odsúdenie. Kriåí na vás: „Si lenivá a nedisciplinovaná” a moæno bez
toho, aby ste si to naplno uvedomovali, kvôli tej skrini máte zo seba
zlý pocit. Najlepãie spravíte, ak sa jedného dêa rozhodnete vyåistiî ju
a  bez odkladania sa do toho pustíte.
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Ako to vyzerá s tými opravami v domácnosti, ktoré potrebujete
dokonåiî alebo s tým zoznamom telefonátov, ktoré uæ celé týædne
alebo celé mesiace odkladáte na neskôr? Len zamyslenie sa nad tým,
åo vãetko by ste mali spraviî, vás môæe zavaliî pocitmi neschopnosti
zorganizovaî to, alebo dokonca pocitom lenivosti. Tie pocity môæu
byî nejasné a nebadateçné, no napriek tomu sú prítomné vo vaãom
æivote a môæu vám brániî v tom, aby ste si naplno uæívali æivot. Jed-
noducho treba spraviî to, æe si na tie veci vyhradíte konkrétny deê
a hodinu a potom to spravíte! Jeden disciplinovaný åin vás ochráni
od niekoçkých dní, plných pocitov preîaæenosti.

Ak ste zavalení mnoæstvom nedokonåených projektov alebo úloh,
ktoré ste príliã dlho odkladali na neskôr, nenechajte sa stresovaî, ani
sa necíîte ako porazení eãte predtým, neæ sa do nich vôbec pustíte.
Venujte sa im postupne a jednoducho v tom vytrvajte, aæ pokým
neskonåíte. Dívajte sa na cieçovú rovinku a nie na prácu, ktorú bude-
te musieî vynaloæiî na to, aby ste sa k nej dostali. Na tejto ceste bude-
te musieî byî disciplinovaní a priniesî aj niekoçko obetí, no
výslednou dividendou pre vás bude mnoho slobodných a ra-
dostných dní. Biblia hovorí, æe æiadna kázeê neprináãa radosî vtedy,
keâ ju zakúãame, ale skôr smútok (pozri Æidom 12, 11). Neskôr
„prináãa ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycviåila”.
Múdrym çuâom záleæí omnoho viac na tom, åo bude, neæ na tom, åo
je teraz. Sú investormi – investujú to, åo majú, aby v budúcnosti mo-
hli maî nieåo lepãie.

Eãte dnes zjednoduãte svoj æivot tým, æe budete ålovekom
„dneãka”, ktorý nikdy neodkladá veci na neskôr. Nech sa vaãou no-
vou æivotnou filozofiou stane motto: „nikdy neodkladaj na zajtra to,
åo môæeã spraviî dnes”. Spravte to teraz a zakúste pokoj, ktorý
pochádza z jednoduchého åinu.
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14 Zlikvidujte  neporiadok

„Eliminujte fyzický neporiadok. A eãte dôleæitejãie – eliminujte

duchovný neporiadok.” D. H. Mondfleur

Lebo Boh nie je Bohom neporiadku a zmätku, ale pokoja a poriadku.

1. Korinîanom 14, 33

Neporiadok ma vædy dokáæe úplne premôcî. Som taký typ åloveka,
ktorý ho musí zlikvidovaî, ak sa mám zaåaî cítiî lepãie. Môj manæel
má tendenciu odkladaî si veci pre prípad, æe by si o niekoçko rokov
spomenul na to, æe ich potrebuje; ja skôr zastávam takú filozofiu, æe
ak nieåo budem potrebovaî o päî rokov, pravdepodobne dovtedy aj
tak zabudnem, kde to mám, a preto to radãej dám niekomu, kto to
môæe vyuæiî teraz. Ak to budem zasa potrebovaî, tak si to odniekiaç
zoæeniem.

Ak sa nachádzate zavalení v neporiadku a ste stratení vo svojej
“nezorganizovanosti”, poloæte si otázku, preåo máte tendenciu
nechávaî si vãetko, åo sa vám dostane do cesty. Cítite sa povinní ne-
chaî si tie veci len preto, æe vám ich niekto daroval? Samozrejme, æe
nechceme zraêovaî pocity iných çudí, ale na druhej strane, ak ten
dar bol darovaný správne, máme slobodu v tom, ako s ním budeme
nakladaî. Ak vás niekto naozaj obdarúva, malo by byî na vás, åo
spravíte s jeho darom.

Pomerne åasto dostávame od çudí veci, ktoré sa páåia im, no vôbec
sa nehodia nám a nezodpovedajú náãmu vkusu. A hoci si hlboko
váæime, æe na nás mysleli a kúpili nám nieåo, nemali by sme sa cítiî
povinní, pouæívaî to. Boh nám dáva chlieb, aby sme mali åo jesî, aj
semeno, aby sme mali åo siaî (pozri 2. Korinîanom 9, 10) a to zna-
mená, æe nieåo z toho, åo nám Boh dáva, bolo pôvodne myslené ako
nieåo, åo môæeme odovzdávaî niekomu inému.

Raz som jednej svojej priateçke dala drahý náramok, ktorý som
vlastnila a pribliæne po dvoch rokoch som ho objavila na ruke inej
priateçky – uvedomila som si, æe ona ho posunula âalej. Na chvíçu
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som mala pokuãenie uraziî sa, ale pomerne rýchlo som si spomenula
na svoje vlastné pravidlo. Darovala som ho bez akýchkoçvek pod-
mienok, a preto som nemala æiadne právo diktovaî jej, åo s ním má
v budúcnosti robiî. Od chvíle, keâ som ho darovala svojej priateçke,
bol jej a ona s ním mohla robiî åo chcela. Skutoånosî, æe ho dala
niekomu inému eãte neznamenala, æe sa jej nepáåil alebo æe si ho
neváæila. Moæno to bola pre êu veçká obeî, æe ho darovala niekomu
inému a pravdepodobne to spravila v posluãnosti Bohu, ktorý ju o to
poæiadal. Dôverovaî v to najlepãie a predpokladaî dobré veci je pre
nás vædy cestou k jednoduchému postoju v sporných otázkach.

Keâæe sa vo svojom okolí chcem vyhnúî neporiadku, pravidelne
posúvam svoje veci âalãím çuâom. Postupne som si to obçúbila a
vnímam to ako spôsob, ktorým môæem praktizovaî dávanie. Mám
rada pekné veci, ale nechcem ich maî príliã veça, lebo si ich nebu-
dem  vedieî uæívaî, ak  nimi budem zavalená.

Neporiadok v naãom æivote veçakrát nie je výsledkom zlyhania
iných çudí – my sme na vine! Máte tak veça ãiat, æe keâ sa obliekate,
ste z toho zmätení? Máte vãade okolo seba tak veça dekoraåných
predmetov, æe keâ sa snaæíte z nich poutieraî prach, cítite sa ako slon
v obchode s porcelánom? Máte toçko veça “nieåoho”, æe to ani nes-
tihnete pouæiî predtým, neæ vyprãí doba spotreby? Zvyknete sa
prichytiî pri tom, æe mnoæstvo vecí presúvate z miesta na miesto, ale
nikdy ich nepouæívate, ani si ich neuæívate? Ak vaãa odpoveâ na
ktorúkoçvek z týchto otázok znie: áno, tak si myslím, æe musíte byî
odváæni a zlikvidujte tú hromadu nepotrebných vecí. Zoæeête si
daråekovú ãkatuçu a naplête ju vecami, ktoré niekomu inému naozaj
spravia radosî a vám vôbec nebudú chýbaî. Tento krok zjednoduãí
vaãe okolité prostredie a zároveê sa tým zbavíte nepotrebných vecí.
Okrem toho získate pokojnejãí a jednoduchãí pohçad na veci.
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15 Vyhnite sa výstrednostiam

„Vaãe telo je batoæina, ktorú musíte niesî æivotom. Åím viac

nadbytoånej batoæiny, tým kratãia bude vaãa cesta.”

Arnold H. Glasgow

Buâte rozváæni (vyrovnaní, triezvi), buâte ostraæití a vædy bdejte! Váã

protivník diabol obchádza ako revúci (veçmi hladný) lev, hçadajúc koho

by zachytil a zoæral. 1. Petra 5, 8

Niekto raz povedal: „Výstrednosti sú diablovou hracou plochou”.
Keâ v ktorejkoçvek oblasti zaåneme byî výstrední, prestaneme byî
vyváæení. Boæie Slovo hovorí, æe nevyváæenosî otvára dvere diablovi.
Jedna z hlavných vecí, ktoré chce diabol spraviî, je okradnúî nás
o naãu radosî a priviesî nás k výstrednostiam. Keâ máme åokoçvek
v takom mnoæstve, æe to zâaleka ani nedokáæeme vyuæiî, kompliku-
je to náã æivot. Je to, ako keâ sa dívame na malé dieîa, ktoré strká
svoju ruku do úzkej nádoby s koláåikmi a veçmi sa snaæí, vytiahnuî
z nej niekoçko koláåikov naraz. Nedokáæe stadiaç vytiahnuî svoju
ruku, a tak mu v nádobe ostane aj ruka, aj koláåiky. Výstrednosti
komplikujú æivot!

Ak chcete k æivotu pristupovaî jednoducho, potrebujete byî
vyváæení. Príliã veça rozprávania spôsobuje problémy. Príliã veça je-
denia spôsobuje problémy. Príliã veça dlhov spôsobuje problémy.
Príliã veça åohokoçvek spôsobuje problémy.

Biblia hovorí o procese, ktorý nazýva preåisîovanie (pozri Izaiáã
18, 5). Keâ záhradník zistí, æe na jednom z jeho stromov je príliã veça
konárov alebo æe niektoré z nich sú suché, prestriháva ich a odrezáva.
Niektoré z tých nadbytoåných konárov sú nazývané „bujné ratoles-
ti”. Vyrastajú zo spodnej åasti kmeêa stromu a hoci stromu
odåerpávajú energiu, nepridávajú mu na hodnote, pretoæe ne-
prináãajú úrodu. Záhradník sa ich jednoducho musí zbaviî – kvôli
nim by bol celý strom oslabený a nepríîaælivý.
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Spomínam si na to, keâ Dave preåisîoval jeden z naãich stromov.
Orezal ho do tej miery, æe som si bola istá, æe ho zabil. Bola som
veçmi nahnevaná a myslela som si, æe ten strom vyzerá skutoåne
hrozne. On mi na to povedal, æe ak budem trpezlivá, tak nasledujúcu
jar bude krajãí, ako kedykoçvek predtým. A naozaj. Keâæe bol
orezaný a oåistený od nepotrebných konárov, stal sa z neho ten naj-
krajãí strom v naãej záhrade.

Nebojte sa orezaî veci, ktoré naozaj nepotrebujete. Som pre-
svedåená, æe tým otvoríte dvere Bohu, aby vás eãte viac poæehnal. Ak
vlastníte toho viac, ako dokáæete vyuæiî, podeçte sa o to s niekým, kto
nemá dostatok. Keâ to spravíte, zasadíte semienko budúcej úrody vo
svojom æivote.

Okrem nadbytku v materiálnej oblasti sa v æivote stretávame aj
s inými výstrednosîami. Ak potrebujete schudnúî, zaånite jesî me-
nej a postupne budete vidieî výsledky. Ak sa neustále dostávate do
îaækostí vo vaãich vzîahoch kvôli vaãim slovám, moæno budete mu-
sieî trochu menej hovoriî a omnoho viac poåúvaî. Povedzte nie
výstrednostiam a áno odstraêovaniu nadbytoåných vecí zo svojho
æivota.

Sto spôsobov na zjednoduãenie váãho æivota 43



16 Nezadlæujte sa

„Dlh je najhorãou chudobou.”

Thomas Fuller

Bohatý panuje nad chudobnými a dlæník je otrokom veriteça.

Príslovie 22, 7

Jednou z najhorãích vecí, ktoré môæu skomplikovaî náã æivot
a postupne nás dohnaî do zloæitého, muåivého stavu, sú finanåné
dlhy. Príliãné dlhy robia æivot komplikovanejãím, neæ by mal byî
a vytvárajú nesmierny tlak u dlæníka. Sú tieæ ohromným bremenom
v manæelstve. Ãtatistiky dokonca hovoria, æe to bremeno je také
îaæké, æe je zdrojom mnohých rozvodov.

Naãa spoloånosî nám veçmi uçahåuje moænosî zadlæiî sa. Ob-
chodníci nás pokúãajú, aby sme si veci kúpili teraz a zaplatili za ne
neskôr a kupovali si ich na kredit. Kreditné karty sú dnes v Amerike
oblasîou, v ktorej sa toåia miliardy dolárov. Obrovské peniaze sú
kaædoroåne vynakladané na reklamu, ktorej úlohou je presvedåiî
çudí, aby sa eãte viac zadlæovali. V naãej dobe sú çudia netrpezliví
a takmer vôbec ich nezaujíma a netrápi budúcnosî. Æijú pre danú
chvíçu, no chladnou a tvrdou pravdou ostáva, æe zajtrajãok iste raz
príde. A zajtra budeme nútení vysporiadaî sa s dôsledkami toho, åo
sme robili dnes.

Na svete æijú milióny çudí, ktorí si v návale nejakého pocitu nie-
kedy nieåo kúpili a nasledujúce mesiace, ba moæno roky preæívali
muåivý tlak, ktorý súvisel s ich snahou, splatiî ten dlh. Moæno uæ ani
nepouæívajú tie veci, ktoré si kúpili, ktoré eãte stále splácajú. Je
moæné, æe ani nevedia, kde sa tie veci teraz nachádzajú – moæno
v skrini, moæno v garáæi a moæno na pôjde. Çudia si niekedy kúpia
veci, ktoré nikdy nepouæijú. Vidia skvelý výpredaj alebo nápis „kúp
si dve a jednu máã zadarmo”, vezmú si svoj nákup so sebou domov,
uloæia si ho niekde na neskorãie pouæitie a potom zabudnú, æe to
vôbec majú. Je to, ako keby sme boli závislí na veciach a väåãina tých
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vecí, ktoré si myslíme, æe musíme maî, sú presne tie veci, ktoré kom-
plikujú náã æivot. To nás okráda o krásu jednoduchosti, ktorú nám
Boh chce dopriaî.

Iste si kúpte vãetko, åo potrebujete a nieåo z toho, po åom túæite,
no nezadlæujte sa kvôli tomu. Nauåte sa usporiî si peniaze na veci,
ktoré chcete. Biblia hovorí: „Rýchlo získaný majetok sa zmenãí, ale
kto zbiera po hþstke, rozmnoæuje ho” (Príslovie 13, 11). Môj manæel
má výborný, jednoduchý plán v oblasti financií: zo vãetkého, åo
dostane nejakú åasî dáva, nejakú åasî uãetrí a nejakú åasî stroví –
v súlade s moænosîami a hranicami. Ak toto spravíte, tak vaãe
moænosti sa budú rozãirovaî a nikdy sa nebudete musieî dostaî do
tlaku a komplikácií, ktoré prináãajú dlhy.

Ak uæ ste zadlæení, spravte záväzok, æe svoje dlhy åím skôr splatíte.
Nepokraåujte v tom, åo ste robili v minulosti a nezhorãujte tým svoju
situáciu. Moæno sa budete musieî nejaký åas obetovaî, aby ste mohli
splatiî svoje dlhy, no uvidíte, æe sa vám to oplatí. Dlh, ktorý visí nad
vaãimi hlavami, je ako olovené závaæie, ktoré ste nútení nosiî so se-
bou kamkoçvek idete. Preseknite tie spojenia a preæívajte slobodu
a jednoduchosî, ktorú môæete maî ako çudia bez dlhov.
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17 Nech to hlavné je hlavné

„Keâ vám uæ niå iné nezostane, len Boh, tak vtedy si po prvýkrát

uvedomíte, æe v Bohu máte dostatok vãetkého.” Maude Royden

Deti, chráête sa modiel (faloãných bohov)! – to znamená vãetkého

a åohokoçvek, åo by vo vaãom srdci zaberalo miesto, ktoré má patriî

Bohu, akejkoçvek náhrady Jeho, ktorá by vo vaãom æivote zaberala prvé

miesto). Amen (nech sa tak stane). 1. Jána 5, 21

Boh je æiarlivý Boh a jediné miesto, s ktorým sa uspokojí, je miesto,
ktoré si právom zaslúæi – prvé miesto vo vãetkom. Jedine tak sa veci
v naãich æivotoch môæu správne vyvíjaî, æe budeme usilovaî o to,
aby Boh v naãom æivote neustále zaujímal toto úctyhodné miesto
a bol naãou najvyããou prioritou. Hovorím, æe sa musíme usilovaî,
pretoæe ak v tejto veci nevynaloæíme æiadne úsilie, tak sa to nikdy
nestane. Zaneprázdnenosî môæe rýchlo rozhádzaî naãe priority
alebo môæeme naletieî na zvody bohatstva.

Keâ hovoríme o vyjasêovaní si svojich priorít, v Jeæiãovom príbe-
hu o Márii a Marte vidíme dve rôzne reakcie. Mária sa rýchlo posadi-
la k Jeæiãovým nohám, aby poåula vãetko, åo povie, ale Marta bola
zaneprázdnená prípravou obåerstvenia pre hostí a upratovaním svo-
jej domácnosti. Veçmi sa nahnevala, æe Jeæiã nepovzbudil Máriu k to-
mu, aby jej pomohla, ale æe Márii povedal, æe sa lepãie rozhodla.
Marte dokonca povedal, æe sa trápi a stará o veça vecí, a pritom pre-
hliada skutoåný dôvod Jeho návãtevy (pozri Lukáã 10,38-42). Martin
æivot bol v ten deê veçmi frustrujúci a komplikovaný, zatiaç, åo
Mária si zachovala pokoj a kçud.

Inokedy zas Jeæiã stretol bohatého mládenca, ktorý chcel od Neho
vedieî, åo má robiî, aby mohol maî veåné spasenie. Keâ mu Jeæiã
povedal, aby predal vãetko, åo má, dal to chudobným a nasledoval
Ho, odiãiel tento mladý muæ od Neho smutný, pretoæe mal toho na-
ozaj veça (pozri Lukáã 18, 18-23). Jeho vlastníctvo ho oklamalo. Ne-
uvedomoval si, æe Boh ho skúãa; ak by bol býval ochotný vzdaî sa
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vãetkého svojho majetku, len aby získal Boha, v koneånom dôsledku
by toho dostal viac, neæ predtým rozdal. Ohromne veça çudí robí tú
istú chybu. Úzkostlivo si dræia to, åo majú a strácajú to, åo by mohli
maî. Dræia sa „vecí”, ktoré nikdy nedokáæu daî také uspokojenie ako
Jeæiã. Uspokojujú sa s tým, åo je dobré namiesto toho, aby sa natiahli
za tým, åo je veçkolepé. Rozhodnite sa, æe vo vaãom æivote budú
hlavné veci hlavné. Jeæiã je to hlavné!
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18 Stanovte si hranice

„Radi prehliadame hranice, ktoré nechceme prekonávaî.”

Samuel Johnson

On urobil (z jedného spoloåného zdroja, z jedného pôvodu) z jednej krvi

vãetky pokolenia çudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil (im; ich)

uråité åasy a hranice ich prebývania (ich osídlenia, krajiny, bydliská).

Skutky 17, 26

Z vyããie uvedeného Slova vidíme, æe Boh stanovuje hranice a my by
sme ich mali stanovovaî tieæ. Keâ vo svojom æivote nemáme æiadne
hranice, niå nás nechráni. Hranice sú ako ploty; bránia prístup do
váãho æivota çuâom a veciam, ktoré sú tam neæiaduce. Vâaka nim sú
veci jednoznaåné a nerozmazané. Veça çudí sa bojí stanoviî si hrani-
ce, pretoæe sa boja, æe niekoho urazia alebo nahnevajú. Musíme vãak
pamätaî na to, æe Boh nás povoláva k tomu, aby sme nasledovali Je-
ho a chodili v múdrosti. Nie sme k tomu povolaní, ani sa od nás
neoåakáva, aby sme sa pre ãîastie a pohodu iných çudí nechali mani-
pulovaî do vecí, ktoré od nás vyæadujú. Niet pochýb o tom, æe chce-
me, aby çudia okolo nás boli ãîastní. Biblia hovorí, æe by sme v
záujme robenia dobrého mali dokonca prináãaî obete (pozri Æidom
13, 16), no tieto slová by sme nemali vyîahovaî z ich kontextu, ani by
sme ich nemali aplikovaî nevyváæeným spôsobom.

Moja najmladãia dcéra si prísne chráni svoje súkromie. Znamená
to pre êu veça a preto æiada çudí, vrátane mêa, aby k nej domov ne-
chodili bez zavolania. Priznám sa, æe najskôr som musela trochu
zmeniî svoj postoj, ale jej prosba vôbec nebola nesprávna. Potrebo-
vala som sa nauåiî, reãpektovaî jej hranice bez nesprávneho postoja.

Nikto nie je taký istý, ako ten druhý a vãetci máme rôzne potreby.
Moja najstarãia dcéra je presným opakom mojej najmladãej dcéry.
Hovorieva: „Príâ kedykoçvek – a vôbec sa nemusíã predtým
ohlásiî.” Ona má zase vo svojom æivote iné oblasti, v ktorých má
uæãie hranice ako moja najmladãia dcéra.
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Nielen, æe potrebujeme maî svoje hranice, ale potrebujeme aj
reãpektovaî hranice iných. Potom budeme môcî oåakávaî, æe aj oni
budú reãpektovaî naãe hranice. Moæno nie vædy budeme rozumieî
tomu, preåo sú çudia takí, akí sú, ale potrebujeme reãpektovaî ich
právo na to, aby boli sami sebou.

Bez hraníc je æivot veçmi komplikovaný a stáva sa z neho zmes
zmätku a tolerantnosti, ktoré sa odrazia na naãom prístupe k iným
çuâom. Åasto sa budeme ocitaî v situáciách, v ktorých sa budeme
cítiî vyuæívaní alebo budeme maî pocit, æe sme na miestach, kde ne-
chceme byî a robíme nieåo, åo nechceme robiî. Pouæívanie slova nie
pomáha pri vytváraní hraníc.

Hranice potrebujeme aj kvôli samým sebe. Napríklad, ak si stano-
vujeme vysoké normy, podça ktorých sa usilujeme æiî, uråujeme si
tým hranice. Hovoríme, åo budeme robiî a åo nebudeme. Ak vædy
sebe a druhým çuâom hovoríme iba áno, tak nemáme æiadne hrani-
ce a æivot sa stáva extrémne frustrujúci a komplikovaný.

Ak nemáte æiadne hranice a nikdy ste sa nenauåili reãpektovaî
hranice iných çudí, ste nielen nerozumní, ale oberáte sa aj o jednodu-
chosî, ktorú by ste si inak mohli uæívaî. Poloæte si otázku, åo potre-
bujete na to, aby ste boli ãîastní a potom si podça toho stanovte
hranice. Nie je nesprávne, spraviî to; je to dokonca veçmi múdre.
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19 Poznajte sami seba

„Spoznávajte sa. Nepovaæujte obdiv svojho psa za dostatoåný dôkaz

toho, æe ste úæasní.” Ann Landers

(Jeæiã) vediac (a plne si uvedomujúc to), æe Mu Otec vãetko dal do rúk

a æe od Boha vyãiel a k Bohu (teraz) ide. Ján 13, 3

Ak pokraåujeme v åítaní âalãích verãov, ktoré nasledujú po Jánovi
13, 3, vidíme v nich Jeæiãa, ktorý si oblieka sluæobnícku zásteru
a umýva uåeníkom nohy. Aký úæasný prejav pokory a veçkosti.
Verím tomu, æe jedna z vecí, ktoré Jeæiãa zmocnili k tomu åinu, bolo
Jeho osobné poznanie samého seba. On vedel, kým je, odkiaç priãiel
a kam ide. On tieæ vedel, preåo sem priãiel. Nebol vôbec neistý – Jeho
istota spoåívala v Jeho Otcovi.

Veça çudí nevie, kto sú a v dôsledku toho trávia svoje æivoty tým, æe
sa snaæia robiî veci, ku ktorým nie sú povolaní, ku ktorým nie sú
vystrojení a pri ktorých realizácii iste zlyhajú. Mali by sme vedieî
nielen to, åo dokáæeme spraviî, mali by sme vedieî aj to, åo ne-
dokáæeme spraviî. Jednou z najväåãích tragédií, ktorú pozorujem
u çudí ako ich zamestnávateç je to, æe ostávajú na pozíciách, ktoré pre
nich uæ vôbec nie sú výzvou – len kvôli strachu. Rovnako som
smutná, keâ pozorujem iných çudí, ktorí zostávajú v pozíciách, na
ktoré jednoducho nemajú a nie sú schopní, pripustiî si to.

Preåo nám je tak zaîaæko povedaî: „To nie je moja silná stránka a
nemyslím si, æe by som v tom bol dobrý”? Lebo sme neistí! Príliã veça
naãej hodnoty a ceny pramení z toho, åo robíme, a pritom by to malo
prameniî z naãej identity v Kristovi. Ak ste Boæím dieîaîom, tak to je
tá najlepãia pozícia a titul, ktoré môæete získaî.

Peter bol ålovekom, ktorý sa nepoznal. Myslel si o sebe viac, ako si
mal myslieî. Mal slabosti, ktoré si nebol ochotný priznaî a preãiel
niekoçkými îaækými lekciami o svojom skutoånom ja. Myslel si, æe
nikdy nezaprie Krista, a predsa to spravil. Tá udalosî spôsobila, æe sa
lepãie spoznal a keâ z toho uåinil pokánie, Boh ho obnovil. Naâalej
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zostal veçkým Jeæiãovým apoãtolom. To, æe máme slabosti a æe sme
neschopní, nás pred Bohom nediskvalifikuje, pretoæe Boæia moc sa
dokonáva v naãich slabostiach; nemôæeme vãak robiî viac, neæ
k åomu nás zmocní Boh.

Spomínam si na jednu æenu – nazvime ju Janka – ktorá ma
poæiadala o modlitbu za jednu situáciu, ktorá ju znepokojovala.
Jedna jej priateçka z práce bola povýãená na vyããiu sekretársku
pozíciu a nútila Janku, aby sa tieæ uchádzala o tú pozíciu. Janka ma
poåula kázaî o tom, æe máme byî vãetkým, åím len môæeme byî.
Hoci nemala pocit, æe by mala dostatok zruåností a schopností na tú
vyããiu pozíciu, cítila sa svojou priateçkou a mojím kázaním k tomu
dotlaåená. Vysvetlila som jej, æe má nasledovaî svoje srdce. Nie je
predsa niå zlé na tom, keâ ålovek pracuje na niæãej sekretárskej
pozícii, ak má pri tom pocit, æe to je presne to miesto, kde ho Boh
chce maî. Toto poznanie okamæite zjednoduãilo jej æivot. Preæila slo-
bodu od svojich mätúcich pocitov a uvedomila si, æe nemusí nikomu
konkurovaî; staåí, ak pozná samu seba a je sama sebou.
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20 Iba verte

„Viera znamená veriî tomu, åo nevidíme a odmenou za túto vieru je

vidieî to, åomu veríme.” Sv. Augustine

Jeæiã jej riekol: Åi som ti nepovedal a nesçúbil: Ak budeã veriî a spoliehaî

sa na mêa, uvidíã slávu Boæiu? Ján 11, 40

Viera je najrýchlejãí spôsob na zjednoduãenie æivota. Strach,
pochybnosti, nevera a príliã veça uvaæovania komplikujú æivot, ale
schopnosî veriî odstraêuje vãetky tieto veci. Malé deti jednoducho
veria, åo im ålovek povie. Ak rodiåia povedia svojmu dieîaîu, æe mu
v sobotu kúpia nové topánky, to dieîa sa netrápi celý týædeê, åi sa to
v sobotu naozaj stane. Jednoducho sa teãí na tú sobotu. My by sme sa
mali rovnako správaî v naãom vzîahu s Bohom. Mali by sme jedno-
ducho veriî alebo ako jeden preklad Marka 5, 36 uvádza: „iba veriî”.

Maî vieru a istotu, æe Boh sa postará, nie je vædy çahké. Æiaç, nie
vædy máme k dispozícii „tlaåidlo viery”, ktoré môæeme stlaåiî a ktoré
zabezpeåí, æe uæ nikdy nebudeme pociîovaî pochybnosti. Je to pro-
ces rastu a postoj, ktorý potrebujeme maî poåas åakania - a podobá
sa to presne tomu dieîaîu – „Sobota sa blíæi!” Namiesto toho, aby
sme sa vzdávali a boli sklamaní, musíme si uvedomiî, æe Boæie sçuby
prijímame vierou a trpezlivo. Pripomínajte si Boæie sçuby a nie
problémy. Vãetky negatívne emócie, ktoré preæívame, sú súåasîou
tých vecí, ktoré komplikujú náã æivot. Nemusíme sa poåas náãho
åakania rozåuçovaî; môæeme sa rozhodnúî, æe budeme maî postoj
oåakávania a radosti. Môæeme sa rozhodnúî pre jednoduchú cestu
viery!

Nabudúce, keâ budete maî pocit, æe váã æivot je taký kompliko-
vaný, æe chcete skoåiî z mosta, skúste nahlas povedaî: „Verím,
Boæe!” Staåí, ak si v Jeho Slove vyhçadáte Jeho sçuby – sçuby, ktoré
nás uisîujú o tom, æe On nás nikdy nenechá a neopustí (pozri
5. Mojæiãova 31, 6); sçuby, æe On je zdrojom kaædého poteãenia a
povzbudenia (pozri 2. Korinîanom 1, 3-4). Dræte sa teda tých
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zasçúbení a s presvedåením vyznávajte: „Verím, Boæe!” Utíãite sa
a budete maî pocit, æe sa môæete pustiî do åohokoçvek, åo je pred
vami. Moæno to budete musieî povedaî niekoçkokrát, ale ja zo
skúsenosti viem, æe viera má úæasný vplyv na duãu. Biblia hovorí, æe
radosî a pokoj sú súåasîou viery (pozri Rimanom 15, 13).
Kedykoçvek sa sama cítim nahnevaná alebo smutná, preskúmam
svoju úroveê viery a okamæite dokáæem identifikovaî zdroj mojich
negatívnych emócií. Ak som ochotná zmeniî svoj postoj, veci sa ba-
dateçne zlepãia. Boh mi neustále hovorí, aby som zjednoduãovala,
zjednoduãovala a potom eãte viac zjednoduãovala. Som na ceste a
dúfam, æe v tomto bode ste sa uæ aj vy rozhodli, æe sa ku mne pridáte.
Verte a buâte pripravení prijímaî.
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21 Pravidelne prehodnocujte
svoje záväzky

„Ak sa vám nieåo nepáåi, zmeête to; ak to nemôæete zmeniî, zmeête

spôsob, ako o tom rozmýãçate.” Mary Engelbreit

Poâte ku mne vãetci, ktorí pracujete, namáhate sa a ste preîaæení; ja vám

dám odpoåinutie! (Ja vás upokojím a odbremením a obåerstvím vaãe

duãe.) Matúã 11, 28

Jeæiã hovorí, æe nám chce daî odpoåinok. Pozýva nás, aby sme iãli k
Nemu a moæno nám chce daî príleæitosî k tomu, aby sme znova pre-
hodnotili svoje záväzky. Chce, aby sme zistili, åo nie je nevyhnutné
a aby sme sa toho zbavili. Kedykoçvek máme pocit, æe æivot stratil tú
jednoduchosî, ktorú by mal maî a namiesto toho sa stal îaækým
a únavným, mali by sme tie bremená odniesî k Jeæiãovi. Æivot nebol
myslený tak, aby sme z neho mali pocit vyåerpanosti a uîahanosti.
Nie sme mulice, ktoré celý æivot nosia nejaké bremená. Sme Boæími
deîmi, ktoré majú krvou zakúpené právo na pokoj a radosî.

Veci v æivote sa neustále menia a presúvajú. Ak máme rásî,
musíme sa tieæ meniî a naãe záväzky sa musia meniî v súlade so zme-
nami v naãich æivotoch. Moja najmladãia dcéra Sandra pracovala
pätnásî rokov v naãej sluæbe. Cestovala so mnou, viedla naãu prácu
s núdznymi çuâmi a robila veça vecí, ktoré mala rada. Keâ sa cítila,
æe je pripravená maî vlastné deti, myslela si, æe bude môcî popri sta-
rostlivosti o ne âalej pracovaî – aspoê na åiastoåný úväzok. Na jej
veçké prekvapenie sa jej narodili dvojiåky. Krátko na to sa v slzách
sîaæovala, aký je jej æivot komplikovaný. Vedela, æe musí spraviî to
îaæké rozhodnutie, æe na niekoçko rokov prestane pracovaî. Toto
rozhodnutie prinieslo veçké zmeny do ich rodinného rozpoåtu.
Takisto musela prekonaî aj pocit, æe je vynechaná z vecí, ktoré sa
diali v naãej duchovnej sluæbe. Veçmi si ju váæim, pretoæe si viac ceni-
la pokojný, jednoduchý æivotný ãtýl ako peniaze a pozície a verím, æe
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Boh jej ãpeciálnym spôsobom æehná kvôli tomu, æe toto îaæké roz-
hodnutie spravila.

Som presvedåená, æe åasto sa pripravujeme a ukracujeme o veça
Boæieho poæehnania, lebo nie sme ochotní opätovne prehodnotiî
naãe záväzky a odrezaî veci, ktoré Boh ukonåil, alebo ktoré uæ ne-
prináãajú ovocie. To, æe ste nieåo robili v minulosti eãte neznamená,
æe to máte robiî âalej. Çahko sa vieme dostaî do vyjazdených koçají a
potom zrazu zistíme, æe sme znudení, “nemastní-neslaní” a príåinou
nie je niå iné, len to, æe príliã dlho robíme to isté a potrebujeme
zmenu.

Je çahké, zbaviî sa vecí, ktoré nechceme robiî, ale ako reagujete,
keâ vás Boh poæiada o to, aby ste sa vzdali nieåoho, åoho nie sú vaãe
emócie ochotné vzdaî sa? Åo ak je to nieåo, åo ste spolu-zakladali
alebo spolu budovali a cítite sa s tým zviazaní alebo sa dokonca cítite
za to zodpovední? Boli by ste ochotní vzdaî sa nieåoho, åo si eãte
stále uæívate – v posluãnosti Bohu a v záujme toho, aby ste zjedno-
duãili svoj æivot? Posluãnosî nie je vædy çahká. Väåãinou je
sprevádzaná obetovaním naãich ciest v prospech tých Boæích. Nie-
kedy nerozumieme preåo, ale to sú tie chvíle, keâ Mu potrebujeme
dôverovaî a nezastaî v napredovaní. Boh nás nikdy neæiada, aby sme
spravili nieåo, åo by v koneånom dôsledku nezlepãilo naãe æivoty.
Nebojte sa pravidelne prehodnocovaî a robiî zmeny, ktoré potrebu-
jete spraviî, aby váã æivot ostal jednoduchý.
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22 Definujte si osobné priority

„Stanovte si priority pre svoje ciele. Podstatná åasî úspeãného æivota

spoåíva v schopnosti, udræaî si prvoradé veci na prvom mieste.

Dôvodom, preåo nedosahujeme väåãinu veçkých cieçov, je

v skutoånosti to, æe na prvé miesto posúvame robenie druhoradých

vecí.” Robert J. McKain

Na temeni výãin, pri ceste, na kriæovatkách sa postavila (múdrosî): pri

bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán nahlas volá.

Príslovie 8, 2-3

Naãa cesta æivotom nás privedie k mnohým rozhodnutiam, pred
ktorými nebudeme môcî uniknúî. Vædy si vyrobíme len problémy,
ak sa budeme rozhodovaî pod vplyvom naãich citov alebo len
v súlade s tým, åo si myslíme alebo chceme. Boh si praje, aby sme ro-
bili múdre rozhodnutia. Pri åítaní vyããie uvedených verãov sa nedá
prehliadnuî ich hlavná myãlienka – múdrosî stojí na kaædej
kriæovatke a na kaædom mieste, kde dochádza k rozhodovaniu a volá
na nás: „Nasledujte ma!”

Verím tomu, æe maî múdrosî znamená, teraz sa rozhodovaî pre
nieåo, s åím budeme spokojní neskôr. To nie je vædy çahké, pretoæe
to môæe znamenaî, æe budeme musieî obetovaî nieåo, k åomu sa
dnes môæeme çahko dostaî za nieåo lepãie, åo môæeme maî aæ zajtra.
Investovanie peêazí je dobrým príkladom. Åasî svojich peêazí
môæete daî na miesto, odkiaç ich nebudete môcî vyberaî. Peniaze sa
tam budú “rozmnoæovaî”, aby ste si åasom mohli vybraî ich výnos.
Veça çudí zostarne a nemá æiadne prostriedky na æivot a to z jedno-
duchého dôvodu – poåas svojho æivota dávali prednosî okamæitému
uspokojovaniu svojich potrieb. To je pochopiteçné, ale nie múdre. Je
to rozhodovanie, ktorého zdrojom sú emócie. Vybrali si to, z åoho
mali v danej chvíli dobrý pocit a obetovali to, z åoho by z dlhodobého
pohçadu mali eãte lepãí pocit.
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Pri definovaní osobných priorít si musíte uvedomiî, æe to, åo robí
niekto iný, nemusí byî správne pre vás. Æite svoj vlastný æivot a ne-
chajte sa viesî Duchom Svätým. Buâte ochotní byî iní, ak je to po-
trebné na udræanie váãho pokoja a æite dobrý æivot, ktorý Boh pre vás
pripravil.

Priority vo vaãom æivote by mali maî uråité poradie. Mali by ste
maî prioritu åíslo 1, åíslo 2, åíslo 3 a tak âalej. Napríklad, naãou
prvou prioritou by vædy mal byî náã osobný vzîah s Bohom. Mali by
sme Ho zapracovaî do náãho åasového plánu a potom Mu vãetko
prispôsobiî. Ak to nespravíme, zistíme, æe æivot je stále viac a viac
komplikovaný a chaotický. Veci sa nám môæu absolútne vymknúî
spod kontroly, ak Bohu nedovolíme, aby nás viedol.

Nemá zmysel hovoriî, æe na nieåo nemáme åas, pretoæe vãetci si
vieme spraviî åas na åokoçvek, åo je pre nás dôleæité. Ak nieåo ne-
robíte, príåinou je to, æe to nie je prioritou váãho æivota. Moæno to
ani nemusí byî vaãou prioritou, ale ak áno, tak budete musieî
niektoré veci poprehadzovaî a zoradiî si svoje priority. Nestaåí, keâ
si ich poupratujeme raz a potom si myslíme, æe s nimi uæ nikdy nebu-
deme musieî hýbaî. Je to nieåo, åo musíme robiî pomerne
pravidelne.

Existuje ohromne veça vecí, ktoré si vyæadujú naãu pozornosî
v naãom æivote a je pomerne jednoduché, zísî zo správnej cesty –
a poprehadzovaî si svoje priority. Odpoveâ na tento problém nezo-
radených priorít je jednoduchá, ak venujeme åas, aby sme si poloæili
niekoçko správnych otázok.

Aké sú tvoje priority? Spravte si zoznam vecí, ktoré sú pre vás sku-
toåne dôleæité a pouæite ten zoznam na to, aby vám pomohol pri
vaãom kaædodennom rozhodovaní. Ak si zoradíte priority, zjedno-
duãíte tým svoj æivot.
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23 Vyberajte si svoje boje

„Z dlhodobého pohçadu si formujeme svoj æivot, aj seba samých.

Ten proces nekonåí nikdy – aæ pokým nezomrieme. A v koneånom

dôsledku sme zodpovední za rozhodnutia, ktoré robíme.”

Eleanor Roosevelt

Vaãou úlohou nebude bojovaî. Zaujmite postavenie, zostaête stáî a

uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami, Júda a Jeruzalem.

2. Kronická 20, 17

Pomerne åasto sa nám jednoduchý æivot zdá byî dosî vzdialený
kvôli vãetkým problémom a výzvam, ktoré sa postupne vynárajú na
povrch. Skúãky a îaækosti budú prichádzaî, ale rozhodujúce je, ako
sa s nimi vysporiadame. V æivote je príliã veça bojov na to, aby sme sa
pokúãali vãetky ich vybojovaî, a preto si musíme vybraî tie, ktoré
podça nás za to úsilie stoja. Pri mnohých veciach platí, æe je lepãie, ak
si ich vôbec nevãímame. Modlitba a åas tieæ dokáæu veça vecí zmeniî
a niekedy staåí chvíçu poåkaî, a tak sa vyhnúî niekoçkým bojom. Ak
pred vami stojí výzva, nereagujte na êu hneâ. Doprajte si åas na
zamyslenie a vezmite si niekoçko dní na rozhodnutie. Nájdite si åas
na zváæenie jednotlivých moæností, aby ste mohli spraviî múdre
a spoçahlivé rozhodnutie.

Boh povedal Jóãafátovi (pozri 2. Kronická 20, 17-22), æe on a jeho
çud nemusia bojovaî v boji, ktorému åelí, no na iných miestach Boh
viedol svoj çud do boja. Potrebujeme poåúvaî Boæí hlas a opatrne si
vyberaî svoje boje. Veça rokov som æila s tým, æe vãetko bolo pre mêa
výzvou k boju. Pýãila som sa tým, æe konfrontujem çudí, ale nakoniec
som si uvedomila, æe oåakávanie na Boha si åasto vyæaduje viac
odvahy, ako útok, ktorého åasovanie JA povaæujem za správne.

Boh povedal Jóãafátovi, aby uctieval, spieval, chválil a åakal. Keâ
poslúchol Boha, nepriateçské vojsko sa dostalo do zmätku a pobilo sa
medzi sebou. Zvyknete sa pred útokom modliî a zamyslieî sa, alebo
zaútoåíte a potom sa åudujete, preåo je æivot taký zloæitý a frus-
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trujúci? Uæ ste sa niekedy åudovali nad tým, preåo sa stále musíte
s nieåím vyrovnávaî? Ak áno, tak sa moæno len nepotrebujete zaobe-
raî vãetkým, åo vás postretne. Niektoré veci sa vyrieãia samé, ak im
doprajete åas. Proste Boha o múdrosî rozoznaî rozdiel medzi
problémami, ktoré majú potenciál rozãíriî sa a tými, ktoré pravde-
podobne utíchnu a samé vyhasnú.
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24 Rýchlo odpúãîajte

„Odpustením nedávate tomu druhému za pravdu; odpustenie

oslobodzuje vás.” Stormie Omartian

Lebo ak çuâom odpustíte ich previnenia (ich bezohçadné a vedomé

hriechy, zanecháte ich, necháte ich plávaî a vzdáte sa horkosti), aj vám

odpustí váã Otec nebeský. Matúã 6, 14

Jedným z najrýchlejãích spôsobov, ktorým môæete skomplikovaî
svoj æivot, je rýchlo sa uráæaî a neodpúãîaî previnenia. Boh nám vo
svojom Slove hovorí, aby sme rýchlo odpúãîali (pozri Jakub 1, 19) –
má to svoj dôvod. Boh chce, aby sme si uæívali pokoj a to sa nedá, ak
sme plní horkosti, nahnevaní a rozåúlení. Rozhodnutie neodpustiî
je ako kyselina, ktorá rozoæiera nádobu, v ktorej je naliata.

Boh je naãím obhajcom a On sçubuje, æe sa vyrovná s naãimi ne-
priateçmi, ak Mu uveríme, æe to spraví. On hovorí, aby sme sa modli-
li za tých, ktorí nám ubliæujú a nie, aby sme sa na nich hnevali. Keâ to
spravíme, Boh môæe slobodne jednaî s tým ålovekom, ktorý nám
ublíæil. Keâ odpúãîame, robíme vlastne láskavosî sebe, pretoæe nás
to oslobodzuje z vnútorného nepokoja, ktoré je pre nás ako väzenie
a veçmi to zjednoduãuje náã æivot. Ak sme vo vnútri zmätení
a rozåúlení, je tým negatívne ovplyvnený náã kaædodenný æivot.

Ja som sa rozhodla, æe na to, aby som bola nahnevaná, nemám ani
åas, ani silu. Chcem si svoj æivot uæívaî a to nemôæem, ak dovolím,
aby rozhodnutia iných çudí ovplyvêovali moje postoje. Povzbudzu-
jem vás, aby ste sa práve teraz rozhodli, æe budete odpúãîaî rýchlo.
Åím rýchlejãie odpustíte åloveku, ktorý vás zranil, tým çahãie vám to
pôjde nabudúce. Nedovoçte hnevu, aby sa usadil vo vaãom srdci
a stal sa koreêom horkosti, ktorý zamorí nielen vás, ale aj iných okolo
vás.

Ak zostávame nahnevaní, skonåí to tak, æe si svoj hnev vyvrãujeme
na iných, ktorí s pôvodným priestupkom nemajú niå spoloåné. Celé
roky som preæila v horkosti, pretoæe môj otec ma zneuæíval a obyåaj-
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ne som to prenáãala na svojho manæela, Dava, ktorý s tým vôbec niå
nemal. Boh ma nauåil, aby som sa prestala snaæiî inkasovaî od nie-
koho, kto mi niå nedõæi.

Keâ sme zranení, tak sa nesnaæme od nesprávnej osoby získaî
naspäî to, åo nám mal daî niekto iný. Boh sçubuje, æe nám to vyna-
hradí a æe nám dokonca dá dvojnásobné poæehnanie za naãe
pôvodné îaækosti, ak budeme veci robiî Jeho spôsobom (pozri Izaiáã
61, 7). Boh nám pravidelne odpúãîa vãetky naãe hriechy a oåakáva,
æe my budeme robiî to isté pre iných.

Keâ sa rozhodujete odpustiî, nie je nevyhnutné, æe okamæite sa
zmenia aj vaãe pocity voåi osobe, ktorá vám ublíæila. Verím vãak to-
mu, æe ak ja spravím to, åo môæem spraviî, tak Boh spraví, åo ja
nemôæem spraviî. Ja sa môæem rozhodnúî, æe uposlúchnem Boæie
Slovo, ale iba Boh môæe zmeniî, ako sa cítim. Naãe pocity sa nako-
niec vædy podriadia naãim rozhodnutiam – ak im doprajeme trochu
åasu.
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25 Starajte sa o svoje veci

„Spomínam si, æe jeden môj múdry priateç obyåajne hovorieval: To,

åo patrí vãetkým, obyåajne nepatrí nikomu.” Izaac Walton

Ó Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráê.

Æalm 141, 3

Biblia je plná praktických rád pre kaædodenný æivot. Jedna z vecí,
ku ktorej nás vyzýva, je staraî sa iba o svoje veci (pozri 1. Tesalo-
niåanom 4, 11). Nutkavosî, vyjadrovaî svoj názor ku takmer vãetké-
mu a ku vãetkým, je symptómom pýchy a åasto vedie k problémom
vo vzîahoch.

Raz sme s mojím manæelom diskutovali o muæovi, ktorý æil
v naãom susedstve v pomerne veçkom dome. Vyjadrovali sme svoj
názor na neho ako na slobodného åloveka a åudovali sme sa, preåo
chce maî tak veça miesta pre seba. Predpokladali sme, æe ten dom
kúpil ako dobrú investíciu, ale vzápätí na to sme zase uvaæovali nad
tým, æe by lepãie spravil, keby svoje peniaze vloæil do akcií. O veçký
dom sa treba aj veça staraî. V tom åase ma Boh uåil, aby som sa stara-
la iba o svoje veci a zrazu som si uvedomila, æe s Davom sedíme v aute
a po ceste diskutujeme o financiách åloveka, ktorého dokonca ani
nepoznáme. Keâ som si uvedomila, aké je to smieãne, pomohlo mi
to vidieî, ako åasto máme vyhranené názory na veci, ktoré sa nás
vôbec netýkajú.

Vãetci máme v æivote dosî svojich vecí, s ktorými sa musíme
vysporiadaî aj bez toho, aby sme sa museli staraî do vecí niekoho
iného. Ak máte tendenciu, ku vãetkému sa vyjadrovaî, usilovne sa
zaånite modliî za to, aby çudia nasledovali Boha a potom sa netrápte
tým, åo robia.

Åasto sama sebe hovorievam: „Joyce, do toho îa naozaj niå nie je.”
Zisîujem, æe åasto mi to pomáha zachovaî si správny postoj. Ak sa
naozaj zastavíte a logicky nad tým pouvaæujete, tak aký má zmysel,
maî na nieåo názor, åo s vami nemá niå spoloåné? Nedáva to zmysel
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a iba nás to zamestnáva nieåím, åo nikdy neprinesie æiadne dobré
ovocie. Rozhodnite sa poslúchnuî Boæie Slovo a zabudnúî na veci,
do ktorých vás niå nie je. Budete prekvapení, ako çahãie sa budete
cítiî.
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26 Buâte milosrdní

„Nevâaåné srdce neobjaví æiadnu milosî; ale vâaåné srdce nájde

nebeské poæehnanie v kaædom åase.” Harriet Beecher Stowe

Dobrosrdeåný, láskavý a ãtedrý ålovek koná dobre sám sebe (pretoæe jeho

skutky mu prináãajú úæitok), ale ukrutný a bezcitný (voåi potrebám

iných) trýzni svoje vlastné telo. Príslovie 11, 17

Âalãí recept na zjednoduãenie æivota, na rozvíjanie pokoja a na
zlepãenie vzîahov znie: buâte milosrdní. Boh nám hovorí vo svojom
Slove, aby sme si obliekli také správanie, ktoré je charakterizované
„srdeåným milosrdenstvom a dobrotivosîou” (Koloãanom 3, 12).
Máme byî láskaví, trpezliví a pripravení odpúãîaî. Keâ sme krutí,
prísni a správame sa ako zákonníci, cítime sa hrozne a nepomáha
nám to ani v získavaní priateçov.

Milosrdenstvo sa nedá zaslúæiî; je to dar, ktorý dostávajú tí, åo si
ho nezaslúæia. Boh je milosrdný a kvôli Jeho veçkej milosti nie sme
pohltení svojím vlastným hriechom (pozri Plaå Jeremiáãov 3, 22).
Boh nikdy od nás neoåakáva, æe sa vzdáme nieåoho, åo nemáme,
a preto najskôr nás zahþêa milosrdenstvom a potom oåakáva, æe ho
necháme cez nás prúdiî k ostatným çuâom. Buâte jeho darcami a
buâte ãtedrí v milosrdenstve!

Ak nespravíme rozhodnutie, æe budeme milosrdní, tak nemáme
na výber – väåãinu åasu budeme musieî byî nahnevaní. Realita je
taká, æe çudia nie sú dokonalí a kamkoçvek pôjdete, budete stretávaî
çudí, ktorí robia chyby. Vãetci si musíme uvedomiî, æe nielen my sa
musíme vyrovnávaî s çuâmi, ktorí nám lezú na nervy, ale aj oni sa
musia vyrovnávaî s nami. Iba zriedka sa na seba dívame oåami
druhých çudí. Moæno si myslíme, æe my sme dokonalým príkladom
toho, aký by ålovek mal byî. Môæem vás uistiî, æe to nie je pravda.
Biblia dokonca hovorí, æe druhých súdime kvôli tým istým veciam,
ktoré my sami robíme (pozri Rimanom 2, 1). Seba vnímame cez
ruæové okuliare, avãak na druhých sa dívame cez lupu. Na svoje zlé
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správanie máme vædy pádne argumenty, ale u druhých neakceptuje-
me æiadne argumenty!

Preukazovanie milosrdenstva druhým znamená, æe im vyjadruje-
me çútosî a srdeåný záujem. Nie vædy to vãetkým padne çahko, no
napriek tomu je to pre vãetkých rovnako dôleæité. Milosrdenstvo
robí duãu krotkou; tým, æe si vãímame iných si pripomíname, aké
dobré je zakúsiî milosrdenstvo na vlastnej koæi.

Keâ sa pokúsime æiî s postojom milosrdenstva, nielen æe sa
páåime Bohu, ale aj sebe uãetríme mnoæstvo trápenia. Boæie cesty sú
jednoduché a pokoja-milovné a On nám hovorí, aby sme boli takí
milosrdní, aký je On. Moæno nie vædy sa nám bude zdaî férové pre-
ukazovaî milosrdenstvo çuâom, ktorých by sme najradãej odsúdili,
ale na konci Boæej cesty nás vædy åaká odmena.
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27 Nesúâte

„Ak súdite çudí, nemáte åas na to, aby ste ich milovali.”

Matka Tereza

Bratia (moji), neohovárajte sa navzájom a neobviêujte sa navzájom! Kto

ohovára brata alebo posudzuje brata, ohovára zákon a posudzuje zákon.

A ak posudzujeã zákon, nie si åiniteçom zákona, ale (jeho) sudcom.

Jakub 4, 11

Keâ niekoho súdime, vynáãame nad ním rozsudok a na to má
právo iba Boh. Jedna definícia súdenia, ktorú som poåula, znie:
Súdenie je stavanie sa do Boæej pozície. Nemyslím si, æe by niekto z nás
chcel maî tú úlohu; vãak sa nemýlim? Je veçmi çahké, letmo sa po-
zrieî na niekoho alebo na nejakú situáciu a rýchlo ho odsúdiî bez to-
ho, aby sme naozaj åokoçvek o êom a o tej situácii vedeli. Boh nielen
æe vie, åo kto robí, ale vie aj to, preåo to robí. My súdime podça tela,
ale Boh vidí srdce.

Jeæiã povedal çuâom, ktorí sa pripravovali na kameêovanie æeny,
prichytenej pri cudzoloæstve, æe ktokoçvek z nich je bez hriechu,
nech prvý hodí do nej kameê. Po chvíli zvaæovania toho, åo povedal,
vãetci z nich odhodili svoje kamene a odiãli – jeden po druhom. Kto
z nás môæe povedaî, æe je bez hriechu? Ako teda môæeme tak rýchlo
pristúpiî k posudzovaniu iných çudí a ich chýb? Môæeme súdiî
hriech, no nemôæeme súdiî srdce åloveka. Åím viac ãtudujeme Boæie
Slovo, tým rýchlejãie si uvedomujeme nesprávne správanie. Ale ne-
smieme dovoliî, aby sme kvôli tomu u seba vyvinuli návyk, po-
sudzovaî vãetkých tých, ktorí nerobia to, åo by mali. Znova musíme
postupovaî podça Boæieho Slova a „bdieî a modliî sa”. Nie bdieî a
súdiî, ale bdieî a modliî sa! Správajte sa k druhým tak, ako by ste vy
chceli, aby sa k vám správali a potom si vãímajte, o åo príjemnejãí bu-
de váã æivot.

Zakaædým, keâ súdime, uæ åi to vypáli dobre alebo zle, rozsievame
semienko, ktoré prinesie úrodu v naãom vlastnom æivote. Ak sme
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kritickí a nemilosrdní, budeme presne tak isto súdení, ale ak preuka-
zujeme milosrdenstvo, budeme æaî milosrdenstvo. Vãetci máme
schopnosî milovaî çudí a mali by sme to robiî, pretoæe to je ten je-
diný príkaz, ktorý nám Jeæiã zanechal. Povedal: „Ako som vás ja milo-
val, aby ste sa aj vy vzájomne milovali” (Ján 13, 34; pozri tieæ Ján 15,
12).

Ak máme tendenciu rýchlo súdiî, je to len âalãí symptóm pýchy
a Biblia nás uåí, æe pýcha vædy predchádza pád a skazu, ale pokora
predchádza úctu a åesî (pozri Príslovie 18, 12). Ak sa chcete dostaî
do problémov, pokraåujte v súdení iných. Ak chcete åesî a úctu,
majte pokorný postoj. Rozhodnutie je na vás.
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28 Buâte rozhodní

„Tie åiny, ktoré najviac rozhodujú  v naãom æivote – mám na mysli

tie, ktoré s najväåãou pravdepodobnosîou ovplyvnia celé

smerovanie naãej budúcnosti – sú, vo väåãine prípadov,

nedomyslené.” Andre Gide

Prosím vás teda, bratia a naliehavo vás æiadam pre milosrdenstvo Boæie,

vydávajte (rozhodne zasväcujte) svoje telá (vãetky svoje údy a schopnosti)

v æivú, svätú, (posvätenú, odovzdanú), Bohu príjemnú obeî, vaãu

rozumnú (inteligentnú, racionálnu) sluæbu Bohu. Rimanom 12, 1

Nerozhodnosî je nepríjemný stav a kaædopádne nie je ovocím jed-
noduchého æivota. Jednoduchosî sa modlí, vyhçadáva múdrosî
a rozhoduje sa. Nie je v nej æiadna nerozhodnosî. Stojí si za svojím
rozhodnutím aæ dovtedy, kým skutoåne neexistuje veçmi dobrý
dôvod na jeho zmenu. Apoãtol Jakub povedal, æe rozdvojený ålovek
je nestály na vãetkých svojich cestách a nedostane niå z toho, åo si
æiada od Pána. Ako nám Boh môæe nieåo daî, ak sa nikdy ne-
dokáæeme rozhodnúî, åo vlastne chceme?

Neistí çudia majú îaækosti s robením rozhodnutí, pretoæe sa ne-
ustále boja, æe sa vydajú nesprávnym smerom. Majú nízku mienku
o sebe a neveria si, æe sa rozhodnú správne. Perfekcionisti sa tieæ
îaæko rozhodujú, pretoæe nikdy nechcú riskovaî, æe sa pomýlia.
Vãetci rozhodní çudia z åasu na åas spravia zlé rozhodnutie, ale
väåãinou sa rozhodujú správne. Åasto hovorievam, æe na zaparkova-
nom aute sa nedá jazdiî. Niektorí çudia majú svoj æivot zaparkovaný
uæ tak dlho, æe stratili akýkoçvek pojem smerovania a vo vãetkom uæ
majú zmätok. Boh pozná iba jeden smer – dopredu. Nie dozadu
a kaædopádne nie na parkovisko! Niekedy potrebujeme spraviî nieåo
uæ len preto, aby sme prestali byî neåinní.

Spravte vãetko, åo je vo vaãich silách, aby ste dospeli k múdremu
rozhodnutiu a dôverujte Bohu, æe sa o vás postará, ak spravíte chybu.
On vidí vaãe srdce a nikdy neoåakáva viac, neæ vãetko, åo je vo vaãich
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silách. Keâ budete robiî rozhodnutia a budete napredovaî vo svo-
jom æivote, získate skúsenosti. Niekedy sa dozviete, æe to, åo ste spra-
vili, bolo správne a inokedy zistíte, æe uæ nikdy nesmiete spraviî tú
konkrétnu vec, pretoæe to dopadlo zle. Je v poriadku, ak veci ne-
konåia s dokonalými výsledkami. Æiadne dieîa sa nenauåí chodiî bez
toho, aby medzitým niekoçkokrát spadlo. Nikdy by sa to nenauåilo,
ak by len niekde sedelo a oplakávalo svoje pády; musí sa znova posta-
viî a znova a znova sa pokúãaî ísî. Åoskoro sa to chodenie, ktoré mu
zo zaåiatku pripadalo také îaæké, premení na beh.

Dnes spravte rozhodnutie, æe budete rozhodnejãí. Zistíte, koçko
æivotného chaosu tým odstránite a åoskoro bude vaãe napredovanie
maî formu behu namiesto toho, aby ste v nerozhodnosti preãçapo-
vali na jednom mieste.
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29 Rozmýãçajte predtým,
neæ nieåo poviete

„Predtým, neæ nieåo poviete, si poloæte otázku, åi to, åo idete

povedaî, je pravdivé, láskavé, nevyhnutné a uæitoåné. Ak vaãou

odpoveâou bude nie, tak moæno to, åo ste chceli povedaî, má ostaî

nevyslovené.” Bernard Meltzer

Kto si dá pozor na ústa, zachová si æivot, tomu vãak, kto roztvára pery,

hrozí skaza. Príslovie 13, 3

Vo svojom æivote som si vyrobila kopu zloæitých problémov len
kvôli tomu, æe som si dopredu nepremyslela, åo idem povedaî.
V priebehu rokov som v tejto oblasti spravila pokrok a získala
múdrosî, ale eãte stále robím chyby a neustále si musím pripomínaî:
ROZMYSLI SI, ÅO POVIEÃ!

Jazyk je podça listu Jakuba nepokojným zlom (pozri Jakub 3, 8). Je
iskrou, z ktorej tak åasto vznikajú mnohé problémy a ak ho nes-
krotíme, tak åasto môæeme vidieî vo svojom æivote ekvivalent
lesného poæiaru. Slová sú nádobami moci, dokáæu vãak sprostredko-
vaî aj negatívne, aj pozitívne veci. Ak hovoríme viac z tela, ako z du-
cha, tak odovzdávame âalej negatívnu moc. Pisateç Prísloví napísal,
æe æivot a smrî sú v moci jazyka (pozri Príslovie 18, 21). To je silné
vyjadrenie a mali by sme ho váæne preskúmaî.

Vãetku divú zver dokáæeme skrotiî, ale jazyk, bez Boæej pomoci,
skrotiî nevieme. Pozorne musíme poåúvaî vedenie Ducha Svätého
v nás a hneâ potrebujeme prestaî hovoriî, keâ od Neho dostaneme
signál, æe sa uberáme nesprávnym smerom. Eãte lepãie bude, ak
vôbec nezaåneme hovoriî, pokým nám Boh nedá zelenú. Tak
veçakrát chcem so svojím manæelom o nieåom hovoriî, ale hlboko
vo vnútri mám pocit, æe na to práve nie je ten správny åas. Roky som
tento pocit zvykla ignorovaî a rozprávala som vtedy, keâ som na to
mala chuî; a celé tie roky moje ústa spôsobovali v mojom æivote
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zloæité problémy. Spravila som záväzok, æe budem viac poåúvaî
a menej hovoriî, no musím priznaî, æe potrebujem pomoc. Åo keby
ste sa vy modlili za mêa a ja sa budem modliî za vás, pri åítaní tejto
knihy? Spolu budeme veriî, æe sa nám dostane od Boha tej milosti,
æe budeme poåúvaî na hlas múdrosti (Boha) a rozmýãçaî predtým,
neæ nieåo povieme.
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30 Snaæte sa zapáåiî Bohu

„Najbezpeånejãím miestom pre æivot je Boæia vôça.”

Autor neznámy

Veâ åi prehováram çudí alebo Boha? Alebo åi sa snaæím çuâom çúbiî?

Ak by som sa eãte (chcel) çúbiî çuâom, nebol by som sluæobníkom

Kristovým (Mesiáãovým). Galaîanom 1, 10

Vo vyããie uvedenom verãi apoãtol Pavel hovorí, æe ak by sa eãte
chcel páåiî çuâom, nemohol by byî apoãtolom Pána Jeæiãa Krista.
Tlak, páåiî sa çuâom, vybuduje okolo nás múr, ktorý nám bude
brániî páåiî sa Bohu a naplniî Bohom ustanovený zámer pre náã
æivot.

Je normálne, æe túæime po prijatí. Väåãina z nás preæila odmietnu-
tie uæ v ranom detstve – z rôznych dôvodov. Nezáleæí na tom, kto je
jeho zdrojom – åi naãi rodiåia, súrodenci, uåitelia alebo vrstovníci –
odmietnutie vædy bolí a tie boçavé spomienky spôsobujú, æe sme
ochotní spraviî takmer åokoçvek pre to, aby sme sa nieåomu po-
dobnému v budúcnosti vyhli. Strach z odmietnutia spôsobuje, æe re-
agujeme skôr emocionálne ako múdro. Múdrosî vædy robí to, s åím
budeme spokojní aj neskôr v æivote, ale emócie robia to, z åoho
máme práve teraz dobrý pocit. Vedú nás k tomu, aby sme spravili
åokoçvek, åím by sme sa vyhli bolesti a nepokojom.

Roky som dovolila çuâom, aby ma ovládali. Nakoniec som zistila,
æe im na mne vlastne nezáleæí. Pouæívali ma iba na to, aby mohli byî
sami ãîastní, no vôbec sa nezaujímali o moju radosî. Keâ som prijala
Boæie povolanie do duchovnej sluæby, bez váhania ma odmietli vãetci
çudia, o ktorých som si myslela, æe sú mojimi priateçmi. Uæ som ne-
robila to, åo oni schvaçovali, a tak som v ich æivotoch uæ nebola po-
trebná. Hlboko ma to zranilo a cítila som sa veçmi osamelá, ale som
vâaåná, æe Boh mi dal milosî, rozhodnúî sa pre Neho a nie pre nich.

Striasa ma pri myãlienke, æe by som doteraz mohla æiî plytkým
æivotom pretvárky a snaæiî sa získaî priazeê çudí, ktorí sa v sku-
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toånosti o mêa nezaujímali. Çudia, ktorí sú skutoånými priateçmi,
vám pomôæu byî vãetkým, åo z vás Boh chce maî. Nevyuæijú vás
a neodkopnú vás, keâ sa im uæ prestanete páåiî. Váã æivot bude kom-
plikovaný, ak sa budete chcieî páåiî vãetkým çuâom, pretoæe vãetci
od nás oåakávajú nieåo iné. Ak veça åasu a energie trávite tým, aby ste
sa páåili iným çuâom, veçmi tým riskujete, æe stratíte samých seba.
Vædy si pamätajte, æe Boh musí byî na prvom mieste vo vaãom æivo-
te. Dokonca, aj keby vãetci ostatní od vás odiãli, On sçubuje, æe vás
nikdy neopustí a nezanechá.
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31 Neprijímajte odsúdenie

„Zçutovanie dokáæe napraviî viac hriechov, ako odsúdenie.”

Henry Ward Beecher

Nieto teda teraz uæ odsúdenia (prehlásenia viny alebo chyby pre) tých, åo

sú v Kristovi Jeæiãovi a ktorí æijú a chodia nie v súlade s tým, åo im káæe

telo, ale v súlade s tým, k åomu ich vedie Duch. Rimanom 8, 1

Odsúdenie je pocit viny a hanby, ktorý nás ubíja. Odráæa sa to aj
v naãej reåi, keâ hovoríme, æe „trpíme vinou”. Napríklad, niekto po-
vie: „Jana si poplietla termíny, a preto nepriãla na ãkolský výlet; teraz
sa cíti vinná. A odkedy sa to stalo  hanbí sa.”

Jeæiã prichádza, aby nás pozdvihol a nie aby nás ubil. Diabol nás
chce ubiî a snaæí sa nás v tom stave udræaî. Prináãa odsúdenie, ale
Jeæiã ponúka odpustenie a obnovu. Diabol nás vedie do zloæitostí
a zmätku; Jeæiã nám ponúka jednoduchosî v jej najåistejãej forme.
Zakaædým, keâ hreãíme, Duch Svätý nás usvedåuje, ale diabol sa
snaæí osoåovaî nás a odsudzovaî. Potrebujeme sa nauåiî rozoznávaî
tieto dve veci. Duch Svätý nás usvedåuje, aby sme sa dostali do bodu,
keâ si priznáme svoje hriechy a urobíme pokánie. Odsúdenie nás
napõêa pocitmi viny a vlastne nás oslabuje a udræuje v zaåarovanom
kruhu hriechu.

Musíme sa rozhodnúî, æe odsúdenie nebudeme prijímaî. Iste by
ste nezjedli arzén, aj keby vám ho niekto ponúkol. Preåo by ste teda
mali prijímaî odsúdenie, keâ vás Biblia jasne uåí, æe ste skrze Jeæiãa
Krista od toho boli oslobodení? Svojou smrîou na kríæi a vzkrie-
sením z mþtvych Jeæiã zaplatil cenu za naãe hriechy. Ak v Neho
veríme a hçadíme na Neho ako na svojho Spasiteça, sme slobodní od
moci hriechu (pozri Rimanom 6, 7-8), ktorá, podça môjho názoru,
spoåíva v odsúdení.

Keâæe stále znova hreãíme a robíme chyby, nádej na jednoduchý
æivot neexistuje pre åloveka, ktorý sa pri kaædom svojom páde
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poddáva odsúdeniu, tlakom a vine. Vâaka Bohu, æe On nás oslobo-
dil prostredníctvom Jeæiãa Krista a ponúka nám jednoduchý æivot,
plný pokoja a radosti. Ten æivot uæ máme k dispozícii; potrebujeme
tomu len uveriî a prijaî ho!
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32 Odmietnite æiî v strachu

„Odvaha je odpor voåi strachu, ovládnutie strachu, nie

neprítomnosî strachu.” Mark Twain

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báî? Hospodin mi je

útoåiskom a pevnosîou æitia, koho sa mám çakaî? Æalm 27, 1

Strach jednoznaåne nie je jednoduchý. Spôsobuje muky, bráni nám
v napredovaní a je hlavnou prekáækou, ktorú Satan pouæíva na to,
aby çudia neæili v Boæej vôli. Existuje pomerne veça vecí, ktorých sa
çudia zvyknú báî. Boja sa iných çudí, minulosti, budúcnosti, zriek-
nuî sa nieåoho, obetí, výãok, výîahov, vody, bacilov. Nech si pred-
stavíte åokoçvek – niekto sa toho iste bojí. Moæno síce preæívame
strach, ale nemusíme sa mu poddávaî. Môæeme spraviî åokoçvek, åo
potrebujeme alebo åo chceme – dokonca aj s tým, æe to budeme ro-
biî „v strachu”. Odvaha nie je neprítomnosî strachu, ale aktívny åin
v prítomnosti strachu.

Vædy, keâ nás Boh vedie k tomu, aby sme nieåo spravili, vædy nám
dodá k tomu vãetko, åo k tej úlohe potrebujeme. Dáva nám schop-
nosti, pomoc, financie, odvahu, múdrosî a vãetko ostatné, åo potre-
bujeme na jej zdarné dokonåenie. Moæno túto podporu z Jeho strany
hneâ necítime alebo ju nevnímame, ale keâ vo viere vykroåíme, tak
zistíme, åo vãetko máme k dispozícii. Satan pouæíva strach na to, aby
sme sa utiahli. Ale Boh si praje, aby sme cez vãetko prechádzali a vi-
deli, ako sa napõêajú naãe sny.

Pri mojom zameraní sa na jednoduchý æivot mi Boh veçmi jasne
povedal, æe nemám tráviî veça åasu s çuâmi, ktorí sú extrémne
ustráchaní. Svoje boje nemôæeme vyhrávaî, keâ sme obklopení stra-
chom. Keâ Gideon ãiel do boja, Boh mu povedal, æe prvou vecou,
ktorú musí spraviî je zbaviî sa vãetkých vojakov, ktorí sa boja. Boli to
takmer dve tretiny çudí (pozri Sudcov 7, 3). Nemyslím tým, æe by
sme mali odmietaî çudí, ktorí zakúãajú strach. Ale ak chceme usku-
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toåêovaî Boæiu vôçu, potrebujeme maî okolo seba çudí, ktorí chápu
povahu strachu a nenechajú sa ním ovládaî.

Strach zatemêuje naãe myslenie, spôsobuje nám emocionálne
muky, núti nás k iracionálnym åinom a vo vãeobecnosti vãetko len
komplikuje. Je åas, povedaî strachu: nie! Boh nám nedal ducha stra-
chu, ale moci, lásky a zdravého rozumu (pozri 2. Timoteovi 1, 7).
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33 Nasledujte svoje srdce

„Hlboká radosî srdca je ako kompas, ktorý udáva smer ceste æivota.

Ålovek by ju mal nasledovaî, aj keâ ho privedie na cestu plnú

îaækostí.” Matka Tereza

„V Êom (kvôli naãej dôvere v Neho), sa odvaæujeme pristupovaî k Nemu

slobodne (bezprostredne a bez strachu) s dôverou (s odvahou a istotou)

skrze vieru v Neho. Efeæanom 3, 12

Pravdepodobne poznáte nasledujúci výrok: „Rob to, åo ti srdce
káæe”. Náã æivot môæe skomplikovaî to, keâ zídeme z cesty a zaåne-
me ignorovaî to, åo je pre nás skutoåne dôleæité. Ak si nevãímame
svoje srdce a postupujeme podça toho, åo si svet myslí, æe by sme ma-
li robiî, åoskoro zaåneme preæívaî nespokojnosî a prázdnotu. Æivot
stratí svoju chuî. Budeme moæno âalej fungovaî tak, ako predtým,
ale niå nás nebude uspokojovaî. Åo chcete od æivota? Åo myslíte, æe
je Boæou vôçou pre vás? Niektorí çudia trávia tak veça åasu tým, æe ro-
bia veci, ktoré povaæujú za svoje povinnosti, æe uæ ani nevedia, åo
vlastne sami chcú. Nikdy si ani takú otázku nekladú, pretoæe si
myslia, æe také nieåo je úplne v nedohçadne.

Keâ sa pýtam: „Åo chcete od æivota?” nehovorím o nejakej sebec-
kej túæbe; hovorím o túæbe srdca. Hlboko vo vaãom srdci je nieåo, åo
tam zasadil Boh. Vãetci sme povolaní a vystrojení k tomu, aby sme
nieåo robili a medzi tých vãetkých, patríã aj ty! Chce to odvahu, aby
ålovek nasledoval svoje srdce a nielen davy. Keâ mêa Boh povolal
vyuåovaî Boæie Slovo, vôbec to vtedy nebolo populárne uplatnenie
pre æenu. Stratila som svoje priateçky a dokonca aj moji rodinní
prísluãníci ma odmietli ako rebela, ktorý sa nechal podviesî a okla-
maî. Medzi çuâmi v naãom spoloåenstve som nemala veçmi dobrú
povesî, no nakoniec ani Jeæiã nemal dobrú povesî medzi svojimi.
Doteraz sa åudujem, æe som v sebe nabrala tú odvahu, nasledovaî
Boha a nejsî s prúdom. Myslím, æe som uæ naozaj mala dosî
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„beæného æivota” a bola som ochotná spraviî nieåo radikálne – vide-
la som, æe iba to mi pomôæe nájsî vnútornú spokojnosî.

Iste nie je jednoduché, prechovávaî vo svojom srdci sny a vízie,
ktoré ignorujete a neustále sa ich snaæíte potlaåiî. Zároveê sa pritom
nútite k tomu, aby ste si uæívali nieåo, åo v skutoånosti nenávidíte.
Moæno si myslíte, æe váã æivot len skomplikuje to, æe zaånete nasledo-
vaî svoje srdce a len kvôli tomu niekoho nahneváte. Realita je taká,
æe nasledovanie svojho srdca je absolútnou nevyhnutnosîou, ak si
niekedy chcete skutoåne uæiî jednoduchý æivot, vo vrelej posluãnos-
ti voåi Bohu.
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34 Nebojte sa toho,
åo si myslia çudia

„Povesî åloveka tvoria názory druhých çudí na neho; ale to,

kým v skutoånosti je, uråuje jeho charakter.” John Milton

Potom prichádzajú starosti a nepokoje sveta, pôæitok a rozkoã a faloãný

pôvab a klam bohatstva a iné rozliåné æiadosti a váãnivé túæby po iných

veciach a udusia a zahrdúsia Slovo, takæe zostáva bez úæitku.

Marek 4, 19

Keâ sa príliã zaoberáme tým, åo si iní çudia myslia, otvárame tým
dvere trápeniu. Samozrejme, æe vãetci sme radi, keâ si çudia o nás
myslia dobré veci, avãak je to nemoæné, aby nás vãetci vædy mali radi.
Niekto si vædy o vás bude myslieî nieåo negatívne a niå s tým nena-
robíte. Ak to nespraví jeden ålovek, spraví to iný. No niekedy sa
dokáæeme trápiî nad tým, åo si çudia o nás myslia a oni pritom nad
nami vôbec ani nerozmýãçajú.

Biblia hovorí, æe by sme vãetky naãe starosti mali uvaliî na Boha,
pretoæe On sa o nás stará (pozri 1. Petra 5, 7). Súåasîou tých starostí
je trápenie sa nad tým, åo si o nás myslia iní. Ja svoj æivot môæem æiî
iba tak, aby sa páåil Bohu a ak s tým çudia nie sú spokojní, tak si to
budú musieî nejako vysporiadaî s Bohom, nie so mnou. Ak sa
snaæím páåiî sa Bohu aj çuâom, æivot sa stáva príliã zloæitým a ja som
z toho zmätená a frustrovaná. Na poåiatku svojho rozhodnutia
slúæiî Bohu som zaæila odmietnutie, ale po åase mi Boh daroval
nových priateçov. Záleæalo im na tých istých veciach ako mne a dnes
sa spolu staviame na odpor strachu, åo si o nás çudia budú myslieî.

V Boæom kráçovstve musíme obyåajne byî ochotní nieåo stratiî,
aby sme mohli získaî to, åo naozaj chceme. Preåo by ste sa mali dræaî
nieåoho, åo vás aj tak nikdy neuspokojí? Neæite pod nadvládou stra-
chu, åo si o vás myslia çudia. Prestaête sa snaæiî, presviedåaî ich
o svojich dobrých zámeroch a nechajte ich, nech si myslia, åo chcú.
Boh sa vás zastane; On vás v pravý åas obháji.
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Mimochodom, åo vám uæ len môæu spraviî niekoho názory?
Preåo by ste mali æiî v strachu z nejakých myãlienok? Boh nám nedal
Ducha Svätého na to, aby sme æili poviazaní strachom (pozri Rima-
nom 8, 15). Rozhodnite sa, æe sa budete viac zaoberaî tým, åo si o vás
myslí Boh, neæ ktokoçvek iný a veça vecí vo vaãom æivote sa zjedno-
duãí.
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35 Vyhýbajte sa sporom

„Napätie a nevraæivosî, súîaæenie a konflikty môæeme síce vnímaî

ako vzájomné cibrenie, no iba zriedkakedy je tomu tak; nikdy

neposilnia naãe chápanie, nevyjasnia náã dôvtip, nepomôæu náãmu

úsudku, ani nezlepãia naãe srdce.” Walter Savage Landor

Je cîou pre åloveka dræaî sa âaleko od sporu, a blázon je kaædý, kto

vybuchne v hneve. Príslovie 20, 3

Keâ hovorím o sporoch, myslím tým vãetky haãterenia, hádanie sa,
ohnivé výmeny názorov a mrzuté napätia. Spory môæeme preæívaî
s priateçmi, s rodinou a pri plnení si naãich kaædodenných povin-
ností. Biblia nás uåí, æe Pánov sluæobník sa nemá zaplietaî do sporov
(pozri 2. Timoteovi 2, 23-24). Hovorí, æe nemáme maî niå do åine-
nia s naniåhodnými (neopodstatnenými, nekonãtruktívnymi,
hlúpymi) hádkami o bláznivých, sporných otázkach, pretoæe tie
vyvolávajú zvady a plodia hádky.

Ak sa v æivote máme vyhnúî konfliktom a sporom, musíme byî
ochotní vyhýbaî sa rozhovorom, ktoré vedú k rozruchom a nepoko-
jom. Presne viem, keâ sa s Davom rozprávame tak, æe to uæ zaåína
troãku vrieî. Åasto sa v takých chvíçach rozhodnem, æe radãej
upustím od takého rozhovoru, pretoæe åasto sa práve vtedy
rozprávame o nieåom, åo nestojí za to, aby sme sa o tom hádali.
Môæe to dokonca byî nieåo, o åom nie sme dostatoåne informovaní,
a preto o tom ani nedokáæeme diskutovaî.

Naãou çudskou túæbou je maî pravdu. To nás åasto vedie do
mnohých sporov. Ak chcete zo svojho æivota odstrániî nezhody
a hádky, skúste si predstaviî, æe hoci si myslíte, æe naozaj máte prav-
du, môæete sa aj mýliî. Uznajte, æe çudia preháêajú, keâ hovoria, æe
majú pravdu. Toçko problémov vieme spôsobiî len kvôli tomu, æe sa
snaæíme dokázaî, æe máme pravdu. A åo z toho nakoniec máme?
Moæno to uspokojí naãe telo, ale Boh nás povoláva k pokoju.
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Vráîme sa k definícii sporov: hádky, haãterenie, ohnivé výmeny
názorov a mrzuté napätia. Vãetky tieto veci vo mne vyvolávajú pocit,
æe mi komplikujú æivot. Avãak pokoj je jednoduchý a príjemný.
Spory sú prekáækou poæehnania a otvorenými dverami ku vãetkým
moæným problémom. Spory nás oslabujú; mocnejãí sme vtedy, keâ
sa vieme dohodnúî. Jedno staré porekadlo to vyjadruje takto: „V je-
dnote je sila.”

Nabudúce, keâ sa budete s niekým hádaî, zastavte sa a pýtajte sa
samých seba, åi to, o åom diskutujete, skutoåne stojí za to, aby ste
kvôli tomu stratili svoj pokoj.
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36 Buâte pozitívni

„Pesimista vidí problémy v kaædej príleæitosti; optimista vidí

v kaædom probléme príleæitosî.” Sir Winston Churchill

A nechajte sa neustále obnovovaî duchom svojej mysle (majte svieæi

mentálny a duchovný postoj). Efeæanom 4, 23

Byî pozitívnym je rozhodnutie. Je to postoj, s ktorým sa môæeme
rozhodnúî æiî. Je to postoj, ktorý otvára dvere Bohu a jeho práci
v naãich æivotoch. Môæeme sa vãak rozhodnúî maî aj opaåný postoj
– môæeme byî negatívni a otváraî dvere diablovi a jeho práci. Keâ je
ovzduãie zamorené negativizmom, je cítiî îaækú atmosféru a aj tiaæ
bremena, ktoré nemusíme nosiî. Hoci vám vaãa situácia pripadá ne-
gatívna, nebudete ju môcî napraviî tým, æe k nej budete maî ne-
gatívny postoj. Je vaãím hlavným problémom váã problém alebo je
vaãím hlavným problémom vaãe vnímanie toho problému?

Vo chvíli, keâ negativizmu dovolíme, aby formoval naãe vnímanie
a aby sme prostredníctvom neho vãetko filtrovali, strácame svoju ra-
dosî a svoj pokoj. Negatívny ålovek nedostáva od Boha odpovede,
a preto sa cíti zmätený a nevie, åo má robiî. A vãetko sa len zhorãuje.
Preåo by ste nemali pomôcî sebe a vãetkým naokolo tým, æe sa ro-
zhodnete dívaî sa na veci z pozitívneho uhla?

Dlhé roky svojho æivota som bola negatívnym ålovekom. Vyrasta-
la som v negatívnom prostredí a kvôli mojej nevedomosti som iba
pokraåovala v tom, åo som dovtedy poznala. Môæem vám povedaî,
æe môj æivot nebol radostný. Vôbec nebol jednoduchý, pretoæe
k výzvam vo svojom æivote som pristupovala tak, æe som ich svojím
zlým postojom eãte vyhrocovala a zhorãovala. Pripadalo mi to tak, æe
neustále mám problémy, ale zmohla som sa iba na to, æe som sa na
vãetko sîaæovala. Toto iba zväåãilo intenzitu mojich problémov. Aæ
keâ som sa koneåne zaåala sústreâovaî na pozitívne stránky a zbavi-
la som sa svojho negativizmu, zaåal sa môj svet upravovaî a zaåala
som preæívaî pokoj.
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Atmosféru, v ktorej æijete, môæete zmeniî z negatívnej na po-
zitívnu – a môæete s tým zaåaî hneâ teraz. Boh åaká na to, aby zod-
povedal veça modlitieb, ktoré ste k Nemu vyslali a oåakáva od vás,
aby ste æili s postojom viery. Zamyslite sa nad sebou a pripomeête si,
æe negativizmus neprináãa niå dobré. Preåo by ste teda mali márniî
svoj åas nieåím neuæitoåným? Sústreâte sa na svetlé stránky æivota
a budete prekvapení, koçko dobrého zrazu objavíte.
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37 Prestaête robiî veci, ktoré
nerobíte dobre

„Robte to, v åom ste dobrí a vãetko ostatné sa postará samé o seba.”

Willnett Crockett

Na vãetkých svojich cestách Ho poznávaj a objavuj a On ti urovná

chodníky a povedie îa. Príslovie 3, 6

Zisîujete, æe sa v oblasti talentu a schopností snaæíte dræaî krok so
vãetkými çuâmi, ktorých poznáte? Uæ ste niekedy zistili, æe v niekto-
rej oblasti na to jednoducho nemáte? Ktokoçvek túæi zjednoduãiî
svoj æivot, musí sa nauåiî venovaî aspoê 80 percent svojho åasu svo-
jim dvom alebo trom najsilnejãím stránkam. Zároveê potrebuje
prestaî mrhaî åas robením vecí, ktoré mu nejdú dobre. Keâ nieåo
dosiahneme, vædy nás to povzbudí; preto ak robíme veci, ktoré v nás
zanechávajú pocity zlyhania, nebudeme z toho môcî åerpaî povzbu-
denie, ktoré potrebujeme, aby sme si  uæívali svoj æivot.

Nemusíte byî v nieåom dobrí len preto, æe niekto iný, koho
poznáte, je v tom dobrý. Moja suseda bola dokonalá gazdinka.
Vyrábala obleåenie pre celú rodinu, mala krásnu záhradku, skvelo
zvládala vãetky dekorácie a výborne varila; celkom by sa vyrovnala
Marthe Stewart. Na druhej strane, ja nedokáæem ani ãiî, ani nemám
záhradku a v mojich najlepãích chvíçach som bola iba priemernou
kuchárkou. Pokúãala som sa staraî o svoju záhradku, no neznáãala
som to. Snaæila som sa ãiî, ale nenávidela som to eãte viac, ako tú
záhradku. Cítila som sa biedne a æivot sa mi zdal veçmi kompliko-
vaný, pretoæe som kaædý deê trávila tým, æe som robila veci, ktoré
som nenávidela – a to len preto, aby som sa cítila ako „normálna
æena”.

Boh ma musel nauåiî, æe hoci nie som ako moja suseda, nezna-
mená to, æe nieåo nie je so mnou v poriadku. Musela som nabraî
dostatok odvahy, aby som prestala robiî veci, v ktorých nie som
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dobrá a prestala sa trápiî s tým, åo si o mne pomyslia iní çudia. Keby
sme vãetci boli dobrí v tom istom, veça potrieb v tomto svete by mu-
selo ostaî neuspokojených. Boh kaædého z nás vybavil nieåím iným.
Práve prostredníctvom spoloånej práce, pri ktorej kaædý z nás môæe
uplatniî svoje silné stránky a obdarovania, môæeme uskutoåêovaî
Jeho vôçu.
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38 Nerobte si starosti o svoje deti

„Kaædé dieîa, s ktorým sa stretnem, u mêa vyvoláva dva pocity:

neænosî – kvôli tomu, kým je a úctu – kvôli tomu, kým sa môæe

staî.” Louis Pasteur

A tým, æe ste ustarostení a úzkostliví, kto z vás môæe predõæiî svoj vek

a svoju výãku åo aj len o lakeî? Matúã 6, 27

Niektorí çudia majú pocit, æe ak si nerobia starosti o svoje deti, nie
sú dobrými rodiåmi; Biblia nás vãak uåí, æe ustarostenosî nie je
súåasîou Boæej vôle a æe je úplne zbytoåná. Som presvedåená o tom,
æe ustarostenosî je ako hojdaî sa na hojdacej stoliåke. Vynakladáte
svoju energiu, ale nikam nejdete.

Spravte vãetko, åo je vo vaãich silách, aby ste svoje deti vychovali
v súlade s biblickými princípmi a zvyãok prenechajte Bohu! Keâ si
robíme starosti, vyjadrujeme tým, æe Bohu naozaj nedôverujeme.
Potrebujeme sa za naãe deti modliî a potom uvaliî svoje starosti na
Boha.

Ja mám ãtyri dospelé deti, ktoré vãetky slúæia Bohu, ale priznám sa,
æe poåas ich dospievania som premárnila mnoæstvo åasu tým, æe som
si o ne robila starosti. Pochybovala som o tom, åi by dve z nich do-
konca preæili, keby odiãli z domu, ale na moje veçké prekvapenie sa
im darí veçmi dobre. Vaãe deti sú pravdepodobne schopnejãie, neæ si
myslíte, æe sú. Nebojte sa nechaî ich v správnom åase vystrieî svoje
krídla a pokúsiî sa lietaî osamote.

Podobne, ako väåãina rodiåov, aj my sme mali u kaædého dieîaîa
nieåo, s åím sme sa museli vyrovnávaî. Dve z nich mali problémy
prejsî ãkolou, jedno bolo veçmi neporiadne a âalãie bolo zase
extrémny perfekcionista a samé seba stavalo pod obrovský tlak. Do-
brou správou je, æe vãetky deti to zvládli a dnes sa im dobre darí. Nie-
ktoré z nich ãli na to obchádzkou a spravili niekoçko zlých
rozhodnutí, no nakoniec sa z nich pouåili a úplne sa vrátili späî k to-
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mu, åo sme ich uåili. Boæie Slovo hovorí, æe ak ich vyuåíme ceste, po
ktorej majú kráåaî, neodídu z nej (pozri Príslovie 22, 6).

Ak si robíte starosti o niektoré zo svojich detí, pridþæajte sa toho
sçubu, ktorý som práve spomenula. Ustarostenosî vás iba zaplaví
pocitmi zmätenosti a skomplikuje vám æivot. Nepomôæe ani vaãim
deîom. Preåo by ste teda svoju energiu nemali vloæiî do dôvery
v Boha, namiesto toho, aby ste si robili starosti? Len sa dívajte, ako sa
On dokáæe postaviî za vás!
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39 Vyhnite sa príliãnému
mudráctvu

„Rast poåtu obrátených viac súvisí s plynutím åasu, ako s dobrými

argumentami.” Thomas Paine

Dúfaj v Hospodina a vloæ v Neho celú svoju istotu a spoliehaj sa na Neho

celým svojím srdcom a mysçou, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosî

a múdrosî. Príslovie 3, 5

Boæie Slovo nás uåí, æe sa nemáme spoliehaî na vlastnú rozumnosî.
To jednoducho znamená, æe nemusíme márniî svoj åas pokusmi
o vyrieãenie vecí, ktoré pozná iba Boh. To neznamená, æe nemáme
o veciach rozmýãçaî, ale znamená to, æe sa nemáme nechaî pohltiî
výzvami a konfliktami, ktoré do náãho æivota prichádzajú kaædý deê.
Boh nás pozýva k tomu, aby sme svoje æivoty zjednoduãili tým, æe
Mu budeme dôverovaî a æiî vo viere. Ale dôvera vædy znamená, æe
v naãom æivote budeme maî nejaké nezodpovedané otázky. Ak by
sme vãetko vedeli, nepotrebovali by sme Boha! Priznajte si, æe nie
vãetko viete a nerobte si z toho starosti. Vaãou úlohou nie je, aby ste
poznali vãetky odpovede; vaãou úlohou je dôverovaî Bohu, æe On
vám tie odpovede dá presne v pravej chvíli.

Poåas jednej zúfalej chvíle som si uvedomila, ako veçmi potrebu-
jem zjednoduãiî svoj æivot a jedna z prvých vecí, ktorej som sa muse-
la vzdaî, bolo moje vnútorné rozvaæovanie. Moja myseç musela byî
jednoduchá, ak môj æivot mal byî jednoduchý. Musela som prestaî
analyzovaî veci a uvaæovaî nad tým, nad åím som nemala. Moja
myseç sa neustále toåila okolo rôznych sporných otázok, pokúãajúc
sa nájsî správne odpovede a to jednoznaåne nebolo jednoduché.
Mentálne som sa väåãinu åasu cítila uîahaná a veça vecí, o ktorých
som si myslela, æe som ich premyslela, sa nakoniec aj tak ukázali ako
nesprávne. Boh mi ukázal, æe som na tejto mojej vnútornej argu-
mentácii závislá. Nevedela som sa utíãiî a pociîovaî pokoj, pokým
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som nebola presvedåená o tom, æe vãetko v æivote mám aspoê v mysli
zvládnuté. Musela som sa vzdaî takéhoto uvaæovania – podobne,
ako keâ matka odstaví dieîa od cumlíka.

Nakoniec som sa rozhodla, æe sa prestanem snaæiî vãetko do de-
tailov pochopiî. Môjmu telu to trvalo pomerne dlho, kým sa utíãilo
a preæívalo pokoj napriek prítomnosti nezodpovedaných otázok.
Vædy, keâ som zaåínala maî zmätok vedela som, æe som znova upa-
dla do môjho starého zvyku a vtedy som nahlas povedala: „Boæe,
dôverujem ti a odmietam sa znova pustiî do mudrovania nad veca-
mi.” Nakoniec som bola úplne oslobodená od toho, åo nazývam
„potrebou vedieî”. Teraz sa cítim pohodlne, pretoæe poznám Boha
a On vie vãetko. A On to dá vedieî aj mne, ak alebo keâ to budem
potrebovaî, a tak medzitým môæem spoåívaî v Jeho láske a vedieî, æe
On má vãetko pod kontrolou. Budovanie tohto procesu v mojom
æivote trvalo nejaký åas, ale oplatilo sa ho spustiî. Ak ste ålovekom,
ktorý sa snaæí príliã veça vecí domýãçaî, navrhujem vám, aby ste sa
eãte dnes vzdali tejto svojej závislosti a aby ste sa zaåali uåiî dôvero-
vaî svojmu Majstrovi, samotnému Bohu, ktorý to má vãetko
premyslené!
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40 Majte jednoduchých priateçov

„Niektorí çudia prichádzajú do naãich æivotov a rýchlo z nich

odchádzajú. Niektorí prichádzajú na chvíçu a zanechajú svoje stopy

v naãich srdciach. A my uæ nikdy viac nebudeme takí istí.”

Autor neznámy

Nebuâ priateçom hnevom ovládaného åloveka a nestýkaj sa s prchkým

muæom. Príslovie 22, 24

Çudia, s ktorými trávime åas, nás ovplyvêujú. Preto je dôleæité, ak
chceme maî jednoduchãí æivot, æe by nemali byî naãimi blízkymi
priateçmi mnohí komplikovaní çudia. Ak som medzi çuâmi, ktorí sú
veçmi zaneprázdnení a neustále vystresovaní, cítim sa pri nich
vystresovaná aj ja; ale ak som medzi çuâmi, ktorí vyæarujú pokoj,
pomáha mi to, tieæ si udræiavaî pokoj. Keâ som medzi veselými
çuâmi, ktorí si naplno dokáæu uæívaî aj tie najjednoduchãie veci
v æivote, pripomína mi to, æe to tieæ môæem robiî.

Pestovaî blízky vzîah s extrémne neistým ålovekom môæe byî
zloæité. Neustále si musíte dávaî pozor na to, aby ste nezranili jeho
city a nie ste slobodní k tomu, aby ste boli sami sebou a uæívali si spo-
loånosti svojich priateçov. Podobne nie je çahké byî ani v spoloånosti
negatívnych çudí. Vãade, kam idú, prináãajú so sebou tmavé oblaky.

Nie vãetci chápu dôleæitosî múdreho výberu priateçov. Takí çudia
pestujú vzîahy s kýmkoçvek, koho stretnú a åasto sú títo çudia zdro-
jom ich mnohých problémov. Niektorí çudia by mohli veçmi zmeniî
kvalitu svojho æivota uæ len zmenou çudí, s ktorými trávia åas.

Vo svojom æivote som zaæila dostatok komplikácií na to, aby som
svoj voçný åas chcela tráviî s ålovekom, ktorý má chuî komplikovaî
kaædý plán, rozhovor a hodinu, ktoré sa pokúãame spolu stráviî.
Prejdite si zoznam svojich priateçov a ak niekto z nich nie je pre vás
prínosom, tak zváæte, åi nie je naåase, podniknúî nejaké zmeny.
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41 Nájdite tú najefektívnejãiu
formu, ako budete robiî veci

„Úspeãných je tých niekoçko çudí, ktorí sú efektívni. Oni patria k

tým málo çuâom, ktorí majú túæbu a vôçu pracovaî na sebe.”

Robert Burton

Æite múdro (rozváæne a ostraæito) pred tými, ktorí sú mimo (pred

nekresîanmi), a vykupujte åas (åo najlepãie vyuæívajte åas a príleæitosti).

Koloãanom 4, 5

Pamätám si na jedno obdobie svojho æivota, keâ som celé dni trávi-
la tým, æe som míêala benzín pri hçadaní topánok vo výpredajoch.
Myslela som si, ako veçmi usporím tým, keâ nájdem nejakú dobrú
zçavu. Nakoniec mi vãak doãlo, æe hçadaním tých lacných vecí som
strávila viac åasu a strovila viac peêazí, neæ sa mi podarilo uãetriî.
Åasto zabúdame, æe pre väåãinu z nás åas sú peniaze. Ak plytváte
svojím åasom, plytváte jedným z najcennejãích darov, ktoré vám Boh
daroval. Åas, ktorý raz spotrebujeme sa uæ nikdy nevráti, a preto by
sme ho mali tráviî múdro.

Nauåte sa napríklad prepájaî rôzne “vybavovaåky”. Moæno si
myslíte, æe ste ãikovní, pretoæe vãetko spravíte hneâ vtedy, keâ si na
to spomeniete – neodkladáte veci na neskôr. Pri vybavovaåkách to
ale nie je vædy tá najlepãia stratégia. Naplánujte si trasu, ktorá vám
uãetrí aj åas, aj benzín a kaædý týædeê si vyhraâte uråitý åas na to, aby
ste zaãli tam, kam potrebujete ísî. Pomôæe vám to, aby ste sa necítili
z toho takí zmorení. Ak máte pocit, æe neustále beháte sem a tam po
meste, tak moæno to naozaj robíte!

Nedávno som si zaåala zapisovaî telefonáty, ktoré potrebujem
vybaviî a potom som si oddelila konkrétny åas poåas dêa na ich
vybavenie. Pomáha mi to v tom, æe potom nemám pocit, æe som
kaædú chvíçu na telefóne. Uvedomujem si, æe niektoré telefonáty sa
nedajú odloæiî na neskôr, no mnohé sa dajú. Nezabúdajte tieæ na to,
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æe nemusíte odpovedaî na kaædé zavolanie. Dneãná technológia nám
umoæêuje, aby sme väåãinou vedeli, kto nám volá a moæno vám
práve volá niekto, komu môæete zavolaî neskôr, keâ príde na to åas.
Takto budete maî pocit, æe vy sami ste si usporiadali svoj deê a nie,
æe vám ho riadi váã telefón.

Existuje veça spôsobov, ako môæete uãetriî åas a vãetci ich musíme
usilovne vyhçadávaî. Zamyslite sa nad tým, åomu ste sa posledne ve-
novali a skúste porozmýãçaî nad tým, åi by ste vedeli prísî na tvorivé
spôsoby, ako by ste mohli byî efektívnejãí. Môæe to byî pre vás dobrý
zaåiatok na ceste k jednoduchému æivotu.
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42 Buâte vâaåní

„Æiadna povinnosî nie je naliehavejãia, ako povinnosî vyjadriî

vâaku.” Autor neznámy

Chcem oslavovaî Hospodina pre Jeho spravodlivosî a ospevovaî meno

Hospodina Najvyããieho. Æalm 7, 17

Keâ sme vâaåní a vâaku aj vyjadríme, pomáha nám to v jedno-
duchãom prístupe k æivotu. Vãetci totiæ môæeme nájsî mnoæstvo
vecí, na ktoré sa môæeme sîaæovaî, ale ak sîaæovanie nikam nevedie,
preåo by sme to robili? Boh nám vo svojom Slove hovorí, æe sa
nemáme sîaæovaî, nemáme hçadaî vinníka, ani nemáme kvôli
niåomu reptaî (pozri Filipänom 2, 14). Hovorí tam, æe ak predsa
reptáme a nadávame, v skutoånosti obviêujeme Jeho.

Apoãtol Pavel nás uåí, æe si nemáme z niåoho robiî starosti, ale vo
vãetkých veciach v modlitbe a prosbe s âakovaním oznamovaî naãe
æiadosti Bohu a iba potom dostaneme pokoj, ktorý prevyãuje vãetok
rozum (pozri Filipänom 4, 6-7). Pamätám sa na okamæik, keâ som
Boha prosila, aby mi nieåo dal a Jeho reakciou na moju modlitbu bo-
lo, æe preåo by mi mal daî nieåo, na åo sa budem znova sîaæovaî.
Ukázal mi, æe bez ohçadu na to, åo mám, vædy som si naãla dôvod na
to, aby som sa sîaæovala na to, åo nemám. Odvtedy pracujem na
tom, aby som si uvedomovala vãetko poæehnanie, ktorého sa mi
dostáva a aby som Mu vyjadrovala svoju vâaku.

Keâ je naãe srdce vâaåné, vyjadrujeme tým Bohu, æe sme pripra-
vení na âalãiu úroveê poæehnania. Vâaånosî je súåasîou æivotného
ãtýlu çudí, ktorí opravdivo uctievajú a chvália Boha. Ak sa celý týædeê
sîaæujeme a potom ideme v nedeçu do cirkvi a tam zaspievame nie-
koçko piesní a to nazývame uctievaním, tak máme pomýlené pojmy.
Nechcem iba uctievaî. Chcem byî uctievaåom, ktorý uctieva Boha v
duchu a v pravde, lebo to je Jeho vôça (pozri Ján 4, 24).

Postoj vâaånosti naozaj pomáha zjednoduãiî æivot. Uvoçêuje
naãu myseç k tomu, aby sme ju naplnili myãlienkami pokoja a rados-
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ti, a nie nepokojom. Taktieæ nám pomáha viesî naãe rozhovory
takým smerom, ktorý pre vãetkých zúåastnených vytvára pozitívnu
atmosféru.
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43 Predtým, neæ spravíte záväzok,
zrátajte si náklady

„Ålovek, ktorý je najpomalãí v dávaní sçubov, je zároveê najvernejãí

v ich dodræiavaní.” Jean Jacques Rousseau

A predovãetkým, bratia moji, neprisahajte: ani na nebo, ani na zem, ani

akoukoçvek inou prísahou. Ale vaãe áno nech je (jednoduché) áno, a nie

(nech je jednoduché) nie, aby ste nehreãili a neprepadli súdu.

Jakub 5, 12

Je veçmi nemúdre, ak povieme áno na nieåo, åo sme dopredu sku-
toåne dobre nezváæili, vãetky dôsledky a poæiadavky, týkajúce sa tej
veci. Napriek tomu, zriedkakedy çudia dopredu premýãçajú o tom,
k åomu sa zaväzujú. V pondelok nás nieåo moæno môæe nadchnúî,
no pokiaç to nie je nieåo, v åo úplne veríme a do åoho sme ochotní
vloæiî sa, v piatok nám to môæe pripadaî ako drina.

Veça çudí si poriadne komplikuje svoj æivot tak, æe na príliã veça
vecí hovorí áno – bez toho, aby si dopredu zrátali, åoho vãetkého sa
budú musieî vzdaî alebo åo vãetko budú musieî pridaî k svojmu, uæ
aj tak plnému programu. Åasto hovoríme z popudu naãich citov ale
neskôr by sme si priali, aby naãe reakcie boli úplne iné. Smutné je, æe
naãe priania na skutoånosti niå nezmenia. Ak chceme zmenu,
musíme zmeniî to, ako robíme veci.

Naozaj chcete poåas nasledujúcich piatich rokov splácaî vysoké
splátky za auto len kvôli tomu, æe túæite po novãom modeli, a pritom
auto, ktoré vlastníte, je uæ splatené a dobre vám slúæi? Vãetci môæeme
podstatne zjednoduãiî svoj æivot, ak len trochu spomalíme a len tro-
chu sa zamyslíme nad tým, do åoho sa to vlastne æenieme. Predtým,
neæ spravíte nejaký veçký záväzok, utiahnite sa na chvíçu a strávte ne-
jaký åas osamote. Nechajte opadnúî svoje emócie a aæ potom spravte
rozhodnutie. Ak vám tá túæba ostane a máte pocit, æe je správna, tak
sa na to dajte; v opaånom prípade pokraåujte v jednoduchom æivote
a vyhnite sa neprimeraným záväzkom.
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44 Za vãetko sa modlite

„Modlite sa a ustarostenosî prenechajte Bohu.”

Martin Luther

V kaædom åase (pri kaædej príleæitosti a v kaædom roånom období)

vãetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; kvôli tomu dbajte

pritom vytrvalo a s jasným zámerom a s vytrvalosîou proste za vãetkých

svätých (za Bohu odovzdaných çudí). Efeæanom 6, 18

Åím viac vecí sa snaæíme robiî z vlastných síl, bez toho, aby sme
prosili o Boæí zásah, tým komplikovanejãí bude náã æivot. Jeho
poæehnanie potrebujeme pre vãetko, åo robíme a dostaî sa k nemu
môæeme prostredníctvom modlitby. Ponajprv sa musíme modliî za
to, åi by sme vôbec mali robiî to, åo plánujeme spraviî alebo nie. Ak
áno, tak sa potrebujeme spoliehaî na Boha, æe nám v tom pomôæe.
Príliã åasto sa rozhodneme, æe nieåo chceme spraviî a potom sa
åudujeme, preåo je to také îaæké.

Jeæiã je Pôvodca a Dokonávateç naãej viery, ale On nie je povinný
dokonåiî niå, åo On sám nezaåal. Jeæiã povedal, æe On nerobí niå
nezávisle na svojom Otcovi (pozri Ján 5, 30) a my by sme v tom mali
nasledovaî Jeho príklad.

Boæia milosî je Jeho schopnosî pristupovaî k nám bez toho, aby
sme si to nejako zaslúæili. Jeho milosî nám pomáha s çahkosîou ro-
biî veci, ktoré by sme nikdy nemohli spraviî sami, aj keby sme o to
neviem ako bojovali alebo vynaloæili na to akékoçvek çudské úsilie.
Uæ åi skúãate nejakú novú diétu alebo zaåínate nový tréningový pro-
gram, robíte kariérne zmeny alebo vstupujete do manæelstva alebo sa
púãîate do åohokoçvek iného, nezabudnite sa za to modliî. Vy a Boh
ste v æivote partnermi; nenechajte si teda ujsî pomoc Váãho partnera
len kvôli tomu, æe Ho o to nepoprosíte. Jakub povedal: „Niå nemáte,
pretoæe neprosíte” (pozri Jakub 4, 2).

Proste o Boæiu pomoc a sledujte, ako vám odpovie.
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45 Nehnevajte sa na bezboæníkov

„Verím tomu, æe Boh riadi vãetko a æe k tomu nepotrebuje moju

radu. Ak je Boh nad vãetkým, verím tomu, æe vãetko nakoniec

dopadne najlepãie, ako môæe. Tak z åoho by som si mal robiî

starosti?” Henry Ford

Nevzbõkni hnevom proti zlosynom, nezáviâ páchateçom bezprávia (toho,

åo nie je správne alebo v súlade s Boæou vôçou). Æalm 37, 1

Pavel povedal Timoteovi, æe v posledných dêoch prídu veçmi îaæké
åasy, ktoré sa budú zle znáãaî, pretoæe çudia budú sebeckí, budú mi-
lovaî peniaze, budú násilnícki, spupní, pyãní a arogantní (pozri 2.
Timoteovi 3, 1). Priatelia, my dnes æijeme v tých dobách, o ktorých
Pavel písal. Moæno ste si pri åítaní týchto slov dokonca spomenuli na
mená konkrétnych çudí. V týchto åasoch je kaædopádne veçmi çahké
rozåuçovaî sa nad mnohými vecami, vrátane takých çudí, ale Boh
nám hovorí, æe sa nemáme hnevaî na bezboæníkov, ale máme dôve-
rovaî Jemu a pokraåovaî v robení dobrého (pozri Æalm 37).

Æivot zaåne byî veçmi zloæitý, ak sa prestaneme sústreâovaî na
správne veci. Vãetci máme tendenciu sústrediî sa na problém, ktorý
máme pre oåami. V skutoånosti sa vãak potrebujeme sústrediî na
uskutoåêovanie Boæej vôle. Niekedy ma dosî unavuje, keâ poåú-
vam, ako çudia hovoria o vãetkých problémoch náãho dneãného sve-
ta. Myslím, æe by sme skôr mali rozprávaî o tom, åo môæeme spraviî
pre nápravu náãho sveta a nielen iba o tom, åo vãetko je skazené.
Nemyslím tým, æe by sme mali problémy ignorovaî, ale namiesto to-
ho, aby sme sa nad nimi rozåuçovali, hçadajme ich rieãenia.

Jeæiã poznal problémy svojich dní, no viac sa sústredil na po-
sluãnosî Bohu a na pomoc çuâom. Boh sa vo svojom åase vysporiada
s bezboæníkmi. On hovorí, æe åoskoro ich budeme hçadaî na mies-
tach, kde bývali, ale uæ tam nebudú (pozri Æalm 37, 10). Niekedy sa
zdá, æe zlým çuâom sa dokonca darí lepãie, ako dobrým a to je frus-
trujúce a vyvoláva to v nás zmätok. Boh vãak sçubuje, æe nakoniec
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pokorní zdedia zem (pozri Æalm 37, 11). Vedome som sa rozhodla,
æe nebudem frustrovaná kvôli zlým rozhodnutiam niekoho iného.
Stále som presvedåená o tom, æe na svete je viac dobrých vecí, ako
tých zlých a vedome sa rozhodujem vyhçadávaî tie dobré
a rozprávaî iba o nich.
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46 Dôverujte Bohu, æe vás zmení

„Nemôæete zmeniî okolnosti a nemôæete zmeniî iných çudí, ale Boh

môæe zmeniî vás.” Evelyn A. Theissen

Ale z milosti Boæej (kvôli nezaslúæenému dobru a poæehnaniu) som, åo

som, a Jeho milosî nebola pri mne (nájdená ako) daromná (neplodná

alebo bez úåinku). Veâ viac som sa napracoval ako oni vãetci (ako

apoãtolovia), no nie ja, ale milosî Boæia (nezaslúæené dobro a

poæehnanie), ktorá je so mnou. 1. Korinîanom 15, 10

Zápasíte niekedy so sebou? Vidíte u seba veci, o ktorých viete, æe sa
musia zmeniî a zúfalo sa ich snaæíte zmeniî? Ja som to dlhé roky ro-
bila a tie roky patrili medzi tie najkomplikovanejãie, v ktorých som
bola frustrovaná zo æivota. Nakoniec, vâaka Boæej milosti som si
uvedomila, ako márnim åas, ak sa sama snaæím napraviî nieåo, s åím
nieåo môæe spraviî iba Boh.

Pavel napísal, æe Boh zaåal v nás konaî dobré dielo a æe On ho do-
konåí a dotiahne do konca (pozri Filipänom 1, 6). Snaæím sa ne-
zabúdaî na to, æe Boh ma nepozval do hry s tým, æe On mi nahrá
loptu a potom mi povie, aby som sama strelila gól. Vãetko, åo máme,
prijímame tým istým spôsobom, akým sme prijali Jeæiãa: vierou.
Svojimi zápasmi a príliãným snaæením sa môæeme dostaî akurát ku
frustrácii. Spomínam si, ako som si na svoju chladniåku nalepila
nápis s týmito slovami: „Frustrácia = ovocie tela”. Vædy, keâ som bo-
la frustrovaná, Boh ma vo svojej milosti uåil, æe to je preto, lebo be-
riem veci do vlastných rúk a snaæím sa nieåo robiî bez Jeho pomoci.
Jeho slovo takýto postup nazýva „ovocie tela” – je to nieåo, åo Boh
nenávidí. Boha si ctíme vtedy, keâ sme na Êom závislí vo vãetkom.

Keâ nám Boh ukáæe nieåo, åo s nami nie je v poriadku, tak od nás
chce len to, aby sme v tej veci s Ním súhlasili a åinili pokánie. Od-
porúåam vám, aby ste Mu vyznali, æe sa nedokáæete zmeniî, pokým
vám On v tom nepomôæe. A kaædodenne Mu âakujte za to, æe vám v
tom pomáha. Moæno nebudete hneâ vidieî výsledky, ale viera fun-
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guje. Keâ niekto æije vierou, zaåína tým, æe verí tomu, åo nevidí, ani
necíti a výsledky sa dostavujú v procese chodenia vo viere a v trpezli-
vom oåakávaní. Prestaête so sebou zápasiî a uverte tomu, æe Boh vo
vás práve teraz koná a æe sa doåkáte výsledkov. Boh vás môæe zmeniî
k lepãiemu a navædy.
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47 Dôverujte Bohu, æe zmení
iných çudí

„Zverte svoju minulosî do Boæieho milosrdenstva, prítomnosî do

Boæej lásky a budúcnosî do Boæej prozreteçnosti.” Sv. Augustín

Okúste a spoznajte, æe dobrý je Hospodin (náã Boh)! Blahoslavený

(ãîastný, závideniahodný) je muæ, åo dúfa v Neho a k Nemu sa utieka!

Æalm 34, 8

K jednej z najväåãích chýb vo vzîahoch sa uchyçujeme vtedy, keâ sa
snaæíme çudí pretvoriî na takých, ako si myslíme, æe by mali byî.
Åasto sa snaæíme o to, aby boli takí ako my a rozmýãçali tak ako my.
Keâ toto robíme, zabúdame na to, æe Boh stvoril kaædého z nás
iného.

Uæ ste si niekedy vãimli, æe mnohí z nás sú priîahovaní k çuâom,
ktorí sú ich protikladmi, a dokonca vstupujú s nimi do manæelstva
alebo sa s nimi priatelia? Preåo je to tak? Pretoæe ten ålovek má nieåo,
åo nám chýba a nás to priîahuje bez toho, æe by sme si to uvedomo-
vali. Môæe to byî úplne úæasné aæ do chvíle, kým nezabudneme na
to, åo nás vlastne k tomu åloveku pôvodne priîahovalo. Niekedy sa
zaåneme snaæiî o to, aby sa zmenil na naãu podobu. Iba Boh môæe
zmeniî çudí, a dokonca ani On ich nemôæe zmeniî, ak nie sú ochotní
meniî sa.

Namiesto toho, aby sme my „pracovali na çuâoch”, mali by sme sa
modliî, aby boli otvorení pre zmenu a dovolili Bohu, aby konal v ich
æivotoch. Keâ sa modlíme za to, aby sa druhí zmenili, potrebujeme k
tomu pristupovaî s veçkou dávkou pokory a neustále si pripomínaî,
æe aj my máme svoje chyby.

Spomínam si na chvíçu, keâ sme s Davom stáli v jednej miestnosti
a podávali sme si ruky s tým, æe sme jeden druhému sçubovali, æe sa
budeme milovaî a prijímaî sa navzájom – vrátane chýb a vãetkého
ostatného. Obaja sme sa veçmi snaæili zmeniî toho druhého, no
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výsledkom bolo, æe ani jeden z nás sa uæ neteãil zo spoloånosti toho
druhého. Od toho dêa sa veci zlepãili. Pomerne åasto síce musíme
obnovovaî svoj záväzok, pretoæe v tejto oblasti çahko vyboåujeme
z cesty a znova sa zaåíname snaæiî ovládaî toho druhého. Avãak, bez
akýchkoçvek pochýb sme si istí tým, æe meniî jeden druhého nie je
naãou úlohou. Ak chcete zjednoduãiî svoj æivot, modlite sa za çudí
vo vaãom æivote a dovoçte Bohu, aby bol Bohom!
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48 Prijímajte rôznych çudí

„Jedineåný dar je kúsok z teba.”

Ralph Waldo Emerson

A nadovãetko, verne (intenzívne a pevne) sa milujte vospolok, lebo láska

prikrýva mnoæstvo hriechov (odpúãîa a prehliada priestupky iných).

1. Petra 4, 8

Boh nás povolal k tomu, aby sme milovali vãetkých tak, ako On mi-
luje nás. Boh nikoho neodmieta a ani my by sme to nemali robiî.
Svet je plný osamelých çudí, ktorí sú moæno trochu iní alebo ktorých
çudia hneâ nedokáæu pochopiî. Namiesto toho, aby sme sa takým
çuâom vyhýbali, mali by sme vyvinúî úsilie, aby sme ich nejako
zachytili. Existuje dôvod, preåo sme vãetci takí, akí sme; potrebujeme
si pamätaî, æe keby nebolo Boæej milosti v naãich æivotoch, mohli by
sme sami byî medzi çuâmi, ktorí sú odmietaní. Musíme dbaî o to,
aby náã okruh známych a priateçov ostal ãiroký a otvorený; mi-
nimálne by sme sa mali vyhýbaî tomu, aby sme sa nepriatelili
exkluzívne iba s tými, ktorí sú nám podobní.

Väåãinu svojho æivota som sa cítila odmietaná. Cítila som, æe çudia
ma nemajú radi a vôbec som nerozumela tomu, preåo. Çudia mi
zvykli hovorievaî: „Preåo sa správaã tak, ako sa správaã?” Ja som im
na to nevedela odpovedaî, pretoæe som nerozumela tomu, åo im na
mne vadilo. Ja som len bola sama sebou a nevedela som, ako môæem
byî inou. Môj otec ma sexuálne zneuæíval, a preto sa zo mêa stala
nevçúdna a tvrdá æena. K çuâom som sa správala tak, æe ma nemali
radi a ako keby mi na nich vôbec nezáleæalo. V skutoånosti, niekde
hlboko vo mne som zúfalo túæila po láske a prijatí.

Aæ po mojej skúsenosti s Jeæiãovým bezpodmieneåným prijatím sa
vo mne spustil proces uzdravovania. Moæno okrem toho, æe chodíme
do cirkvi, mali by sme sa pokúsiî byî cirkvou a naozaj robiî to, åo
robil Jeæiã. On prijímal ãiroký okruh çudí a mne sa Jeho postoj zdá
byî omnoho jednoduchãí, ako neustále zvaæovanie, åi niekto spõêa
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vãetky kvalifikácie na to, aby mohol byî súåasîou mojej skupiny.
Moæno, ak by sme prestali skúmaî slabé stránky jeden druhého a
jednoducho by sme chodili v láske, dokázali by sme si omnoho viac
uæívaî æivot.
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49 Dajte to Bohu

„Vãetko, åo som videl, ma uåí dôverovaî Bohu vo vãetkom, åo som

nevidel.” Autor neznámy

Na Neho uvaçte vãetky svoje starosti (vãetky svoje úzkosti, vãetky svoje

problémy, raz pre vædy), lebo On sa o vás stará (s láskou a pozorne).

1. Petra 5, 7

Pravdepodobne ste uæ niekedy v æivote zaæili tie chvíle, keâ ste mali
nejaký problém a niekto vám povedal: „Len to daj Bohu.” A hoci
uprostred naãej bolesti to nie je tá odpoveâ, ktorú práve vtedy chce-
me poåuî, predsa je to tá odpoveâ. Veça naãej nespokojnosti a
zmätku pochádza z naãej snahy robiî veci, ktoré môæe spraviî len
Boh.

„Pustite veci z rúk a dovoçte Bohu, aby bol Bohom” – to je naozaj
dobrý nápad. Akákoçvek situácia sa okamæite zjednoduãí – bez
ohçadu na to, aká je zloæitá. Potrebujeme spraviî to, åo je v naãich
silách a potom zvyãok, vrátane naãich starostí, zveriî Bohu. Biblia
hovorí, æe v danej situácii máme spraviî vãetko, åo treba, aby „keâ
vãetko prekonáme… sme obstáli” (Efeæanom 6, 13). Slovo obstáî v
pôvodnej gréåtine znamená „prebývaî, odpoåívaî v Bohu”. Æivot
nie je komplikovaný, keâ robíme veci, ktoré nám idú çahko; môæe
nás vãak úplne prevalcovaî, keâ sa snaæíme robiî veci, o ktorých do-
predu vieme, æe ich nedokáæeme spraviî. Spravte to, åo je vo vaãich
silách a potom zverte zvyãok Bohu!

Poloæte si otázku, åi sa snaæíte o nadçudské výkony alebo o nieåo,
åo môæe spraviî iba Boh. Ak je to tak, hneâ teraz sa zastavte a odovz-
dajte tie veci Bohu. Nahlas povedzte: „Toto je nieåo, åo nedokáæem
uskutoåniî, vzdávam sa toho a dávam to teraz do Boæích rúk.” A te-
raz precíîte, ako od vás to bremeno odchádza a odolajte pokuãeniu,
znovu si to vziaî na plecia. Aj v tom prípade, æe Bohu to bude trvaî
dlhãie, ako ste plánovali. Neberte si to naspäî! Pamätajte na to, æe to
bremeno vám iba niåilo æivot a ak ho budete znovu s otvorenou
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náruåou braî na svoje plecia, bude to maî tie isté dôsledky. Po-
kraåujte v jednoduchom æivote a raz pre vædy uvaçte na Boha vãetky
svoje starosti, vãetky svoje úzkosti, vãetky svoje trápenia a vãetky svo-
je problémy. Pamätajte, æe to robíte preto, lebo On sa o vás stará (po-
zri 1. Petra 5, 7)!
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50 Ovládajte svoje myãlienky

„Odtiahnite svoje myãlienky preå od svojich problémov… za uãi, za

nohy alebo akokoçvek to dokáæete.” Mark Twain

Zoberte sa a vstúpte do seba, národe, ktorý nemá studu.

Sofoniáã 2,1

Zmätené a komplikované myãlienky plodia zmätený a kompliko-
vaný prístup ku vãetkému. Kam smeruje myseç, tam smeruje ålovek!
Ak chcete, aby sa zmenil váã æivot, musia sa zmeniî aj vaãe myãlien-
ky. Biblia hovorí, æe ak máme zakúãaî dobrý plán, ktorý má Boh pre
nás pripravený, musíme si nechaî kompletne obnoviî svoju myseç.
Musíme sa nauåiî rozmýãçaî tak, ako rozmýãça Boh! Trápil by sa
Boh nad tým, nad åím sa trápite vy? Myslel by si o çuâoch to isté, åo si
myslíte vy? Pravda je taká, æe nie naãe okolnosti nás robia
neãîastnými; záleæí na tom, ako svoje okolnosti vnímame. Ako som
na zaåiatku tejto knihy povedala, æivot sa pravdepodobne nezmení,
a preto my musíme zmeniî svoj postoj k nemu.

Dnes môæete vo svojom æivote zaåaî revolúciu tým, æe jednodu-
cho zmeníte to, ako veci vnímate a ako o nich rozmýãçate. Môæeme
ovládaî svoje myãlienky alebo musíme rozmýãçaî iba nad tým, åo
nám príde na myseç? Samozrejme, æe môæeme ovládaî svoje
myãlienky. Máme slobodnú vôçu a naãe myãlienky si môæeme sta-
rostlivo vyberaî. Myseç je bojisko a Satan sa kaædopádne pokúsi
zasadiî do naãich myslí rôzne zlé myãlienky. Dúfa, æe jeho pravdy
prijmeme a æe on vyhrá boj o náã æivot. Viete, on si uvedomuje, æe ak
získa naãe mysle, získa nás.

Boæie Slovo nás uåí, aby sme sa zriekali nesprávnych myãlienok
(pozri 2. Korinîanom 10, 4-5) a ak nám Boh hovorí, aby sme to robi-
li, tak to môæeme spraviî. Spoznávajte Boæie Slovo, aby ste poznali
pravdu a boli schopní posúdiî, åi do vaãej mysle dovolíte vstupovaî
aj nieåomu inému, neæ pravde. Ubezpeåujem vás, æe spoåiatku to bu-
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de boj, ale podobne ako v akomkoçvek inom boji, ak v tom vytrváte -
vyhráte. Zaæijete víîazstvo!

Æijete v dome, ktorý pozostáva z myãlienok, a preto, ak je åas na
prestavbu, pustite sa do nej hneâ. Nikdy nebude lepãí åas na to, aby
ste zaåali rozmýãçaî nad vecami, ktoré budú pre vás uæitoåné.
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51 Nebuâte komplikovaní

„Náã æivot rozdrobujú detaily… zjednoduãujte, zjednoduãujte.”

Henry David Thoreau

Hospodin je stráæcom prostých, slabý som bol - pomohol mi a zachránil

ma. Æalm 116, 6

Keâæe táto kniha je o zjednoduãovaní æivota, moæno ani netreba
pripomínaî, æe sa máme vyhýbaî komplikáciám. Ak by to vãak nie-
komu malo chýbaî, tak o tom radãej nieåo poviem. Aj vy ste takí, aká
som kedysi bola ja? Viete skomplikovaî nieåo, åo bolo pôvodne
jednoduchým stretnutím? Ste takí závislí na tom, aby veci boli doko-
nalé a pôsobivé, æe sa pre vás stanú noånou morou a nie snom, za
ktorým ste sa vydali?

Viete o tom, æe väåãinu malých detailov, s ktorými zápasíme, si
nevãíma nikto iný, okrem nás? Práve tie nespoåetné detaily nám
bránia v uæívaní si jednoduchého æivota. A nakoniec to dopadne tak,
æe çudia, na ktorých sme chceli nejako zapôsobiî, si to ani nevãimnú.

Spomínam si, ako som sa pri stavbe náãho prvého domu dlho
trápila nad výberom vodovodných batérií a kçuåiek na dvere.
Jedného dêa sa ma moja priateçka spýtala na tie vodovodné batérie,
pretoæe aj ona práve stavala dom. Ja som si ani len nevedela spo-
menúî, ako tie batérie vyzerali. To bolo smutné! Bola som úplne
frustrovaná, æe som si nevedela spomenúî na nieåo, åo bolo pred
tým pre mêa tak dôleæité. Odvtedy sme postavili âalãie dva domy a
eãte nikto do nich nevoãiel s tým, æe by si chcel prehliadnuî naãe vo-
dovodné batérie a kçuåky. Ak vám na tom naozaj záleæí, tak tým
strávte toçko åasu, koçko len chcete. Ale ak v koneånom dôsledku na
tom aæ tak veçmi nezáleæí, kúpte nieåo, åo vyzerá dobre a venujte sa
nieåomu inému.

Niekedy nás skúmanie vãetkých naãich moæností iba vyãîaví.
Väåãina çudí (hlavne æien) sa chce najprv pozrieî na vãetko, åo
v meste majú a aæ potom sa rozhodnúî. Je veçmi pravdepodobné, æe
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si nakoniec kúpia nieåo, åo videli pred troma dêami, v prvom ob-
chode z tých ãtrnástich, ktoré preãli, åo sa im skutoåne páåilo, ale
pochybovali, æe je to dosî dobré. Niektorí çudia sú potom takí
zmätení, æe si nakoniec nekúpia niå. Ak chcete zjednoduãiî svoj æivot
a uãetriî nejaký åas, snaæte sa kúpiî si to, åo sa vám páåi – kúpte si to
hneâ vtedy, keâ to uvidíte a netrávte âalãie dni hçadaním nieåoho,
åo by sa vám mohlo páåiî viac. Áno, moæno si z åasu na åas poviete:
Ãkoda, æe som to nevidela predtým, neæ som si kúpila toto. Také nieåo
sa vãak stáva iba zriedka.

Snaæte sa maî jednoduchý prístup ku vãetkému, åo robíte. Æivot je
príliã krátky na to, aby sme ho preæili znechutení.
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52 Nepoåítajte s tým, æe vãetko
bude dokonalé

„Vãetci príleæitostne robíme to, åo je správne. Niekoçkí prevaæne

robia to, åo je správne. Ale åi niekto z nás robí vædy to, åo je

správne?” Max Lucado

Tak zmýãçajte medzi sebou (majte taký istý postoj a zámer a pokornú

myseç), ako aj Jeæiã Kristus (nech On je vaãim príkladom pokory).

Filipänom 2, 5

Nerealistické oåakávania nás dokáæu rýchlo okradnúî o náã pokoj a
radosî. Obyåajne si predstavujeme, æe nás åaká dokonalý deê, æe
stretneme dokonalých çudí a æe budeme dokonale ãîastní v naãom
dokonalom malom svete. Ale vãetci vieme, æe v skutoånosti to nie je
tak. Skutoåné je iba to, æe Boh je dokonalý a my ostatní sme stále
„vo výstavbe”.

Diabol existuje a na planéte Zem sa mu celkom dobre darí. Bez
oddychu pracuje na tom, aby spôsoboval chaos vo vãetkom, v åom
len môæe. On vie, åo nás dokáæe okradnúî o náã pokoj a vãetko nasta-
vuje tak, aby nás nahneval. Åo keby sme dopredu poåítali s nejakými
neoåakávanými udalosîami namiesto toho, aby sme sa nechali
vytoåiî, keâ veci nejdú presne podça naãich plánov? Poåas minulých
troch dní som rozbila tri taniere (ktoré boli nové), rozliala po celej
dláæke vodu zo zvlhåovaåa vzduchu, zhodila nádobu s jedlom pre psa
a potom som sa snaæila zabrániî psovi, aby to pojedol predtým, neæ
to stihnem pozbieraî. Dala som si vyrobiî ãtyri kçúåe na dvere, ktoré
keâ som chcela pouæiî, ani jeden nefungoval – a to sú len veci, na
ktoré si viem hneâ spomenúî! Pravdepodobne by som si vedela spo-
menúî aj na iné veci, keby som sa nad tým poriadne zamyslela.

Takéto veci ma kedysi dokázali neskutoåne nahnevaî. Prskala som
a nadávala a sîaæovala a mrmlala a rozprávala o tom, ako nikdy niå
dobre nedopadne. Vôbec to vãak nepomohlo tomu, aby sa
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neoåakávané udalosti prestali diaî. Naopak, moje znechutenie
spôsobovalo, æe som eãte viac strácala pozornosî a spôsobovala eãte
viac nehôd a neãîastí. Po rokoch, keâ som diablovi dovolila, aby ma
okrádal o pokoj – a som si celkom istá, æe sa na mne dobre bavil, keâ
som sa nechala nieåím vytoåiî – koneåne som to pochopila! Æivot nie
je dokonalý a neoåakávané veci sa budú diaî uæ åi to plánujeme alebo
åi by sme sa im radãej vyhli. Môj nový postoj znie: „Ach jaj! Taký je
æivot!” Objavila som, æe tým veciam nedovolím, aby ma vyviedli
z miery, nedostanem sa kvôli nim do depresie.

Vãetci sa musíme vyrovnaî s nejakými nepohodlnými vecami, no
iba ålovek, ktorý nie je detinský, sa s nimi vie vysporiadaî tak, æe pri
tom nemá zlý postoj. Tento nový postoj výrazne zjednoduãil môj
æivot. Teraz sa uæ nemusím kaædý deê hnevaî len kvôli tomu, æe vãet-
ko nejde podça môjho plánu. Ani vy to nemusíte robiî.
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53 Snaæte sa dobre vychádzaî
s çuâmi

„Stretnutie je iba zaåiatok. Spoloåenstvo je pokrok. Spolupráca je

úspech.” Henry Ford

Buâte jednomyseçní (buâte jednej, súhlasnej mysle), zachovávajte pokoj

a (potom) Boh lásky (ktorý je Zdrojom láskavosti, dobrej vôle, lásky

a zhovievavosti k çuâom) a (Autor a Zástanca) pokoja bude s vami.

2. Korinîanom 13, 11

Väåãina z nás by si pravdepodobne priala, aby sa s çuâmi vãeobecne
dalo vychádzaî çahãie. No zvaæovali ste uæ niekedy, ako by vás hod-
notili iní çudia? Napríklad, ako reagujete, keâ sa veci nedejú podça
vaãich predstáv? Dokáæe sa vás rýchlo nieåo dotknúî? Ste neistí a po-
trebujete veça pozornosti, aby ste zo seba mali dobrý pocit? Ako sa
vyrovnávate s napomínaním? Ste prispôsobiví? Máte jasné predstavy
o tom, ako sa veci majú robiî a keâ sa tak nedeje, dávate vãetkým na-
javo, æe sa vám to nepáåi? Bolo jedno obdobie v mojom æivote, keâ
by som na vãetky tieto otázky odpovedala zahanbujúco kladne.

Chcela som, aby sa vãetci ostatní zmenili a myslela som si, æe po-
tom by som bola ãîastná. Ale Boh mi prostredníctvom mnohých si-
tuácií ukázal, æe ja mám problém. Bolo to jednoducho tak, æe som
nebola takmer s nikým a s niåím spokojná a eãte som sa vedela aj
çahko uraziî. Chcela som, aby bolo po mojom a keâ sa tak nestalo,
nesprávala som sa veçmi pekne. Samozrejme, æe môj postoj mi kom-
plikoval æivot, pretoæe som strávila veça åasu v hneve. Jednoduchý
æivot si nebudete môcî uæívaî, ak neviete dobre vychádzaî s çuâmi.

Na zaåiatku bolo pre mêa naozaj îaæké priznaî si, æe çudia majú
problém so mnou dobre vychádzaî, ale keâ som to spravila, otvoril
sa mi úplne nový svet. Rýchlo som zistila, æe niekedy je naozaj çahãie
sa prispôsobiî, ako trvaî na svojom a znáãaî vãetky hádky, kým to
nedostanem. Zistila som, æe ak çudia urobia vãetko, åo je v ich silách,
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môæem ich pochváliî a nemusím hçadaî tú jednu vec, ktorú nespra-
vili presne podça mojich nariadení a nemusím dbaî na to, aby som
ich na to upozornila. Nauåila som sa, æe veça vecí môæem jednodu-
cho pustiî z rúk a na celom výsledku to ani nebude badaî. Kaædá jed-
na maliåká vec, ktorej som bola schopná sa vzdaî, ma posunula
o krok bliæãie k jednoduchému æivotu.

Iste nepredpokladám, æe vãetci moji åitatelia îaæko vychádzajú
s çuâmi, no u niektorých to moæno tak je. Ak náhodou ste jedným z
nich, tak viem, ako sa cítite, ale viem vás aj uistiî o tom, æe Boh vám
pomôæe zmeniî sa, ak mu to dovolíte. Mali by ste zaåaî tým, æe si pri-
pustíte pravdu – moæno o vãetkom tom, preåo sa s vami tak îaæko
vychádza. Pamätajte na to, æe iba pravda vás môæe oslobodiî (pozri
Ján 8, 32).
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54 Nepreceêujte sa

„Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora robí z çudí anjelov.”

Sv. Augustín

Pýcha zniæuje åloveka, ale pokorný duchom dosahuje åesî.

Príslovie 29, 23

Nie je niå zlé na tom, keâ si niekto verí. Som presvedåená, æe je
dobré maî dobrý názor na seba, pretoæe si nemyslím, æe Jeæiã za nás
zomrel preto, aby sme sa çutovali a podceêovali. Biblia vãak okrem
toho uåí, aby sme si o sebe nemysleli viac, ako by sme si mali, ale aby
sme triezvo hodnotili svoje schopnosti a pamätali na milosî Boæiu
(pozri Rimanom 12, 3).

Ak si o sebe myslíme príliã veça, vædy to nakoniec skonåí tým, æe si
budeme myslieî príliã málo o druhých. V åomkoçvek, åo dobre
robíme, nesmieme zabúdaî na to, æe nám Boh dal tú schopnosî.
Mali by sme Mu âakovaî a nikdy nepodceêovaî druhých kvôli to-
mu, æe ich schopnosti sú iné, ako tie naãe.

Samu seba rada povaæujem za nieåo, åo nazývam „vãetko-nikto”:
vãetko v Kristu a niå vo svojej sile alebo, ako to vyjadruje Biblia:
„Vãetko môæem v Kristovi, ktorý ma posilêuje” (pozri Filipänom 4,
13) a „Bezo mêa niå nemôæete åiniî” (pozri Ján 15, 5).

Jednoduchý prístup k æivotu spoåíva v tom, æe máme pokorný
pohçad na seba a æe sme ochotní slúæiî iným, ktorých obdarovania
nie sú aæ také zrejmé. Jeæiã kaædopádne æil jednoduchý, radostný
æivot, a predsa Jeho jediným zámerom bolo slúæiî svojmu ne-
beskému Otcovi a çuâom, s ktorými kaædý deê prichádzal do
kontaktu.

Pyãný ålovek nakoniec vo vzîahoch veçmi trpí. Sú to çudia, ktorí
vãetkých súdia a çahko nachádzajú chyby. Je nepravdepodobné, æe
budú maî dlhodobý úspech, pretoæe, ako nám hovorí pisateç
Prísloví, pýcha prichádza pred skazou a namyslenosî ducha pred
pádom (pozri Príslovie 16, 18).
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Ak budeme maî správny postoj k sebe môæeme zakúsiî pokoj
mysle. Keâ máme pokoj vo svojej mysli môæeme si skutoåne zaåaî
vychutnávaî æivot.
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55 Zbavte sa nepotrebnej poãty

„Poçutujte vaãich chudákov poãtárov. Ramená  ich musia páliî od

taãky, ktorú kaædý deê vláåia k vaãej schránke.” Kevin A. Miller

Nevãímaj si jej… vyhni sa jej a obíâ ju!

Príslovie 4, 15

Mnohí z nás pravidelne dostávajú veça druhov nevyæiadanej poãty.
Viem si eãte spomenúî na chvíle, keâ som sa cítila troãku vinná, æe
vyhadzujem poãtu, ktorú som si ani nepreåítala, aæ pokým mi Boh
neukázal, æe nie som povinná åítaî nieåo len preto, æe mi to niekto
poslal. Ak to spravím, tak niekto iný ovláda môj æivot a nie ja.

Uæ ste si niekedy kúpili nieåo prostredníctvom zásielkovej sluæby
a o tri mesiace neskôr ste zistili, æe dostávate stovky rôznych åasopi-
sov, o ktoré ste nikdy nikoho neæiadali? A potom ste im vãetkým za-
volali a poæiadali ste ich, aby vás vyradili zo svojho zoznamu adries a
oni to aj tak nespravili? To sa stalo mne a nepáåi sa mi to.

Je smutné, æe sa nám dnes môæe staî, æe pri pohçade na kopu
poãty sa nám zakrúti hlava – eãte predtým, neæ si ju vôbec zaåneme
prezeraî. Neviem si predstaviî, ako by sme mohli çuâom v dneãnej
spoloånosti zabrániî, aby nám ju neposielali, ale aspoê si ju ne-
musíme nechaî. Odhadzujte poãtu, ktorú nechcete. Nenechávajte si
ju pre prípad, æe si to niekedy neskôr preåítate. Ak nie je dosî dôleæitá
na to, aby ste si ju pozreli hneâ alebo aspoê poåas nasledujúcich dní,
je takmer isté, æe si ju nepozriete uæ nikdy.

Som uæ asi dvadsaî åísel pozadu v åítaní jedného malého åasopisu,
ktorý pravidelne dostávam. Kládla som ich na kopu a poåítala som
s tým, æe jedného dêa si ich preåítam. Potom, jedného dêa ma om-
rzelo dívaî sa na tú kopu a vãetky som ich v kancelárii rozdala. Ten
åasopis eãte stále dostávam kaædý mesiac, pretoæe niekto mi ho po-
siela ako dar. Ja si ho niekedy aj preåítam, keâ mám na to åas, ale
teraz ho uæ väåãinou posúvam âalej hneâ, ako príde – ak iste viem,
æe ho nebudem maî åas åítaî.
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Jediný spôsob, ktorým sa môæeme vyhnúî, aby sa nám veci v naãej
domácnosti nehromadili (to je jeden z mojich zlozvykov), je syste-
maticky ich posúvaî âalej. Buâ ich vyhoâte alebo ich niekomu dajte
(ak stoja za to), ale hlavne si ich nenechávajte!
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56 Blokujte nevyæiadané hovory

„Myslím, æe uråitý druh obchodu by postupne skrachoval, ak by

nemohli obchodní zástupcovia  telefonovaî vo veåerných hodinách

çuâom domov.” Autor neznámy

A je rozpoltený (je îahaný rôznymi smermi, jeho záujmy sú rozdelené a je

odvádzaný od svojho zanietenia pre Boha). 1. Korinîanom 7, 34

Nemáte aj vy uæ dosî toho, æe keâ zdvihnete telefón, zaåne sa s vami
rozprávaî poåítaå, ktorý robí nejaký prieskum? A ako ste na tom,
keâ vám poåas veåere zavolá nejaký poisîovací agent alebo zástupca
nejakej inej firmy, ktorá sa vám snaæí predaî nieåo âalãie, åo nepo-
trebujete, ani by ste nemali chcieî?

Dobrou správou je, æe vãetky také hovory môæete blokovaî. Ne-
musíte prijímaî hovory od obchodných zástupcov. My to tak máme
nastavené uæ roky, ale potom sme sa presîahovali do nového domu.
Celý veåer sme strávili vybavovaním telefonátov s poisîovêami, ban-
kami, sprostredkovateçmi káblovej televízie – zdalo sa nám, æe ak
niekto nieåo predáva, tak volá najprv nám. Najskôr som si nevedela
celkom predstaviî, åo sa to deje. Neskôr som si uvedomila, æe sme
zmenili telefónne åíslo a na tom novom sme zabudli aktivovaî
sluæbu blokovania hovorov s obchodnými zástupcami rôznych
firiem.

Jeden z najçahãích spôsobov blokovania nechcených telemar-
ketérov je zaregistrovaî svoje meno a telefónne åíslo v Národnom re-
gistri blokovaných åísel www.donotcall.gov – týka sa len USA, pozn.
prekl.). Môæete si tam zaregistrovaî toçko telefónnych åísel, koçko
chcete, a preto tam okrem svojho domáceho åísla nezabudnite
uviesî aj åísla svojich mobilných telefónov a vaãe pracovné åísla.

Nie som proti çuâom, ktorí pracujú ako obchodní zástupcovia.
Viem, æe si musia nieåím zarobiî na æivot – tak ako vãetci iní. Môj
æivot je vãak uæ tak - åi tak plný iných vecí, a preto nemám åas odpo-
vedaî na ich telefonáty. Keâ si veåer koneåne sadnem, nemám chuî
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tri, åi ãtyrikrát vstaî a rozprávaî sa s poåítaåom alebo s niekým, kto
mi chce predaî nieåo, åo nechcem. Toto môæe byî jeden zo spôso-
bov, ktorý vám môæe dodaî viac pokoja a uãetriî trochu åasu (a za-
chovaî duãevné zdravie).
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57 Nedovoçte, aby sa
vám kopila práca

„Neåinnosî je neustály hriech a práca je povinnosî. Neåinnosî je

diablov domov pre pokuãenie a pre neuæitoånú a klamlivú snivosî,

zatiaç, åo práca prináãa úæitok iným a nám samým.”

Anne Baxter

Vo vãetkom som vám ukázal príklad, æe tak musíme (usilovne) pracovaî

a ujímaî sa slabých a pamätaî na slová Pána Jeæiãa; veâ On povedal:

Blahoslavenejãie (prináãa to ãîastie a je to závideniahodné) je dávaî, ako

braî. Skutky 20, 35

Cítite sa zdrtení, keâ sa dívate okolo seba a váæne rozmýãçate nad
tým, åo vãetko musíte spraviî? Æivot sa dá dobre zjednoduãiî tak, æe
nedovolíte, aby sa vám nakopila práca. Ak je pred vami práca, ktorú
nemáte chuî robiî, je çahké rozhodnúî sa, æe ju spravíte neskôr ale-
bo æe to poåká do zajtra. Musíte pouæiî svoju pevnú vôçu, ak chcete
pokraåovaî v zaåatej úlohe a nemárniî åas hçadaním výhovoriek pre
jej nedokonåenie. Moæno ste uæ poåuli vetu: „Neåinný mozog je dia-
blovým ihriskom”.

Ak tolerujeme vo svojom æivote neåinnosî, budeme vedieî nájsî
milión výhovoriek, preåo by sme nemali zaåaî pracovaî. Moæno si
hovoríte: „Dnes uæ nemám toçko åasu, aby som sa pustil do toho
projektu”; alebo si moæno poviete: „Som uæ príliã unavený”. Alebo
ste jednoducho presvedåení: „Na to uæ teraz nemám”. Nech uæ je
vaãa výhovorka akákoçvek, pravdou je, æe ak by ste pokraåovali
v práci, vaãa myseç by nemala åas vymýãçaî tie výhovorky a práca by
sa vám nehromadila.

Jednoduchý æivot si vyæaduje sebaovládanie. Musíte sa roz-
hodnúî, åo treba spraviî a potom to musíte systematicky zrealizo-
vaî. Bez výhovoriek! Moæno to zo zaåiatku bude îaæké, hlavne ak ste
v minulosti neboli disciplinovaní, ale odmena v podobe poriadku a

Sto spôsobov na zjednoduãenie váãho æivota 123



menãieho tempa stojí za to. Biblia hovorí, æe disciplína prináãa ovo-
cie pokoja (pozri Æidom 12, 11).

Ak vo svojom srdci veríte, æe sa naozaj máte pustiî do konkrétnej
práce, ktorá je pred vami, tak vás chcem povzbudiî, aby ste sa roz-
hodli, æe to nebudete odkladaî na neskôr. Samozrejme, ak pritom
neåelíte nejakej mimoriadnej udalosti, ktorá sa vymyká spod vaãej
kontroly. Nastavte sa tak, æe tú prácu spravíte a neustupujte od nej,
kým ju nedokonåíte! Keâ to spravíte, budete maî lepãí pocit zo seba
a budete preæívaî tú jednoduchú radosî, ktorá vyplýva z poznania,
æe ste spravili to, åo je správne.
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58 Plánujte

„Najprv si povedzte, åím by ste chceli byî; potom sa pustite do toho,

åo treba spraviî.” Epictetus

Myseç åloveka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok a robí ho

pevným. Príslovie 16, 9

Nedávno som mala stretnutie s asistentom výæivy a osobným tréne-
rom, ktorý so mnou pracuje na tom, aby som dosiahla optimálne
zdravie a výkonnosî. Keâ vyhodnotil vãetky dáta a vypracoval pre
mêa individuálny program, povedal mi: „Toto nebudete môcî zre-
alizovaî, ak nebudete plánovaî.” Musím si zámerne naplánovaî, æe
pôjdem do obchodu, v ktorom predávajú produkty zdravej výæivy –
iba tak mám doma tie správne potraviny, ktoré sú súåasîou môjho
programu. Je také jednoduché, rozhodnúî sa pre nesprávne jedlo, ak
práve nemáte k dispozícii tú zdravú variantu. Pri cestovaní si musím
dopredu naplánovaî, æe si so sebou vezmem trvanlivé potraviny,
ktoré mi odporúåal môj tréner. Keâ jem v reãtaurácii, musím dopre-
du vedieî, aký druh jedla tam podávajú, pretoæe si chcem byî istá, æe
si budem z ich ponuky vedieî vybraî jedlá, ktoré budú vyhovovaî
mojim poæiadavkám. Vãetky tieto veci vyæadujú extra åas a extra úsi-
lie, sú vãak úplne nevyhnutné, ak chcem dosiahnuî veci, po ktorých
túæim.

Tieæ si musím naozaj dobre naplánovaî dopredu svoj program,
aby som mala åas na telesné cviåenie. Musím si so sebou brávaî
závaæia a vyhçadávaî príleæitosti na chodenie do posilêovne. Musím
skoro vstávaî a niekedy dokonca povedaî nie na iné výlety, ktoré mi
bránia v dosahovaní môjho cieça. Nemusím to braî zákonnícky, no
musím byî disciplinovaná.

Väåãinu svojho æivota som nenávidela predstavu tréningového
programu a æivot som si zariadila tak, æe som na niå podobné ani ne-
mala åas. Aæ do chvíle, keâ mi Boh ukázal, æe ak nezosilniem, bude to
pre mêa prekáækou pri napõêaní Jeho povolania v mojom æivote. Je
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úæasné, åo vãetko dokáæeme spraviî, ak to naozaj chceme. Na veci,
ktoré v skutoånosti nechceme robiî, väåãinou pouæívame výhovor-
ku: „Nemal/a som na to åas”. Pravdou ale zostáva, æe si na ne nikdy
nevyhradíme åas. Vãetci máme kaædý deê rovnaké mnoæstvo åasu
a åo s ním spravíme je len na nás. Prinajmenãom by sme mali byî
úprimní k sebe a k iným a vedieî povedaî: „Nerobím to, lebo tomu
nechcem venovaî svoj åas, energiu a úsilie.” Pravda je to, åo nás oslo-
bodzuje (pozri Ján 8, 32) a ak sme pravdiví, ak sme k sebe naozaj
úprimní, moæno uvidíme pozitívnu zmenu.

Tieto princípy vám pomôæu v ktorejkoçvek oblasti váãho æivota,
a preto vás povzbudzujem, aby ste sa na modlitbách rozhodli, åo
chcete spraviî so svojim åasom. A potom plánujte tak, aby ste to
skutoåne aj spravili. Ak naozaj chcete nieåo spraviî, tak budete mu-
sieî byî veçmi rozhodní, aby vám iné veci neukradli váã åas. Namies-
to toho, aby æivot robil s vami, åo chce, vy si ho budete musieî
zariadiî tak, ako chcete.
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59 Vykupujte åas

„Obklopte sa tými najlepãími çuâmi, akých len viete nájsî, delegujte

autoritu a pokým sa veci dejú podça vami pôvodne naårtnutých

predstáv, nezasahujte im do toho.” Ronald Reagan

Vãetko má svoj åas a kaædé poåínanie pod nebom má svoju chvíçu.

Kazateç 3, 1

Zdá sa vám, æe máte stále menej a menej åasu – aj napriek tomu, æe
sa usilujete plánovaî? Ak máte problém s nedostatkom åasu, tak
vykupujte åas. Nemyslím tým, æe by ste si z obchodného centra moh-
li doniesî domov viac ako 24 hodín. Svoj åas vãak môæete vykupovaî
tým, æe niekomu inému zaplatíte, aby urobil nieåo z toho, åo treba
spraviî a åo nemusíte zrealizovaî vy, osobne.

Ak si to môæete dovoliî, zváæte, åi by nebolo dobré raz do týædêa
alebo raz do mesiaca zamestnaî niekoho na robenie domácich prác
alebo na starostlivosî o vaãu bielizeê – podça váãho rozpoåtu. Trávite
kaædý mesiac celé hodiny úpravou svojej záhrady – hlavne v lete?
Zváæte, åi by sa neoplatilo zaplatiî nejakému chlapcovi alebo diev-
åaîu za to, æe vám vytrhá burinu a uãetrí vám tým trochu åasu. Mladí
çudia si obyåajne veçmi chcú aspoê trochu zarobiî. Na druhej strane,
ak to vy preæeniete a prepracujete sa a dlhodobo budete æiî v strese,
nakoniec zaplatíte presne toçko peêazí za lekárov a lieky. Väåãine
z nás okamæite napadne, æe si nemôæeme dovoliî zaplatiî çuâom,
ktorí by nám pomohli, ale je to naozaj tak alebo len odmietame v
týchto oblastiach rozmýãçaî novým spôsobom?

Niektorí çudia mi dokonca povedali: „Mal by som byî schopný to-
to dotiahnuî” alebo „Nemal by som dobrý pocit, keby som za to nie-
koho mal platiî”. Moæno by ste si mali poloæiî otázku: „Preåo nie?”
Niektorí çudia len nechcú stroviî svoje peniaze a sú v tom takí neob-
lomní, æe radãej sú ochotní obetovaî svoje zdravie alebo nechaî
trpieî svoju rodinu. Myslím, æe by sme mali byî skromní, ale nie
lacní. Ak chceme zarobiî viac peêazí, tak moæno najprv budeme

Sto spôsobov na zjednoduãenie váãho æivota 127



musieî nejaké stroviî. Moæno budeme musieî prijaî pomoc pre
niektoré oblasti beæného æivota, aby sme mohli prosperovaî
v oblastiach, v ktorých to chce od nás Boh.

Çudia åasto túæia robiî nové a vzruãujúce veci, ale ostávajú zasek-
nutí v starom spôsobe myslenia, ktorý bráni pokroku. Moæno sníva-
me o vãetkých tých veciach, ktoré by sme v æivote radi spravili alebo
pri ktorých máme dokonca pocit, æe by sme ich mali spraviî, no na-
miesto toho sme frustrovaní, pretoæe nemáme na ne åas. Tie veci sa
nikdy nestanú, pokým “nezhltneme” svoju pýchu a nebudeme vyku-
povaî svoj åas.

Kedysi som robila veça vecí, za ktoré dnes niekomu platím. Keby
som to nerobila, nenapísala by som ani teraz túto knihu, pretoæe by
som na to nemala åas. Ak potrebujete zjednoduãovaî, tak moæno
práve toto je odpoveâ, ktorú hçadáte. Vykupujte åas a získajte tak
späî svoj æivot.
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60 Organizujte

„Nezúfajte. Organizujte.”

Florynce Kennedy

Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti (klebiet,

nespokojnosti a sebaçútosti). Príslovie 31, 27

Keâ je moje okolie zorganizované, aj ja sa cítim zorganizovaná. Po-
dobne to vyzerá, ak je moje okolie nezorganizované a preplnené –
cítim sa tak isto. Ak nemám zorganizovaný svoj program, mám po-
cit, æe môj æivot je veçmi komplikovaný – to isté preæívam, ak nemám
zorganizovaný svoj dom, svoj ãatník, svoj pracovný stôl a… ten zoz-
nam by mohol pokraåovaî âalej. V úsilí zjednoduãiî svoj æivot a zba-
viî sa stresu som sa rozhodla, æe budem viac zorganizovaná – hlavne
ráno. Vyjsî ráno z domu naåas je pre mêa dosî veçkou výzvou a ak
nezvládnem odísî naåas, obyåajne sa naháêam, je mi z toho horúco,
som rozruãená a kaædopádne nie som na zaåiatku nového dêa v po-
zitívnej nálade! Pred åasom som sa nakoniec rozhodla, æe si vædy
veåer vyhradím nejaký åas na to, aby som si vybrala ãaty na âalãí deê
– vrátane topánok, taãky a ãperkov. Teraz si robím zoznam vãetkých
vecí, ktoré potrebujem maî pri sebe, keâ odchádzam z domu
a snaæím sa dopredu si pripraviî åo najviac z nich.

Tým, æe tieto veci spravím veåer, keâ mám åas, sú moje rána jed-
noduchãie a kçudnejãie. Zaåínaî deê v strese nie je dobrá voçba. Ak
tak zaåíname, niekedy v tom zostaneme celý deê. Vãetko “naãtartuje-
me” a pustíme sa do dêa na vysokých otáåkach a neskôr sa nám môæe
zdaî nemoæné, zníæiî otáåky alebo spomaliî rozbehnuté tempo.

Nedávno som odchádzala na trojtýædêovú cestu, na ktorú som sa
potrebovala riadne pripraviî; poåas tejto cesty sme mali veçmi na-
bitý program, a preto bolo veçmi rozhodujúce, aby som naozaj bola
zorganizovaná. Nasledujúce ráno o 6:00 k nám mali prísî dvaja
çudia, ktorí nám mali pomôcî vãetko naloæiî a dopraviî na letisko.
Pred svojím odchodom som im potrebovala daî eãte veça inãtrukcií,
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a preto som sa rozhodla, æe kaædému z nich zavolám veåer predtým
a prejdem si s nimi ich zoznam povinností – tak som sa vyhla tomu,
aby som sa musela v to ráno zaoberaî vãetkými detailmi a zároveê sa
pripraviî na odchod. A nakoniec sa stalo, æe jeden z nich zaspal a
priãiel neskoro, ale pretoæe som s nimi hovorila o vãetkých tých de-
tailoch veåer predtým, odiãli sme naåas a vãetko prebehlo bez stresu.
Poåas predchádzajúceho týædêa som tieæ strávila pomerne veça åasu
prípravou mojich osobných vecí, a tak som to nemusela robiî v zho-
ne na poslednú chvíçu. Pretoæe som predvídala, zostala som zorgani-
zovaná a výsledok bol úplne iný, ako inokedy.

Niektorí çudia hovoria: „Jednoducho, ja nie som taký zorganizo-
vaný.” Ja si vãak myslím, æe kaædý ålovek môæe byî zorganizovaný, ak
má plán a je dostatoåne disciplinovaný na to, aby sa ho dræal. Ne-
nechávaî vãetko na poslednú chvíçu je jedným z prvých pravidiel or-
ganizovanosti. Navrhujem teda, aby ste zaåali s týmto a potom âalej
rástli. Budete prekvapení, koçko toho dokáæete dosiahnuî a aký
dobrý pocit budete z toho  maî.
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61 Modlite sa jednoducho

„Nemodlite sa za çahký æivot. Modlite sa, aby ste boli silnejãími

çuâmi! Nemodlite sa za úlohy, ktoré zodpovedajú vaãej moci.

Modlite sa za moc, ktorá zodpovedá vaãim úlohám.”

Phillip Brooks

Nech Tvoje ucho pozoruje a Tvoje oåi nech sú otvorené, aby si poåul

modlitbu svojho sluæobníka, ktorú teraz dêom i nocou prednáãam pred

Tebou. Nehemiáã 1, 6

Veça çudí má problémy vo svojom modlitebnom æivote. Cítia sa
frustrovaní a zmätení a ja si myslím, æe to je preto, lebo si myslia, æe
Boh neprijíma jednoduché modlitby. Nejako sme si osvojili názor, æe
modlitba musí byî výreåná, dlhá a dokonalá. Mêa Boh vyzýva, aby
som sa modlila jednoducho a aby som pri rozprávaní o svojich po-
trebách a túæbach nepouæívala veça slov, ale aby to bolo veçmi
úprimné. Myslím si, æe åasto sa snaæíme povedaî tak veça, æe sa v tom
stratíme. Nakoniec uæ len nieåo “odrapkávame” a je pre nás îaæké,
aktivovaî svoju vieru. Zdá sa mi, æe je to viac o naãich slovách a me-
nej o Êom.

Niekto sa moæno za nieåo modlí dlhý åas, ale má taký pocit, æe jeho
modlitba nie je dokonåená alebo æe jeho modlitby akoby neprerazili
k Bohu. Tento pocit taktieæ pripisujem tomu, æe sa nemodlíme jed-
noducho. Napríklad, ak ste zhreãili tým, æe ste o nieåom nepovedali
pravdu, môæete jednoducho povedaî: „Otåe, prosím Îa, aby si mi
odpustil, æe som nehovoril/a pravdu a teraz prijímam Tvoje odpus-
tenie. V mene Jeæiã. Amen!” Zotrvajte chvíçu v Boæej prítomnosti
a vierou prijmite to, za åo ste práve prosili. Ak vãak potrebujete opra-
viî svoj pôvodný výrok a niekto by o tom mal vedieî, iste to spravte,
ale zároveê si uvedomte, æe uæ nie ste pod odsúdením. Boh vám od-
pustil, a preto aj vy môæete odpustiî sebe. Skvelé! Je to jednoduché,
æe? Modlite sa takto a budete vedieî, æe vaãe modlitby sú dokonåené!
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Celková povaha viery je jednoduchá. Nie je na nej niå zloæitého.
Viera sa jednoducho opiera a spolieha na Boha a dôveruje Mu. Viera
verí v Slovo Boæie. Viera vie, æe Boh je verný a pre Neho niå nie je ne-
moæné.

Boh sám je jednoduchý. Keâ Ho Mojæiã poprosil, aby mu vysvetlil,
kto je Boh, povedal: „JA SOM” (2. Mojæiãova 3,14). Keâ v Biblii
hçadáme odpovede na vãetky naãe problémy, zisîujeme, æe vædy nám
odpovedá jednoducho a jasne: „Verte” (pozri Ján 11, 40). Boh nám
hovorí, aby sme k Nemu priãli jednoducho ako malé dieîa (pozri
Lukáã 18, 17). Nepoznám príliã veça malých detí, ktoré sa snaæia byî
výreåné alebo urobiî veçký dojem na svojich rodiåov, keâ si od nich
nieåo prosia. Sú prosté, jednoduché a priame. Jednoduchá modlitba
vám pomôæe v procese rozvíjania jednoduchého æivota. Zaånite
s tým teda radãej hneâ a modlite sa modlitby, ktoré Boh bude
poåúvaî.
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62 Doprajte si priestor

„Polovicu æivota trávime tým, æe sa snaæíme zistiî, åo máme spraviî

s åasom, ktorý sme uãetrili vâaka tomu, æe sme sa pred tým náhlili.”

Will Rogers

Lebo Dávid povedal: Hospodin, Boh Izraela, zabezpeåil svojmu çudu mier

a odpoåinok. 1. Kronická 23, 25

Ak ste takí, ako ja, tak neradi mrháte åasom. Poåas åakania v åakárni
u doktora si radãej zoradíte svoje bloåky, ako by ste si preåítali nejaký
åasopis. Åasto si dohadujete schôdzky alebo vybavujete veci poåas
návãtevy autoservisu alebo keâ stojíte v rade na åokoçvek. Pýãite sa
tým, æe nikdy neplytváte åasom. To moæno znie správne, ale nie je to
veçmi realistické. Keâ si vãetko naplánujem príliã natesno, lebo ne-
chcem stratiî ani chvíçu åasu, vædy som nakoniec frustrovaná
a uponáhçaná, lebo sa zase niekam ponáhçam a nechcem prísî nes-
koro. V takých chvíçach si potrebujeme dopriaî priestor medzi veca-
mi. To znamená, æe ku kaædej úlohe alebo schôdzke pridáme nejaký
åas, ktorý dúfame, æe nebudeme potrebovaî, ale pre istotu ho máme
k dispozícii. Koneåne som uznala, æe absolútne vãetko trvá troãku
dlhãie, neæ si myslím. Nepredvídané veci, ako napríklad telefonát na
poslednú chvíçu, kvalitne odloæené kçúåe od auta alebo zabudnutý
mobilný telefón nás dokáæu zdræaî a veçmi skomplikovaî veci, ak sa
snaæíme natrieskaî príliã veça do svojho programu. Åasto mávam
chvíle, keâ nasadnem do auta a odchádzam preå, ale po ceste sa
musím otoåiî a vrátiî sa domov, niekedy aæ trikrát, pretoæe som si
tam v mojej uponáhçanosti zabudla veci.

Zdá sa mi, ako keby som sa celý svoj æivot pokúãala vyhýbaî tomu,
aby som nikde nemusela len tak neåinne åakaî. K tomu by som eãte
mala pridaî, æe aæ donedávna som plánovala veci bez akéhokoçvek
priestoru medzi nimi a obyåajne som vãade prichádzala buâ neskoro
alebo naåas, ale frustrovaná a vystresovaná. Dobrou správou ale je, æe
sa mením. Pochopila som to a teraz si dôsledne plánujem extra åas na
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nepredvídané veci, ktoré síce neoåakávam, ale ktoré sa takmer
vædycky vyskytnú. Eãte to nemám celkom zvládnuté, ale som pevne
rozhodnutá, æe budem v tom pokraåovaî, pretoæe uæ odmietam
âalej æiî komplikovaný æivot.

Je lepãie robiî menej v pokoji, ako veça v strese. V ktorých oblas-
tiach váãho æivota potrebujete vytvoriî priestor? Odporúåam vám,
aby ste ku kaædej poloæke na vaãom zozname kaædodenných úloh
pridali 15 minút. Nakoniec ich pravdepodobne vyuæijete, ale ak tým
predsa získate nejaký voçný åas, snaæte sa oddychovaî. Doprajte si
mini-dovolenku. Zavrite si oåi, zakloête si hlavu a oddychujte.
Pomôæe vám to pripraviî sa na âalãí bod váãho programu.
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63 Nemajte faloãný pocit
zodpovednosti

„Vãetci sme nieåím, no nikto z nás nie je vãetkým.”

Blaise Pascal

Boh mi je ãtítom a obranou, pomocníkom úprimných srdcom.

Æalm 7, 10

Vædy som bola veçmi zodpovedným ålovekom, a preto ma nezod-
povední çudia skôr iritujú. V minulosti som sa opakovane, ako zod-
povedný ålovek, rozåuçovala tým, åo nezodpovední çudia nespravili,
aæ pokým mi Boh nepomohol uvedomiî si, æe vlastne ja sama mám
faloãný pocit zodpovednosti. Mnohé z tých vecí, ktoré som robila,
nebolo treba robiî. Niektorí z vás majú moæno tú istú dilemu.

Zvyknete sa automaticky ujímaî vedenia a robiî to, åo je potrebné
a neskôr sa sami çutujete, pretoæe to vãetko ostalo na vás? Buâ
môæete naveky æiî v sklamaní alebo môæete spraviî rozhodnutie, æe
sa zmeníte. Moæno ste boli zranení alebo sklamaní z niekoho, kto
ignoroval svoju zodpovednosî a teraz máte pocit, æe jediný spôsob,
ako sa môæete vyhnúî podobnej bolesti, je spraviî si vãetko sám.
Skúsenosî ma vãak nauåila, æe takéto uvaæovanie problém len
zhorãuje. Moæno tým dokonca druhých povzbudzujete k nezodpo-
vednosti, pretoæe robíte veci, ktoré sa oni potrebujú zúfalo nauåiî.

Çudia príliã åasto nerobia to, åo by mali a potom, keâ sa dostanú
do problémov, oåakávajú, æe niekto iný zaplatí cenu za to, æe ich z to-
ho dostane. Ak milujeme çudí a chceme im pomôcî sú aj chvíle, keâ
im neçútostná láska pomôæe viac, ako emocionálna láska. Postoj le-
nivosti, nezrelosti a nezodpovednosti podporuje to, ak niekto iný za
nich urobí ich prácu. Preåo by ste ich nemali nechaî, aby si uvedomi-
li, æe ak sa nepustia do práce, budú za to platiî oni – a nie vy? Dbajte
na to, aby ste dodræali svoje slovo.
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Zisîujem, æe ak niekto, na koho sa spolieham, zabudne na nieåo
dvakrát, je pre mêa prirodzené, æe si to radãej spravím sama. Trvá mi
to kratãie, ako uisîovaî sa o tom, æe to naozaj spravil. Nauåila som sa
vãak, æe oni potrebujú vedieî, æe za to nesú zodpovednosî a ak to ne-
budú robiî, tak musím nájsî niekoho iného, kto to bude robiî. Ne-
rada zraêujem çudí a to je dobrá vlastnosî, no ak v tom nie som
vyváæená, môæe to prerásî aj do problému. Nie sme múdri, ak niåíme
svoj vlastný æivot v snahe zachrániî æivot vãetkých naokolo.

Åasto som mala tendenciu spraviî si veci sama aj kvôli tomu, lebo
som si chcela byî istá, æe budú spravené tak, ako chcem ja. Boh ma
nauåil, æe pokorný ålovek si uvedomuje, æe jeho cesta nie je tá jediná
cesta a æe ak dovolím iným, aby veci robili podça svojich predstáv,
dáva im to priestor k tomu, aby boli sami sebou. Váã æivotný partner
neukladá riady tak isto, ako vy, ale nakoniec sú tie riady predsa pou-
kladané. Ak sa spraví to, åo sa má spraviî, záleæí naozaj na tom, åi to
bolo spravené inak, ako by ste to spravili vy?

Ak máte pocit, æe váã æivot je komplikovaný, pokúste sa zjedno-
duãiî si ho tým, æe sa budete venovaî iba svojim zodpovednostiam.
Neneste zodpovednosti iných çudí – okrem výnimoåných, nalie-
havých prípadov. Zaånite s tým dnes – úprimne sa pozrite na to, åi
naozaj vy musíte robiî vãetky tie veci, ktoré robíte!
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64 Nesnaæte sa staraî o vãetkých

„V starostlivosti o druhých som bol taký dobrý, æe som raz naãiel

kúsok skameneného dreva a âalãí rok som strávil tým, æe som sa ho

snaæil presvedåiî, aby sa tak veçmi nebál.” Terry Kellogg

Nech kaædý skúma a prehodnocuje a podrobuje skúãke svoje dielo a svoje

správanie. Galaîanom 6, 4

Ste opatrovatelia? Niektorí çudia skutoåne získavajú svoju hodnotu
a cenu z toho, æe sa starajú o vãetkých ostatných. Stáva sa to ich iden-
titou a sú na to hrdí. Z väåãiny z nich sa vãak nakoniec stávajú
muåeníci. O vãetkých sa starajú a neustále sa sîaæujú, æe to musia ro-
biî. Obetujú sa a chcú, aby sa vãetci ostatní cítili vinní za to, æe to
robia.

Zaujímavou vecou na tomto type çudí je to, æe sa nedá zabrániî,
aby robili to, åo robia. Nechcú si nechaî pomôcî a nepotrebujú æiad-
nu odpoveâ; chcú sa sîaæovaî. Poznám jednu æenu, ktorá rozpráva
o tom, ako obetovala celý svoj æivot práci pre iných a o tom, aké je to
neférové; napriek tomu sa stále znova naviaæe na kohokoçvek, o ko-
ho sa môæe staraî.

Niektorí çudia ale aj cítia, æe sú v pasci a chcú sa z nej dostaî von,
len nevedia, ako. Ak medzi nich patríte aj vy, odporúåam vám, aby
ste zistili, åo je vaãou skutoånou zodpovednosîou a ostatného sa
vzdali. Samozrejme, æe budú çudia, ktorí tomu nebudú rozumieî.
Nahnevajú sa a moæno o vás dokonca budú hovoriî nepekné veci, ale
aspoê zaånete æiî a zachováte si duãevné zdravie.

Ãtyri roky som sa pokúãala pomôcî jednému zranenému åloveku,
ktorý vyrastal vo veçmi dysfunkånom domove. Veçmi som chcela,
aby ten ålovek mal moænosî zakúsiî dobrý æivot. Vynaloæili sme na
to åas, peniaze a úsilie a pokým sme vãetko robili za neho, veci ãli
dobrým smerom. Potom priãiel åas na to, aby sa sám postavil na
vlastné nohy a postaral sa sám o seba. Mal zamestnanie, byt, auto,
priateçov a æiadny dôvod na to, aby v æivote neuspel. Avãak, hneâ

Sto spôsobov na zjednoduãenie váãho æivota 137



ako sme sa prestali o vãetko staraî my, vrátil sa späî k svojmu
starému æivotu. Dostával sa do problémov a çudia nám volali, aby
sme pre neho priãli. Po tretej takejto skúsenosti sme si koneåne uve-
domili, æe my sme viac túæili po jeho uzdravení a obnove, ako on sám
a museli sme to pustiî z rúk.

Ak sa roky snaæíte niekomu pomôcî, a predsa sa zdá, æe „to ne-
pomáha”, tak moæno by ste mali zváæiî, åi naozaj túæia po pomoci.
Vy by ste moæno radi videli zmenu v ich æivote, no oni sa moæno
nechcú zmeniî. Ak chcete jednoduchý æivot, tak zo vãetkých síl
pomáhajte vãetkým çuâom, ktorým len môæete, ale nestaête sa pro-
fesionálnymi opatrovateçmi, ktorí sa cítia opotrebovaní a vyhorení.
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65 Vzdajte sa riadenia

„Vãetkých vecí, ktoré si nemôæeme odniesî do veåného æivota, sa

môæeme vzdaî.” Anna R. Brown Lindsay

Vy vãak nie ste v tele (neæijete æivotom tela), ale v Duchu, ak (Svätý)

Duch Boæí (naozaj) prebýva vo vás (a vedie vás a riadi vás). Ale ak niekto

nemá (Svätého) Ducha Kristovho, nie je Jeho (nepatrí Kristovi, nie je

skutoåne Boæím dieîaîom). Rimanom 8, 9

Jedna z kníh, ktorú som si nedávno s poteãením preåítala, sa volala
Neovládaná, a predsa sa mi to páåi, ktorú napísala Lisa Bevere. Ten
názov najprv znie trochu divne – pokým nezistíte, æe tým myslí, æe sa
uæ nesnaæí sama ovládaî svoj æivot i vãetkých çudí v êom; v dôsledku
toho sa z neho dokáæe teãiî viac, ako kedykoçvek predtým.

Ja som silná vodcovská osobnosî a pochádzam z dysfunkånej ro-
diny. Vychovávala ma tieæ silná vodcovská osobnosî, ktorá dokázala
vãetko majstrovsky riadiî. V dôsledku toho som uæ v ranej dospelosti
mala túæbu vãetko a vãetkých riadiî. Eãte stále na tom niekedy
musím pracovaî a pripomínaî si, æe vãetci majú právo na to, aby si
sami zariadili svoj æivot, no uæ zâaleka nie som taká, aká som bola.
Zistila som, æe æivot vôbec nie je jednoduchý, ak máme pocit, æe po-
trebujeme vãetko riadiî. Boh vãetko riadi a nikto iný! Cesta k jedno-
duchosti vedie cez uvedomenie si tejto skutoånosti, cez púãîanie vecí
z rúk a cez uznanie toho, æe Boh je Bohom!

Veåer si åasto prajem, aby môj manæel Dave so mnou pozeral ne-
jaký film. Zvykne s tým súhlasiî, ale z åasu na åas ma poæiada, aby
som na neho chvíçu poåkala, pretoæe sa chce osprchovaî. Niekedy sa
eãte zdræí robením iných vecí a ani nevieme ako, prejde hodina a Da-
ve sa eãte stále „pripravuje na sprchu”. V takých chvíçach mám dosî
åakania a som sklamaná, pretoæe postupuje pomalãie, ako hovorí
môj åasový plán. S takýmito situáciami sme sa stretávali celé roky.
Nedávno som si pomyslela: „Preåo mi tak záleæí na tom, aby Dave
priãiel naåas pozeraî so mnou film?” Odvtedy hovorievam: „Miláåik,
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ak si chceã pozrieî so mnou film, tak zaåína o siedmej.” Potom ho
zaånem pozeraî v tom åase, ktorý som navrhla a manæela nechám
robiî si to, åo chce a nesnaæím sa ho riadiî. Uæívam si ten veåer a on
potom nakoniec príde a kladie mi veça otázok, ktoré sa týkajú
uplynulého deja. A vtedy sa zase cviåím v tom, aby som sa nenechala
vyviesî z miery jeho otázkami. (Ha ha!)

Boli tieæ chvíle, keâ mi Dave povedal, æe si ide zapnúî televízor
hore, lebo si chce pozrieî nejaké ãportové výsledky, ale æe sa vráti
v priebehu pätnástich minút. Problém spoåíva v tom, æe potom ho
uæ obyåajne dole nevidím. Aæ mi je z toho do smiechu, keâ si uve-
domím, koçko veåerov mi to dokázalo pokaziî, a pritom sa na tom
niå nezmenilo. Teraz ho jednoducho nechám robiî, åo chce. Teraz
uæ neovládam jeho, iba diaçkový ovládaå. (Haleluja!)
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66 Buâte ochotní prispôsobiî sa

„Prispôsobte sa veciam, ktoré vám boli súdené a úprimne milujte

ostatné stvorenia, ktoré vám osud privial do váãho æivota.”

Marcus Aurelius

A zase iné (semená toho istého druhu) padli do dobrej (dobre obrobenej)

zeme; vziãli, rástli a vydali úrodu; niektoré vydali tridsaînásobnú, iné

ãesîdesiatnásobnú a iné stonásobnú. Marek 4, 8

Ak je vaãou obçúbenou piesêou „Buâ po mojom alebo vôbec nija-
ko”, tak vás åaká drsný æivot. Samozrejme, æe stretnete aj jemných
çudí, ktorí vám kvôli zachovaniu pokoja ustúpia z cesty, ale moæno
narazíte aj na takých, ktorým vaãe spôsoby nebudú vyhovovaî, nech
sa deje åokoçvek. Ak sa nenauåíte tieæ niekedy byî tými, ktorí sa
prispôsobia a zladia s inými, omnoho pravdepodobnejãie sa budete
hnevaî alebo maî okolo seba çudí, ktorí sa budú hnevaî na vás. Váã
æivot iste nebude jednoduchý.

Postoj pýchy je koreêom neochoty prispôsobiî sa a zladiî sa
s túæbami iných çudí. Boh nám vo svojom Slove hovorí, æe ak sa po-
koríme pod Jeho mocnú ruku, On nás v pravý åas povýãi (pozri
1. Petra 5, 6). Inými slovami, ak sme ochotní spraviî åokoçvek, åo je
nevyhnutné na uskutoånenie Boæej vôle, tak v správny åas nás sám
Boh povýãi na miesto, ktoré bude âaleko presahovaî åokoçvek, åo by
sme mohli urobiî sami pre seba.

Presadzovanie si svojich nápadov je príliã preceêované. Zápasíme
a hádame sa, aby bolo po naãom, no pravda je taká, æe ãîastnejãí sme
vtedy, keâ naãím æivotom robíme iných ãîastnými a keâ sa nes-
taráme len o seba.

Je omnoho jednoduchãie prispôsobiî sa a æiî v pokoji, ako bojo-
vaî a zápasiî a skonåiî v hádkach. Spory alebo konflikty sú výsled-
kom toho, æe sa snaæíme získaî veci, ktoré chceme my, namiesto
toho, aby sme o ne prosili Boha a åakali na Jeho správny åas (pozri Ja-
kub 4, 1-2).
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Roky som s týmto zápasila, ale nakoniec som sa rozhodla, æe pokoj
je omnoho dôleæitejãí, ako pýcha. Tým, ktorí skutoåne túæia po jed-
noduchãom æivote veçmi odporúåam, aby boli pripravení prispôso-
biî sa.
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67 Nesnaæte sa zmeniî to,
åo nemôæete zmeniî

„Nech nám Boh dá milosî v pokore prijaî veci, ktoré nemôæeme

zmeniî…” Reinhold Niebuhr

Åi vieã, åím ich Boh poveruje, aby zaæiarilo svetlo z Jeho oblaku? Vieã ty,

ako sa vznáãajú oblaky, divy Toho, ktorý je dokonalá múdrosî?

Jób 37, 15-16

Keâ sa snaæíte robiî veci, ktoré nedokáæete, privedie vás to len ku
sklamaniu a k pocitom zlyhania. Musíme sa nauåiî, åo dokáæeme
spraviî a tieæ åo nedokáæeme spraviî. Sme Boæími partnermi a v par-
tnerstve má kaædý partner svoju úlohu. Partnerstvo funguje najlepãie
vtedy, keâ kaædý robí to, v åom je dobrý.

Ja som sa snaæila zmeniî na sebe a vo svojom okolí mnoæstvo vecí,
ktoré mohol zmeniî iba Boh. Snaæila som sa zmeniî svojho manæela,
svoje deti, svojich susedov, seba a svoje okolnosti. Stále som zlyháva-
la, no vædy som naãla nový projekt, na ktorom som „pracovala”. Ho-
vorila som, æe dôverujem Bohu, ale realita bola taká, æe viac som
dôverovala sebe. Boæie cesty a Boæie åasovanie nie sú také isté, ako
naãe a keâ sme uæ unavení z åakania, obyåajne berieme veci do
vlastných rúk. Boha to nijako nenúti poponáhçaî sa a robiî to, åo by
sme chceli, aby robil, ale v koneånom dôsledku to spôsobuje, æe naãe
åakanie je eãte dlhãie a frustrujúcejãie.

Je dôleæité vedieî, åo môæeme spraviî a potom to aj urobiî, no
rovnako dôleæité je vedieî, åo nemôæeme spraviî. Ako jedno staré
príslovie hovorí: „Nestaåí ãliapaî, ak sa nehýbeã dopredu”. Svoj æivot
môæete zjednoduãiî aj tak, æe sa nebudete snaæiî robiî to, åo ne-
dokáæete. Nemusíme byî superhrdinovia. Dovoçte si byî samými se-
bou – nedokonalými çudskými bytosîami, ktoré potrebujú pomoc!
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68 Zmeête to, åo môæete zmeniî

„Boæe, daj nám… odvahu zmeniî veci, ktoré by sme mali zmeniî…”

Reinhold Neibuhr

Mysli na to, aby si (v podriadení sa Jemu) velebil Jeho dielo, ktoré çudia

ospievali. Jób 36, 24

K zjednoduãeniu zloæitého æivota dochádza iba v dôsledku robenia
pozitívnych zmien, a preto potrebujeme zmeniî to, åo zmeniî
dokáæeme. Niektorí çudia hovoria, æe zmeny nenávidia, ale dôsledky
zmien pritom milujú; len  nemajú radi ten proces.

Keâ sa veci menia, åasto sa na uråitý åas cítime dezorientovaní.
Nie sme tými, kým sme zvykli bývaî a eãte celkom nevieme, åím vlas-
tne budeme. Vædy keâ s odvahou vykroåíme v ústrety zmenám, ris-
kujeme zlyhanie. To, na åo sa zmeníme, nemusí byî aæ také dobré,
ako to, åo máme, no môæe to byî aj omnoho lepãie. Zistiî to môæeme
len tak, æe spravíme ten krok!

Uæ ste niekedy dlho rozmýãçali nad nieåím, åo zmeníte, ale nako-
niec ste nikdy nespravili konkrétny krok k tej zmene? Dobré úmysly
sa môæu pre nás staî stále hlbãou a hlbãou vyjazdenou cestou. Boh
hçadá tie odváæne duãe, ktoré poåujú Jeho hlas a postupujú podça
neho.

Jediný spôsob, ako môæete zistiî, åo môæete získaî, je vzdaî sa to-
ho, åo teraz máte. Podmienkou rastu je vædy investícia. Ja som muse-
la odísî zo stabilnej práce v cirkvi, aby som mohla zaloæiî svoju
vlastnú sluæbu. V tom období mi to naháêalo strach a cítila som sa
osamelá, ale hlboko v mojom vnútri som vedela, æe tú zmenu musím
spraviî. Musela som investovaî to, åo som mala. Nakoniec som dos-
tala omnoho viac v porovnaní s tým, åoho som sa vzdala.

Pravidelné robenie nevyhnutných zmien vám pomôæe udræovaî
æivot v jednoduchosti. Keâ preåisîujete (orezávate) veci, ktoré sú ne-
potrebné, presvetçujete svoj æivot a vytvárate priestor pre åerstvé a
nové veci.
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69 Buâte realistickí vo svojich
oåakávaniach

„Niå neoåakávajte, ãporte si prekvapenia.”

Alice Walker

A teraz, åo oåakávaî, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej a moje

oåakávanie. Æalm 39, 8

Ak od niekoho oåakávame nieåo, åo by sme mali v podstate
oåakávaî iba od Boha, skonåí to iba sklamaním a znechutením.
Proste Boha o vãetko, åo chcete a potrebujete a dôverujte Jemu, æe
On bude konaî skrze kohokoçvek, koho si On na to vyberie. Biblia
hovorí, æe Jeæiã poznal çudskú prirodzenosî, a preto sa nepotreboval
nikomu zverovaî (pozri Ján 2, 24-25). On úplne rozumel tomu, akí
nedokonalí dokáæu byî çudia a akí sú neschopní v tom, aby neustále
napõêali vãetky oåakávania. Udræiaval si dobré vzîahy, no zároveê
bol vo svojich oåakávaniach veçmi realistický.

Niekoçkokrát som bola v æivote veçmi zranená kvôli tomu, æe som
oåakávala, æe çudia mi dajú nieåo, åo mi mohol daî jedine Boh. Jedna
z lekcií, ktorú som sa nauåila tvrdým spôsobom, súvisela s mojou
vlastnou seba-hodnotou a sebavedomím. Veçmi dlho som sa snaæila
od iných çudí åerpaî dobrý pocit zo mêa samej. Realitou pritom bo-
lo, æe svoju skutoånú hodnotu som musela nájsî v Jeæiãovi Kristovi a
v Jeho láske ku mne. Ak svoju nádej a oåakávania nasmerujeme na
Boha, nebudeme sklamaní.

Çudia nás obyåajne nezraêujú naschvál. Je to pravda, æe my vãetci
sa navzájom zraêujeme a spôsobujeme tomu druhému sklamanie
preto, lebo máme rôzne slabosti. Sme prirodzene sebeckí a máme
tendenciu robiî to, åo je najlepãie pre nás a nie to, åo je najlepãie pre
iných çudí. V procese duchovného dozrievania v naãom vzîahu s
Jeæiãom môæeme prekonávaî tieto sebecké tendencie, no aj v rámci
tohto procesu zmien budeme robiî chyby.
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Niekedy oåakávame od iných nieåo, åoho si tí druhí ani nie sú ve-
domí. Sme zranení a nahnevaní, pretoæe sa cítime odmietaní a ten
ålovek, na ktorého sa hneváme, ani nemusí vedieî, åo spravil alebo
åím nás zranil. Rozhodnite sa, æe svoje oåakávania budete smerovaî
k Bohu. Dôverujte Jemu vo veciach, ktoré chcete a potrebujete a to
prinesie do váãho æivota jednoduchosî.
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70 Napredujte krok za krokom

„Trpezlivosî a vytrvalosî majú magický úåinok, pred ktorým sa

rozplývajú îaækosti a vyparujú prekáæky.”

John Quincy Adams

Ale vytrvalosî (a stálosî a trpezlivosî) nech je dokonalá v skutku (nech sa

naplno uplatnia a dokonajú svoje dielo), aby ste boli dokonalí (çudia) a

celí bez úhony (bezchybní), aby ste v niåom nemali nedostatok.

Jakub 1, 4

Vãetko, åo rastie a mení sa, rastie a mení sa postupne. Keâ zasadíte
semienko do zeme, nevyklíåi okamæite a neprinesie úrodu hneâ.
Roçník musí byî trpezlivý a aj my musíme byî trpezliví. Boh nám
pomáha poráæaî naãich nepriateçov postupne (pozri 5. Mojæiãova 7,
22); iba zriedka ich vãetkých vyhladí naraz. Keâ usilovne ãtudujeme
Jeho Slovo, mení nás na svoj obraz – postupne (pozri 2. Korinîanom
3, 18). Boæie zasçúbenia dedíme prostredníctvom viery a trpezlivosti
(pozri Æidom 10, 36).

Netrpezlivosî nás obyåajne privádza do skçúåenosti a nespôsobí
to, æe by sa Boh poponáhçal. Jeho åasovanie je dokonalé a to naj-
lepãie, åo môæeme spraviî, je rozhodnúî sa, æe sa budeme teãiî aj
z cesty. Uæívajte si kaædý krok váãho napredovania, lebo inak
premrháte veça svojho æivota kvôli tomu, æe budete rozladení z vecí,
ktoré nemôæete zmeniî.

Oåakávanie okamæitého uspokojenia je nerealistickým oåaká-
vaním a zanechá vás len frustrovaných a sklamaných. Ak túæite zjed-
noduãiî svoj æivot, tak musíte zmeniî svoj prístup ku vãetkému.
Pochopenie skutoånosti, æe vãetko je proces, ktorý nejaký åas trvá,
vám pomôæe uvoçniî sa a teãiî sa z kaædého kroku po ceste.

Ovocie spravodlivosti je v podobe semienka uloæené vo vás a keâ
budete åakaî s dobrým postojom, bude sa rozvíjaî a rásî. Moæno nie
ste tam, kde by ste chceli byî, ale smerujete dopredu!
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71 Buâte múdri skôr, neæ vyhoríte

„Múdrosî nezískame tým, æe si pripomíname svoju minulosî, ale

tým, æe sme zodpovední za svoju budúcnosî.”

George Bernard Shaw

Blahoslavený (ãîastný, závideniahodný je) ålovek, ktorý naãiel múdrosî,

a muæ, ktorý získal rozumnosî (åerpajúc ju z Boæieho Slova a zo

æivotných skúseností). Príslovie 3, 13

Múdrosî je realistická! Múdri çudia uznávajú svoje obmedzenia
a vyhýbajú sa tomu, aby sa snaæili byî superhrdinami. Boh nemá
æiadne obmedzenia a dokáæe cez nás robiî veci, ktoré by sme my sa-
mi nikdy nedokázali. Kaædý z nás môæe vyhorieî a vyhorí, ak nebude
múdry vo svojom plánovaní a vo svojich záväzkoch.

Jeæiã povedal, æe keâ sme unavení a preîaæení, máme prísî k Ne-
mu a On nám dá odpoåinok (pozri Matúã 11, 28). A On nám dáva
odpoåinok napríklad tak, æe nám ukazuje, åo potrebujeme zmeniî
v naãich æivotoch.

Uæ ste niekedy zaæili vyhorenie? Ja áno a nie je to æiadna zábava.
Kaædopádne to nie je skúsenosî, ktorú by som chcela zopakovaî.
Milujem svoju sluæbu, ale pamätám sa, ako som jedného dêa iãla
okolo naãich kancelárií a vyplazila som na ne jazyk. V tom momente
mi priãla na um myãlienka: Uæ nikdy nechcem poåuî meno Joyce
Meyer Ministries. Samozrejme, æe som to nemyslela váæne, no v tej
konkrétnej chvíli som si to myslela. Preåo som sa tak cítila? Práve
som skonåila sériu trinástich konferencií, ktoré nasledovali trinásî
víkendov za sebou a bola som vyhorená. Potrebovala som zmeniî
tempo, robiî nieåo iné a odpoåinúî si. Keâ som to vãetko dostala,
cítila som sa opäî vo svojej koæi a bola som pripravená vo vãetkom
pokraåovaî.

K vyhoreniu nedochádza behom jedného dêa. Ak sa prichytíte pri
tom, æe ste príliã rozmrzení, æe sa vám nechce chodiî do práce a æe
z nej odchádzate skôr a omnoho menej vás trápia veci, ktoré boli
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predtým pre vás skutoåne dôleæité alebo ak sa cítite fyzicky chorí na-
priek tomu, æe neexistuje jasná diagnóza toho, åo by vám mohlo byî,
moæno preæívate symptómy vyhorenia. Niektorí çudia ignorujú tieto
varovné signály a idú âalej, aæ pokým ich vyhorenie nie je také zlé, æe
uæ sa z neho nedokáæu spamätaî. Vzdávajú sa vecí, ktoré Boh pre
nich jasne zamýãçal – jednoducho preto, lebo neboli realistickí vo
svojich vlastných potrebách. Jednoduchý æivot spoåíva v tom, æe
zvolíte také tempo, ktoré vám pomôæe v æivote dosiahnuî veça
a zabráni tomu, aby ste vyhoreli.
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72 Pestujte samotu

„Milujem çudí. Milujem svoju rodinu, svoje deti… ale vo vnútri

mám miesto, kde æijem úplne sama a to je miesto, kde ålovek

obnovuje svoje zdroje, ktoré nikdy nevysychajú.” Pearl S. Buck

Môj çud bude bývaî v pokojných príbytkoch, v bezpeåných obydliach a na

mieste bezstarostného odpoåinku. Izaiáã 32, 18

Samota a uæívanie si tichých chvíç pôsobí na naãu duãu veçmi
uzdravujúco. Vãetci potrebujeme pravidelný åas na reflexiu a na to,
aby sme svojej duãi dovolili utíãiî sa. Vaãa myseç potrebuje utíãenie;
potrebuje zakúsiî pokoj, ktorý sa dá nájsî iba osamote. City potre-
bujú nejaký åas na utíãenie a na ustálenie. Potrebujú åas na zotavenie
sa z beæného æivota. Keâ sa cítime unavení a keâ uæ nevládzeme na-
predovaî, samota nám pomôæe nájsî rozhodnosî, ktorú potrebuje-
me k radostnému dokonåeniu naãej cesty.

Jeæiã sa pravidelne uchyçoval do samoty v horách. Samota mu
prináãala obåerstvenie a posilu. V tichu poåujeme Boha a zaæívame
potvrdenie smerovania, ktoré On dáva do náãho æivota.

Bez samoty sa môj æivot stáva úplne ãialený. Niå mi nedáva zmysel
a kohokoçvek oåakávam ma dokáæe prevalcovaî. Neviem, kedy mám
povedaî áno a kedy mám povedaî nie. Moja myseç je zmätená, moje
city sú raz hore a raz dole a veçakrát chcem zo vãetkého zutekaî. Ale
po chvíli utíãenia – chvíli osamote, v modlitbe a v rozjímaní – sa vãet-
ko mení. Vo chvíçach samoty nachádzam múdrosî a smerovanie.

Absolútne milujem samotu a tieæ pokoj, ktorý v tých chvíçach
nachádzam. Pripravujú ma na zvyãok æivota. Vedome sa usilujte o
to, aby ste si kaædý deê, kaædý týædeê alebo dokonca kaædý mesiac
vyhradili åas na samotu. Vstaête výnimoåne skoro a pozorujte spolu
s Bohom, ako vychádza slnko. Nájdite si tiché miesto v parku
a uæívajte si krásu Boæieho stvorenia. Nech robíte åokoçvek, vyzývam
vás, aby ste pestovali samotu, pretoæe uprostred nej nájdete odpove-
de na jednoduchý æivot, z ktorého sa môæete teãiî.
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73 Myslite na veånosî

„Mierte k nebu a získate aj zem. Mierte k zemi a nezískate niå.”

C. S. Lewis

Myslite na to (upriamte na to svoju myseç a neustávajte v tom), åo je hore

(na vyããie veci), a nie na to, åo je na zemi. Koloãanom 3, 2

Tak veça çudí sa zaujíma iba o dneãok alebo iba o niekoçko mesiacov
dopredu. V najlepãom prípade sa zaujímajú o svoj dôchodok.
Obyåajne rozmýãçame a plánujeme iba v perspektíve åasnosti, no
Boh rozmýãça a plánuje v perspektíve veånosti. Nás zaujíma viac to,
z åoho máme teraz „dobrý pocit”, åo prináãa okamæité výsledky. Boh
má pre naãe æivoty naplánovaný veåný zámer.

Jedným spôsobom zjednoduãovania naãich æivotov je prestaî
plánovaî kaædý aspekt náãho pozemského æivota a dôverovaî Bohu,
æe nás bude kaædodenne viesî. Keâ nasledujeme Boha, On nás vedie
k tomu, aby sme nerobili len to, åo je pre nás najlepãie práve teraz, ale
aj k tomu, åo je najlepãie z pohçadu veånosti. Boh vidí a rozumie ve-
ciam, ktoré my nevidíme a ktorým my nerozumieme. On chce, aby
sme Mu dôverovali a spoçahli sa na Jeho dokonalé åasovanie.

Potrebujeme zostaî sústredení na väåãí – veåný – obraz, môæeme
sa takto zbaviî mnoæstva åasu, ktorý mrháme starosîami o to, åo sa
nedeje tak, ako si myslíme, æe by sa malo. Keâ chceme vedieî vãetko
dopredu, vyjadrujeme tým, æe sami dræíme v rukách svoj æivot. Pres-
taête si vãetko zdôvodêovaî a uæívajte si krásny, jednoduchý, mocný
æivot, ktorý má Boh pre vás pripravený; a tieæ veåné poæehnania,
ktoré dostávame, ak dôverujeme Jeho vôli v naãich æivotoch.

Sto spôsobov na zjednoduãenie váãho æivota 151



74 Venujte sa postupne kaædému
dêu

„Neæite ani v minulosti, ani v budúcnosti. Nech vás úplne pohltia

povinnosti aktuálneho dêa a uspokoja vãetky vaãe ambície.”

Sir William Osler

Preto sa aj ja snaæím (usilujem a nútim sa k tomu, umþtvujúc svoje telo,

ubíjajúc moje telesné chúîky a túæby a svetské æiadosti, snaæiac sa z celej

sily) zachovaî si vædy åisté (neochvejné, bezchybné) svedomie (bez

akejkoçvek výåitky) pred Bohom i pred çuâmi. Skutky 24, 16

Povinnosti, ktoré zanedbáme, sa nám môæu nakopiî a úplne nás
prevalcovaî, no kaædodenná disciplína nám pomôæe pokojne pristu-
povaî k æivotu. Boæie Slovo hovorí, æe æiadna výchova sa práve teraz
nezdá byî príjemnou a radostnou, ale nakoniec prináãa ovocie spra-
vodlivosti v pokoji (pozri Æidom 12, 11). Inými slovami, moæno to
bude pre vás výzvou a moæno budete musieî byî disciplinovaní, aby
ste sa pustili do vecí, ktoré sú pred vami práve teraz. Ale vedomie, æe
sme spravili to, åo sme mali, vlieva do náãho æivota pokoj.

Iba trochu kaædodennej disciplíny nás ochráni pred tým, aby sme
jedného dêa priãli na to, æe toho máme na práci viac, neæ dokáæeme
zvládnuî. Ak odkladáme na neskôr veci, ktoré musíme spraviî hneâ,
nezabránime tomu, æe aj tak ich musíme spraviî. Znamená to iba to,
æe dneãné povinnosti pridáme k tým zajtrajãím a deê za dêom sa veci
budú kopiî a åoskoro zavládne v naãom æivote chaos, frustrácia a
preîaæenie, ktoré nás privedú iba do depresie a znechutenia.

Disciplína znamená, æe åasto musíme povedaî „nie” telesnej
túæbe, ktorá nás vedie k tomu, aby sme odkladali veci na neskôr,
ktoré potrebujú byî spravené hneâ. Apoãtol Pavel povedal: „Kaædý
deê zomieram”. Nemyslel tým, æe kaædý deê preæíva fyzickú smrî.
Myslel tým, æe pravidelne hovorí „nie” sebe samému, ak jeho túæby
nezodpovedajú tomu, k åomu ho vedie Duch Svätý.
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Ak sú vaãe svaly disciplíny slabé, pretoæe ich dosî nepouæívate, od-
porúåam vám, aby ste ich zaåali eãte dnes trénovaî. Moæno vás
spoåiatku budú bolieî a budete maî svalovú horúåku, ale åoskoro
zaånete zaæívaî pokojný, jednoduchý æivot.
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75 Pamätajte, æe Boh je na vaãej
strane

„Ak by naãa istota v Bohu mala byî postavená na naãej závislosti na

nejakom åloveku, nachádzali by sme sa na prepadlisku.”

Francis Schaeffer

Verný je Boh (spoçahlivý, hodnoverný, a preto vædy verný svojim sçubom

a môæeme sa na Neho spoliehaî). 1. Korinîanom 1, 9

Ãtatistiky dokazujú, æe 10 percent çudí, ktorých stretneme, nás ne-
budú maî radi. S tým nemôæeme niå spraviî, len sa trápiî, ale ani to
nezmení ich pohçad na nás.

Pravda je taká, æe Boh je za nás a keâæe On je taký mocný a úæasný,
naozaj aæ tak veçmi nezáleæí na tom, kto je proti nám (pozri Rima-
nom 8, 31). Zamýãçajte sa nad tým, kto je na vaãej strane a nie, kto je
proti vám. Existuje veça çudí, ktorí vás milujú a prijímajú a je omno-
ho príjemnejãie, myslieî viac na nich. Musíme sa cviåiî v rozmýãçaní
nad tým, åo máme a nie nad tým, åo nám chýba. Máme Boha. On
sçubuje, æe nás nikdy nenechá a neopustí, a preto nikdy nie sme bez
Neho. On je viac neæ dostatoåný.

Keâ sa dozviete o tom, æe niekto vás nemá rád alebo æe mu/jej ne-
sedíte, nedovoçte, aby vás tá informácia nahnevala. Naâalej sa
sústreâte na Jeæiãa; On je aj tak váã najlepãí priateç.

Ak práve teraz åelíte nejakej obrovskej výzve, ktorá sa vám zdá
príliã veçká, venujte chvíçu tomu, æe nahlas poviete tieto slová: „Boh
je na mojej strane a keâæe On je na mojej strane, môæem spraviî
åokoçvek, åo v æivote mám spraviî.”

Duch Svätý kráåa po naãom boku. On je Sprievodca, Pomocník,
na ktorého sa vædy môæeme spoçahnúî vo svojom æivote. Nikdy nie
ste sami!
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76 Ste viac ako víîazi

„Zajmi ma, Pane a potom budem slobodný. Prinúî ma odloæiî svoj

meå a budem víîazom.” George Matheson

Ale v tomto vãetkom slávne víîazíme (a dosahujeme neobyåajné

víîazstvá) skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Rimanom 8, 37

Ak uveríme tomu, æe v æivote je toho na nás príliã veça a osvojíme si
postoj „vzdávania sa”, spravíme veçkú chybu a uveríme klamstvu.
Pravda je taká, æe v Kristovi, ktorý nás miluje, sme viac ako víîazi
(pozri Rimanom 8, 37). Byî viac ako víîazom pre mêa znamená, æe
keâ sa dostanem do skúãky, budem v nej môcî zvíîaziî. Nemusíme
sa trápiî alebo sa báî – Boh je na naãej strane a my sme viac ako
víîazi. Moæno sa cítime ako biblický Dávid, ktorý sa postavil pred
Goliáãa iba s prakom v ruke, ale Boh nás uisîuje o tom, æe On tam
stojí s nami.

Na svete neexistuje niå – æiadny príliã veçký problém, ktorý by nás
mohol oddeliî od Boæej lásky, dokázanej v Jeæiãovi – ak sa tomu ve-
dome nepoddáme. Keâ máte pocit, æe vás vãetko zavalilo, povedzte:
„Boh ma miluje a v Êom som viac ako víîaz.” Neverte diablovým
klamstvám, ktorý sa vám snaæí nahovoriî, æe tentokrát to nezvládne-
te. Hneâ teraz sa zastavte a vedome si pospomínajte na ostatné
víîazstvá, ktoré ste zakúsili v minulosti. Iste uæ boli chvíle, keâ ste
mali pocit, æe nemôæete pokraåovaî a napriek tomu ste tu. To je sve-
dectvo samé osebe. Ste víîazi!

Buâte opatrní, åo hovoríte uprostred svojich îaækostí, pretoæe
vaãe slová vás ovplyvêujú. Môæu vás posilniî alebo oslabiî – podça
toho, aké sú. Buâte pozitívni. Poåítajte s víîazstvom. Verte Bohu,
ktorý vo vás koná a zmocêuje vás ku vãetkému, åo musíte vykonaî.
Tento postoj orientovaný na Boha vám pomôæe neustále sa teãiî zo
æivota.
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77 Modlite sa predtým,
neæ sa stane nieåo váæne

„Modlitba je takým prirodzeným prejavom viery, ako dýchanie je

prirodzeným prejavom æivota.” Jonathan Edwards

Nech príde pred Teba moja modlitba (a naozaj prenikne do Tvojej

prítomnosti), nakloê ucho k môjmu nariekaniu! Æalm 88, 3

Apoãtol Pavel âakoval Bohu za to, æe mu dáva silu, potrebnú na
prekonanie akejkoçvek æivotnej situácie. Myslím, æe to robil zo zvyku
a nie nevyhnutne preto, lebo sa práve nachádzal uprostred nejakej
núdzovej situácie. Keâ sa dopredu za nieåo modlíme, dostávame po-
trebnú pomoc, dokonca eãte predtým, neæ ju potrebujeme. Je to pre-
javom toho, æe sme závislí na Bohu a æe Mu dôverujeme, æe sa
postará o veci, o ktorých dokonca eãte ani nevieme.

Naãu vieru uvoçêujeme prostredníctvom modlitby. Neåakajte na
to, kým vieru budete potrebovaî – vyskúãajte a rozvíjajte ju uæ
predtým. Potom uæ môæe byî neskoro. Rozvíjajte a uvoçêujte svoju
vieru eãte predtým, neæ sa dostanete do situácie, v ktorej bude viera
nutná. Kaædé ráno sa modlím, aby mi Boh pomáhal v priebehu
môjho dêa. Eãte ani neviem, åo vãetko mi ten deê prinesie. Mám síce
vædy svoje plány, no kaædý deê sa udejú veci, ktoré neboli súåasîou
naãich plánov a ja chcem na ne byî pripravená a nenechaî sa nimi
zaskoåiî. Prosím Boha, aby predo mnou poslal anjelov, ktorý majú
byî so mnou, aby mi pripravili cestu. „Nemáte, pretoæe neprosíte”
(pozri Jakub 4, 2), tak preåo by ste mali åakaî na to, kým sa dostanete
do problémov? Preåo by ste sa nemohli modliî dopredu a nemaî k
dispozícii pomoc, ktorú budete potrebovaî neskôr?

Keâ sa modlíte eãte predtým, neæ sa stane nieåo váæne, je to ako
vkladanie peêazí na úået v banke. Ak tam máte dostatok peêazí, tak
neoåakávaný problém s autom s vami nemusí niå spraviî. Dopredu
ste sa postarali o to, aby ste napriek okolnostiam mohli zakúãaî jed-
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noduchý, radostný æivot – eãte predtým, neæ ste vedeli o tej potrebe.
Eãte dnes zaånite s modlitbou, ktorej obsah siaha aæ do budúcnosti.
Naplête svoj modlitebný rezervoár a vyhnete sa æivotu v neustálom
krízovom móde.
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78 Udræujte si åisté svedomie

„Ak znova oddialime pokánie na âalãí deê, budeme maî o deê viac

na åinenie pokánia a o deê menej na preæitie odpustenia.”

Autor neznámy

Ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak uæ aj svetlo,

ktoré je v tebe (tvoje svedomie), je tmou, akáæe je potom sama tma?

Matúã 6, 23

V kaædej chvíli by sme sa mali usilovaî o to, aby sme mali svedomie
åisté pred Bohom, aj pred çuâmi. Niå tak veçmi nekomplikuje æivot,
ako neåisté svedomie. Vyvíja na nás tlak a bráni nám v tom, aby sme
sa mohli z åohokoçvek naozaj teãiî. Môæeme sa snaæiî nevãímaî si
ho, no aj tak nám bude neustále ãepkaî a pripomínaî, æe sme nespra-
vili to, åo je správne.

Existujú iba dve moænosti, ako môæeme æiî s åistým svedomím.
Prvou moænosîou je, æe robíme to, åo je správne; a ak v tom zlyháme,
prechádzame ku druhej moænosti, ktorou je urýchlené åinenie
pokánia – priznanie si svojich hriechov a prosba o Boæie odpustenie
(a aj o çudské, ak treba). Mali by sme sa pevne rozhodnúî, æe budeme
robiî iba to, åo je správne; iba v tom prípade budeme maî zo
vãetkého lepãí pocit. Aj tak asi budeme zlyhávaî, ale aspoê môæeme
maî útechu v tom, æe nezlyhávame zámerne.

Neåisté svedomie prekáæa naãej viere a uctievaniu. Je prekáækou
medzi nami a Bohom – aæ pokým ho neodstránime. Keâ zhreãíme
proti iným çuâom, cítime sa vinní v ich prítomnosti, aæ pokým tú si-
tuáciu nevyrieãime formou ospravedlnenia sa. Neæite s neåistým sve-
domím; je ako taký temný oblak, ktorý sa vznáãa nad vãetkým
a nedopraje vám, aby ste sa teãili zo æivota.

Neexistuje tvrdãí vankúã, ako neåisté svedomie. Ak nás obviêuje
naãe svedomie a snaæíme sa, nevãímaî si ho, v noci sa budeme ne-
ustále prehadzovaî sem a tam. Venujte chvíçu åasu preskúmaniu
svojho srdca. Sú vo vaãom æivote çudia, s ktorými sa nerozprávate?
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Sú v êom çudia, ktorým ste ublíæili? Máte s niekým nejaké nedorozu-
menia alebo îaæké srdce na niekoho a potrebujete si to vysporiadaî?
Úprimne prehodnoîte samých seba a snaæte sa urovnaî tie naruãené
vzîahy. Vaãe svedomie vám za to poâakuje a Boh bude na vás hrdý.
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79 Chápte spravodlivosî

„Ten, ktorý vás stvoril bez vaãej pomoci, vás neospravedlní bez vaãej

pomoci.” Sv. Augustín

Nebesá Jeho spravodlivosî hlásajú a Jeho slávu vidia vãetky národy.

Æalm 97, 6

Niektorí çudia majú príliã aktívne svedomie. Majú zvyk, cítiî sa
vinní – nie vãak nevyhnutne preto, æe by spravili nieåo nesprávne.
Tento problém sa dá prekonaî tak, æe si naãtudujú, åo Biblia hovorí
o spravodlivosti. Ak nechápete Boæí pohçad na spravodlivosî, tak
celý æivot strávite tým, æe sa budete snaæiî zaslúæiî si svoju spravodli-
vosî prostredníctvom dobrých skutkov.

Je dôleæité, aby ste chápali rozdiel medzi tým kto „ste” a åo
„robíte”. Moje deti nie vædy robia to, åo chcem ja, ale nikdy kvôli to-
mu neprestanú byî mojimi deîmi a ja ich nikdy kvôli tomu nepres-
tanem milovaî. Boh to robí tak isto, len eãte lepãie. Boh nám
sprostredkúva správne postavenie pred Ním, keâ prijmeme Jeæiãa za
svojho Spasiteça (pozri 2. Korinîanom 5, 21). On nám to priráta ako
nieåo dobré, pripíãe nám to ako vklad na úået (pozri Rimanom 4,
11). Vníma nás ako spravodlivých a to je jediný stav, ktorý je pred
Bohom prijateçný. Je to jediný spôsob, ako môæeme maî spoloåen-
stvo s Ním, pretoæe svetlo nemôæe maî spoloåenstvo s tmou.

Keâæe Boh nás vo svojej milosti uåinil spravodlivými, môæeme si
osvojiî správne správanie. Je to proces, ktorý trvá nejaký åas, ale pos-
tupne sa v naãom správaní zlepãujeme. Naãe „robenie” sa zlepãuje.
Napriek tomu je rozhodujúce, aby sme si poåas jeho zlepãovania
pamätali, kým „sme” v Kristovi. Sme Boæie deti; On nás miluje a ro-
zumie nám. Nie sme pre Neho veçkým prekvapením. On o nás vedel
úplne vãetko uæ vtedy, keâ nás pozval do vzîahu s Ním.

Chápanie biblického uåenia o spravodlivosti veçmi zjednoduãí váã
æivot, pretoæe bez neho budete maî zo seba vædy len zlý pocit –
z rôznych dôvodov. Pocity viny sú veçmi komplikované a zle sa s ni-
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mi æije. Obleåte si jednoduchý pláãî spravodlivosti a zaånite naozaj
æiî æivot, ktorý Jeæiã pre vás vydobyl prostredníctvom svojej smrti
a vzkriesenia.

Sto spôsobov na zjednoduãenie váãho æivota 161



80 Milosî, milosî a viac milosti

„Naãe najhorãie dni nie sú nikdy také zlé, æe by sme boli mimo

dosahu Boæej milosti. A naãe najlepãie dni nie sú nikdy také dobré,

æe by sme nepotrebovali Boæiu milosî.” Jerry Bridges

Dáva vãak väåãiu milosî (viac a viac milosti, moci Ducha Svätého na

vyrovnanie sa so zlým v nás a s podobnými vecami); preto hovorí: Boh sa

pyãným protiví, ale pokorným (teda tým, ktorí sú dostatoåne pokorní na

to, aby ju prijali) (nepretræite) dáva milosî. Jakub 4, 6

Milosî je moc Ducha Svätého, ktorá nám je ponúkaná zdarma a
ktorá nás zmocêuje k tomu, aby sme s çahkosîou robili to, åo by sme
nikdy nedokázali spraviî sami, nech by sme sa o to akokoçvek snaæili
a zápasili o to. Písmo nás povzbudzuje, aby sme prijímali nielen mi-
losî, ale viac milosti. Kde je hojnosî hriechu, tam je aj hojnosî milos-
ti (pozri Rimanom 5, 20). Boh má dostatok milosti na uspokojenie
vãetkých naãich potrieb. My Ho musíme poprosiî o milosî a nauåiî
sa v nej æiî.

Keâ sa pokúãame robiî veci telesným spôsobom, spotrebúvame
vãetku svoju energiu na robenie vecí, ktoré môæe spraviî iba Boh.
Skutky tela plodia frustráciu a sú v priamom protiklade k milosti.
Nemôæeme æiî troãku na kaædej strane, pretoæe navzájom sa to
vyluåuje. Vædy, keâ sa cítim frustrovaná pripomínam si, æe ne-
prijímam milosî (Boæiu energiu) pre úlohu, ktorej sa venujem.

K frustrácii, komplikáciám a k trápeniu sa môæeme dostaî kde-
koçvek, no takisto aj k Boæej milosti. Máme sa pokoriî pod Jeho
mocnú ruku, pretoæe iba pokorní sa doåkajú pomoci. Boh pomáha
tým, ktorí sa pokoria a priznajú si, æe bez Jeho pomoci nedokáæu ro-
biî to, åo treba spraviî.

Milosî sa vyrovnáva so zlom v nás (pozri Jakub 4, 6). Je to tá jediná
vec, ktorá nás môæe zmeniî do podoby, v ktorej nás túæi vidieî náã
Boh – On si praje, aby sme boli podobní Jemu. Váã æivot môæete
veçmi zjednoduãiî tým, æe sa nauåíte, ako sa dá prijímaî milosî
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v kaædej situácii. Bez nej sa vãetci v æivote len lopotíme a vãetko sa zdá
byî îaæké, zloæité a obyåajne nemoæné.
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81 Ovládnite svoj jazyk

„Çudia sa rodia s dvoma oåami, no iba s jedným jazykom preto, aby

mohli vidieî dvakrát toçko, ako povedia.” Charles Caleb Colton

Chráê si jazyk pred zlým a svoje pery od læivých reåí.

Æalm 34, 13

Dajte si uzdu na jazyk a prestaête prechádzaî æivotom s tým, æe
kedykoçvek poviete åokoçvek, åo chcete povedaî. „Ak si niekto
myslí, æe slúæi Bohu (oddane dodræuje vonkajãie poæiadavky svojej
viery), a jazyk si nedræí na uzde, ale klame svoje srdce, u takého je da-
romné uctievanie Boha.” (Jakub 1, 26)

Zamyslite sa nad týmto textom a rozmýãçajte nad tým, koçko
náboæenských çudí je na svete, ktorí si nedræia jazyk na uzde. Ne-
ustále hovoria nieåo negatívne; klebetia, kritizujú, súdia, sîaæujú sa,
reptajú a kçajú. Chodia do kostola, ale vôbec nie sú disciplinovaní
v tom, åo hovoria. Biblia veçmi jasne hovorí, æe ich náboæenskosî je
daromná.

Veça naãich problémov má koreê v naãich vlastných slovách. Moc
æivota a smrti je v jazyku a musíme sa uspokojiî s dôsledkami naãich
slov (pozri Príslovie 18, 21). Vyzývam vás, aby ste boli opatrní v tom,
åo poviete. Ktokoçvek sa neprehreãuje v reåi je dokonalým muæom,
ktorý je schopný ovládaî celé svoje telo a krotiî svoju prirodzenosî a,
ja verím, aj ovplyvniî svoj koneåný cieç (pozri Jakub 3, 2).

Ste v súåasnosti nespokojní so svojim æivotom? Moæno sa vám te-
raz dostáva toho, åo ste povedali v minulosti. Ste pripravení
odovzdaî svoje ústa Bohu, aby ich pouæil na svoju sluæbu? Ak áno,
tak verím, æe ste na ceste k lepãiemu æivotu.
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82 Boj je Pánov

„Naãe boje nebudeme bojovaî sami. Existuje spravodlivý Boh, ktorý

rozhoduje o osudoch národov a ktorý pozdvihne priateçov, ktorí za

nás vybojujú boje.” Patrick Henry

Hospodin bude bojovaî za vás, vy buâte len ticho a upokojte sa.

2. Mojæiãova 14,14

Komplikácie sú åasto dôsledkom toho, æe nedôverujeme Bohu, æe
On vybojuje naãe boje za nás. Izraelský národ bol medzi Åerveným
morom a egyptskou armádou – to bolo dosî nepríjemné a znepoko-
jujúce miesto. Plakali a chceli ujsî, ale Boh im skrze Mojæiãa poslal
toto posolstvo: „Hospodin bude bojovaî za vás, vy buâte len ticho
a upokojte sa”.

Keâ sa tri armády zhromaædili do boja proti Jóãafátovi a jeho
çudu, ich prvou reakciou bolo, æe sa zçakli. No potom sa vedome
odobrali hçadaî Boæiu tvár a On im povedal: „Nebojte sa a nestra-
chujte sa pred týmto veçkým davom, lebo to nie je váã boj, ale Boæí
boj” (2. Kronická 20, 15).

Ako vnímate boje; sú to vaãe boje alebo Boæie? Pamätajte, æivot nie
je komplikovaný kvôli veciam, s ktorými sa v êom stretávame, ale
kvôli tomu, ako k tým veciam pristupujeme a åi sa nimi necháme
vystresovaî a vyprovokovaî. Náã duãevný postoj uråuje, åi budem
preæívaî pokoj alebo nepokoj.

Keâ Jóãáfat zaåal uctievaî Boha, poslal dopredu spevákov, ktorý
mali spievaî a ostatní mali chváliî. Åoskoro nastal v nepriateçských
armádach chaos a nakoniec sa navzájom pobili. Chcete æiî v chaose
alebo radãej by ste spôsobili zmätok v nepriateçskej armáde? Zaånite
uctievaî, chváliî a spievaî a robte to hlavne vtedy, keâ máte nejaký
problém. Boh za vás vybojuje ten boj a vy sa naâalej budete môcî
teãiî zo æivota a oåakávaî na Jeho víîazstvo.
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83 Vyhnite sa veciam, ktoré sú pre
vás pokuãením

„Keâ unikáte pred pokuãením, nenechajte za sebou æiadnu svoju

adresu.” Autor neznámy

(Vãetci z vás) bdejte (nespite, dávajte dobrý pozor, buâte opatrní

a aktívni) a modlite sa, aby ste nepriãli do pokuãenia; duch je síce hotový,

ale telo slabé. Matúã 26, 41

Predpokladám, æe vãetci by sme si priali, aby sme nikdy neboli
pokúãaní k robeniu zlého, ale v skutoånosti to tak nie je. Biblia ho-
vorí, æe pokuãenia musia prísî. Preåo? Ak by sme nikdy neboli
pokúãaní, aby sme robili zle, nikdy by sme nemohli uplatniî svoju
slobodnú vôçu, aby sme robili dobre. Boh nechce, aby Mu slúæili ne-
jakí roboti alebo nejaké bábky; On chce slobodných çudí, ktorí sa sa-
mi rozhodnú slúæiî Mu. On nám predkladá æivot a smrî a vyzýva
nás, aby sme si vybrali æivot (pozri 5. Mojæiãova 30,19).

V tej chvíli, keâ ste pokúãaní ku zlému, povedzte nie a uteåte pred
pokuãením. Ak ste v minulosti mali problém s alkoholom, nechoâte
do baru s tým, æe aj tak si tam na pitie niå nedáte. Ak ste mali problémy
s drogami a boli ste z toho vyslobodení, netrávte svoje dni s çuâmi,
ktorí sú stále eãte na drogách. Ak máte tendenciu jesî príliã veça slad-
kostí, nemajte v dome æiadne koláåiky, cukríky alebo zákusky.

Niekedy hovoríme, æe nieåo nechceme robiî a modlíme sa za to,
aby nás Boh z toho vyslobodil, no zároveê sa zásobujeme presne tými
vecami, ktoré sú pre nás pokuãením. Moæno je to tak, æe v skutoånos-
ti tú slobodu aæ tak veçmi nechceme, o ktorej toçko hovoríme.
Musíme byî k sebe úprimní a uvedomiî si, æe naãe telo je slabé.

Apoãtol Pavel povedal, aby sme sa „o telo nestarali (tak, aby vzni-
kali v êom) zlé æiadosti (aby sme prestali rozmýãçaî nad zlými
chúîkami náãho telesného åloveka)” (Rimanom 13, 14). Dajte to
preå zo svojej mysle a spred svojich oåí a uvidíte, æe sa omnoho lepãie
vyhnete pokuãeniu.
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84 Vyhýbajte sa çuâom, ktorí
príliã veça hovoria

„Ktokoçvek klebetí s vami, bude klebetiî aj o vás.”

Ãpanielske príslovie

Kto chodí ako ohováraå, odhaçuje tajnosti; preto nemaj doåinenia

s klebetníkom. Príslovie 20, 19

Çudia, ktorí príliã veça hovoria, majú obyåajne problémy, do
ktorých je múdre radãej sa nezaplietaî. Ak sa budeme takýmto
çuâom radãej vyhýbaî, pomôæe nám to zjednoduãiî náã æivot.

Keâ çudia nedokáæu ovládaî svoje ústa, obyåajne im chýba dis-
ciplína aj v iných oblastiach. Pre nás je najlepãie, ak ostaneme
v úzkom vzîahu s çuâmi, ktorí nás povzbudia k robeniu
nároånejãích rozhodnutí. Keâ trávite príliã veça åasu a otvárate svoje
srdce çuâom, ktorí vás îahajú dole, nerobíte to, åo je múdre.
Zamyslite sa nad tým, kto sú vaãi priatelia a zaånite ich naozaj
poåúvaî, pretoæe o charaktere åloveka sa dá veça povedaî z poåúva-
nia toho, åo hovorí. Vyhýbajte sa çuâom, ktorí klebetia. Ak klebetia
s vami o niekom inom, budú klebetiî aj o vás.

Keâ çudia rozprávajú príliã neviazane, tak åasto ani nakoniec nes-
pravia to, åo povedali, æe spravia – jednoducho preto, lebo
nespoåítali náklady predtým, neæ spravili nejaký záväzok. Znovu
a znovu vás sklamú. Budete frustrovaní, no moæno vy ste tí jediní,
ktorí môæu do tejto oblasti svojho æivota priniesî jednoduchosî tým,
æe sa im jednoducho zaånete vyhýbaî. Neodporúåam vám, aby ste
boli k çuâom drzí, ale nemôæeme çuâom dovoliî, aby spôsobovali
chaos v naãich æivotoch len preto, æe nechceme zraniî ich city.

Jedna z najlepãích vecí, ktoré môæete spraviî, je múdro si vyberaî
svojich priateçov. So vãemoænou bdelosîou si chráête srdce, lebo
z neho pramení æivot (pozri Príslovie 4, 23). Môj æivot sa veçmi
zjednoduãil, keâ som troãku upravila zoznam çudí, s ktorými trávim
svoj åas.
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85 Buâte ãtedrí

„Vãetky moje skúsenosti so svetom ma uåia, æe v deväîdesiatich

deviatich prípadoch zo sto, je tou bezpeånou a spravodlivou

odpoveâou na åokoçvek ãtedrosî a milosrdenstvo.”

Anna Jameson

Niekto dáva priehrãtím a ãtedro, a eãte mu pribúda, niekto ãetrí viac, ako

sa patrí alebo ako je správne, a má nedostatok. Dobroåinný ålovek bude

bohato nasýtený, kto obåerství, bude obåerstvený. Príslovie 11, 24-25

Byî ãtedrý je jedna z najmúdrejãích vecí, ktoré ålovek môæe spraviî.
Keâ pomáhame iným çuâom, v skutoånosti pomáhame sami sebe
eãte viac. Preæívanie radosti z dávania nazývam skutoåným æivotom.
Ak lakomstvo æivot okráda, ãtedrosî ho uvoçêuje – spolu s úæasnou
radosîou. Ja som kvôli svojmu sebectvu preæila veça neãîastných ro-
kov. Zaujímala som sa len o to, åo môæem vyîaæiî zo æivota ja. Keâ
som volala k Bohu a prosila Ho o to, aby mi ukázal, åo nie je v poriad-
ku s mojím æivotom, jednou z vecí, ktorým ma zaåal uåiî bolo to, ako
môæem byî viac ãtedrá a menej lakomá.

Povzbudzujem vás, aby ste vyhçadávali príleæitosti k tomu, aby ste
boli poæehnaním pre ostatných. Buâte agresívne ãtedrí! Nedávajte
iba vtedy, keâ máte pocit, æe by ste to mali spraviî, ale vædy spravte
viac, neæ sa od vás oåakáva. Choâte âalãiu míçu – tak to uåí Biblia.

Poåula som príbeh o jednej æene, ktorá bola v hroznej depresii. Iãla
ku svojmu pastorovi na poradenstvo a on jej poradil, aby iãla domov,
napiekla tri plechy koláåov, aby ich rozdala a potom aby zase priãla
na âalãie stretnutie s ním nasledujúci týædeê. Tá æena sa k nemu uæ
viac nevrátila, ale raz v nedeçu po bohosluæbách ju ten pastor stretol
a spýtal sa jej, preåo sa uæ nedostavila na âalãie stretnutie. Povedala
mu, æe keâ zaåala piecî tie koláåe a rozdávaî ich, bola naplnená ta-
kou radosîou, æe úplne prekonala svoju depresiu.

Depresiu môæu spôsobovaî rôzne veci, no som presvedåená
o tom, æe jednou z nich je aj sebeckosî a lakomstvo. Robte vãetko, åo
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je vo vaãich silách, tak åasto, ako len viete a pre toçkých çudí, pre
koçkých len môæete – a budete podstatne ãîastnejãí. Verte åi nie, byî
ãtedrý je omnoho jednoduchãie, ako byî sebecký.
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86 Buâte múdri

„Vedomosti prichádzajú, no múdrosî zostáva.”

Alfred Lord Tennyson

Poåúvajte napomenutia, buâte múdri a nezanedbávajte ich, ani ich

neodmietajte! Príslovie 8, 33

Biblia hovorí, æe pre rozumného åloveka je múdrosî radosîou
a oddychom (pozri Príslovie 10, 23). Byî múdry znamená, dnes sa
rozhodnúî pre nieåo, s åím budete ãîastní neskôr. Napríklad,
múdrosî nestroví vãetky svoje peniaze hneâ teraz, ale åasî z nich si
odloæí na neskôr, pretoæe tak to je múdre. Múdrosî neodkladá
dneãnú prácu na neskôr, pretoæe vie, æe potom bude musieî poåas
jedného dêa stihnúî dvojdêovú prácu. Múdrosî neodkladá veci na
neskôr; múdrosî koná.

Ak chcete zjednoduãiî svoj æivot, tak sa musíte zamyslieî nad
budúcnosîou a uvedomiî si, æe rozhodnutia, ktoré robíte dnes,
ovplyvnia váã zajtrajãok. Niektorí çudia si nikdy nedokáæu
oddýchnuî a uæívaî si æivot, pretoæe kaædý deê sa musia vyrovnávaî
s chaosom, ktorý spôsobilo ich nechodenie v múdrosti. Åasto
poåujem çudí hovoriî: „Viem, æe by som toto nemal/a robiî, ale…!”
Je hlúpe robiî veci, ktoré vieme, æe by sme robiî nemali. Ako môæe
niekto oåakávaî dobré výsledky, keâ uæ teraz vie, æe sa rozhoduje ísî
nesprávnym smerom? Podobá sa to hazardným hrám, ak poåítame
s tým, æe veci aj tak nakoniec dopadnú dobre. Múdrosî sa ale do ha-
zardných hier nepúãîa – múdrosî investuje. Robenie správnych vecí
v súåasnosti vám moæno neprinesie okamæitý pôæitok, no neskôr to
tak bude. Niektorí çudia platia príliã vysokú cenu za chvíçkové
vzruãenie, ale vy sa teraz môæete rozhodnúî, æe medzi takých çudí
patriî nebudete.

Poåas svojho æivota robíme moæno aæ milióny rozhodnutí – åím
sú múdrejãie, tým lepãí bude náã æivot. Na zjednoduãenie váãho æivo-
ta sa nevyhnutne potrebujete zamyslieî nad svojimi rozhodnutiami
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a to eãte predtým, neæ ich spravíte. Keâ budete uvaæovaî nad
dneãnými rozhodnutiami, poloæte si otázku, åi aj neskôr budete spo-
kojní s výsledkami týchto rozhodnutí. Ak na êu neviete odpovedaî:
áno, tak pravdepodobne je åas na to, aby ste si to lepãie premysleli.
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87 Dávajte si pozor na vyruãenie

„Ålovek, ktorý dokáæe prekonávaî vãetky prekáæky a vyruãenie,

dokáæe spoçahlivo doraziî do svojho vytúæeného cieça.”

Christopher Columbus

Potom prichádzajú starosti a nepokoje sveta, pôæitok a rozkoã a faloãný

pôvab a klam bohatstva a iné rozliåné æiadosti a váãnivé túæby po iných

veciach a udusia a zahrdúsia Slovo, takæe zostáva bez úæitku.

Marek 4, 19

Diabla åasto vnímame ako zdroj náãho poruãenia, no on je v pod-
state skôr zdrojom náãho vyruãenia. Ak dokáæe odpútaî naãu pozor-
nosî od náãho Bohom-daného zámeru, týmto spôsobí, æe v æivote
nebudeme prináãaî æiadne dobré ovocie. Boh je oslávený vtedy, keâ
prináãame dobré ovocie, a tak je zrejmé, æe diabol bude chcieî spra-
viî vãetko, åo je v jeho silách, aby tomu zabránil.

Je çahké, nechaî sa vyruãiî; nie je to nieåo, o åo by sme sa museli
tvrdo snaæiî. Avãak, ak sa nemáme nechaî vyruãiî, potrebujeme
k tomu serióznu disciplínu. Na kaædého åloveka sú kladené veçké
poæiadavky a oåakávania. Niekedy sa môæe zdaî, æe vãetci çudia oko-
lo nás nieåo oåakávajú a pomerne åasto môæeme byî zmätení z toho,
kedy máme povedaî áno a kedy nie. Naãi partneri, priatelia, rodiåia,
deti, iní príbuzní, zamestnávatelia, vláda, cirkevný zbor a susedia – tí
vãetci od nás oåakávajú rôzne veci. Môæeme sa cítiî zavalení a una-
vení.

Potom sa môæeme snaæiî, aby sme naplnili vãetky tieto oåakáva-
nia, avãak åasto popri tom zistíme, æe nás iba odvádzajú od náãho
hlavného cieça, ktorým je nasledovanie Boæej vôle. Ak vám záleæí na
tom, aby ste sa páåili çuâom, tak si pamätajte, æe pre diabla nie je aæ
taký veçký problém, aby vás nieåím vyruãil. Staåí, ak vás privedie
k nespokojným çuâom a spôsobí, aby ste svoj æivot strávili snaæením
sa o to, aby boli ãîastní. Ja som si nakoniec uvedomila, æe veça çudí,
ktorých som sa snaæila urobiî ãîastnými, sa uæ dopredu rozhodli, æe
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nebudú ãîastní a æe nikto æiadnou svojou aktivitou na tom niå ne-
zmení. V podstate boli úbohí, nespokojní a neãîastní a diabol ich
pouæil na to, aby som bola neãîastná aj ja.

Biblia nás uåí, aby sme sa nezaplietali zbytoåne do vecí, ani sa ne-
nechali vyruãovaî, ale aby sme sa sústredili na Jeæiãa (pozri Æidom
12, 2). Pamätajte na to, æe åím viac sa sústredíte na tie skutoåne
dôleæité veci vo vaãom æivote, tým jednoduchãí bude váã æivot.
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88 Nebuâte çahko uráæliví

„Jeho srdce bolo ako citlivá kvetinka, ktorá sa na chvíçu otvorí

v æiare slnka, ale  pri najslabãom dotyku prsta alebo najjemnejãom

vánku vetra sa znova skrúti a stiahne sa.” Anne Brontë

Vedzte (toto), bratia moji milovaní: Nech je kaædý ålovek rýchly, keâ

treba poåúvaî (dobrý poslucháå), pomalý, keâ má hovoriî, a pomalý

k hnevu (a k uráæaniu sa). Jakub 1, 19

Múdry ålovek si nevãíma uráæky. Raz som poåula jeden príbeh
o Kathryn Kuhlmanovej. Bola to æena, ktorá mala veçmi krásnu
sluæbu uzdravovania. Ktokoçvek, kto je na oåiach verejnosti,
nevyhnutne sa musí vyrovnávaî s çuâmi, ktorí ho súdia, kritizujú
a dokonca hovoria a publikujú o êom veci, ktoré nie sú pravdivé. To
sa åasto stávalo aj sleåne Kuhlmanovej. Ona sa vãak vedome rozhod-
la, æe sa na takých veciach nebude uráæaî, pretoæe vedela, æe to len
naruãí jej vzîah s Bohom. Tieæ si uvedomovala, æe uráæanie sa alebo
dlhodobý hnev jej ukradnú radosî a vôbec nijako jej neprospejú.

Boh sçubuje, æe On sa nás zastane, ak my budeme robiî veci podça
Jeho predstáv a Jeho predstavou je, æe budeme odpúãîaî. Çudia sa
åasto pýtali sleåny Kuhlmanovej, ako môæe byî taká priateçská
k çuâom, ktorí o nej hovoria také ãkaredé veci a ona na to odpoveda-
la slovami: „Ach, budeme predstieraî, æe sa niå také nikdy nestalo.”

Zranil niekto nedávno vaãe city? Ste urazení? Potrebujete niekomu
odpustiî?

Ak vaãa odpoveâ na ktorúkoçvek z týchto otázok je áno, tak vám
veçmi odporúåam, aby ste spravili to, åo vám hovorí Biblia. Modlite
sa za svojich nepriateçov, æehnajte im a nepreklínajte ich. Rozhodni-
te sa, æe im odpustíte a dôverujte Bohu, æe uzdraví vaãe zranené po-
city. Keâ stretnete toho åloveka, ktorý vás zranil, snaæte sa byî
k nemu åo najpriateçskejãí a správajte sa k nemu tak, ako si úprimne
myslíte, æe by sa k nemu správal Boh. Åím rýchlejãie odpustíte, tým
bude menej pravdepodobné, æe vo vaãom srdci vyrastie koreê hor-
kosti a tým jednoduchãí bude váã æivot.
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89 Nebuâte na seba takí prísni

„Odhoâte palicu a zdvihnite pierko.”

Autor neznámy

Vezmite na seba moje jarmo a uåte sa odo mêa, lebo som krotký (jemný)

a pokorný (skromný) v srdci, a nájdete si odpoåinutie duãe (uçahåenie a

útechu a obåerstvenie a zotavenie a poæehnaný kçud). Matúã 11, 29

Rýchlo sa dokáæete odsúdiî a skritizovaî? Ak áno, tak vám veçmi
odporúåam, aby ste si preåítali text z Matúãa 11, 28-30. Jeæiã povedal,
æe On nie je prísny, tvrdý, ostrý a æe netlaåí. Povedal o sebe, æe je po-
korný, jemný, krotký a skromný. Ak Boh na nás nie je prísny, tak ani
my na seba nepotrebujeme byî prísni. Potrebujete druhú ãancu?
Jonáã ju dostal od Boha, aj Peter ju dostal – tak preåo si myslíte, æe by
ju Boh ochotne  nedal aj vám?

Poproste Ho o druhú ãancu alebo o tretiu, ãtvrtú, piatu alebo o tú,
ktorú práve potrebujete. Boh je plný milosrdenstva a zhovievavosti.
Jeho láskavosî sa nikdy nekonåí a nikdy neprestane. Ak si budeme
zaznamenávaî vãetky naãe zlyhania a nedostatky, budeme tým ubití.
Jeæiã priãiel, aby nadvihol naãe bremená, no musíme veriî tomu, æe
On je väåãí, ako naãe chyby. Myslím, æe zâaleka nie je také îaæké us-
pokojiî Boha, ako si to my åasto myslíme. Veâ, Boha na nás niå ne-
prekvapuje. On o kaædom z nás vãetko vedel eãte predtým, neæ nás
pozval do vzîahu s Ním. Ak sa vám váã æivot zdá byî komplikovaný,
tak ste moæno na seba len príliã prísni. Doprajte si prestávku. Moæno,
æe ak od Boha prijmete viac milosrdenstva pre seba samých, budete
schopní prejavovaî milosrdenstvo aj iným.

Boh vidí do váãho srdca a je vædy ochotný spolupracovaî
s kýmkoçvek, kto sa nevzdáva. A preto neprestávajte napredovaî
a nezabúdajte púãîaî z rúk veci, ktoré sú za vami, ktoré sú minu-
losîou. Moæno sa to týka vecí, ktoré sa udiali pred desiatimi rokmi
a moæno vecí, ktoré sa udiali pred piatimi minútami. Ide o to, æe ak to
patrí minulosti, tak to pustite z rúk a napredujte âalej.
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90 Nikdy nie je príliã neskoro
zaåaî odznova

„Aké krásne je, æe nikto nemusí ani chvíçoåku åakaî na to, aby

mohol zaåaî vylepãovaî náã svet.” Anne Frank

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa

nekonåí; obnovujú sa kaædého rána, veçká je Tvoja vernosî.

Plaå Jeremiáãov 3, 22-23

Beznádej je bremenom, ktoré nikto z nás nemusí znáãaî, pretoæe
u Boha nie je na nový zaåiatok nikdy neskoro. On je Bohom nových
zaåiatkov. Jonáã sa uberal presne opaåným smerom, ako mu povedal
Boh, no keâ si priznal svoju chybu, Boh mu doprial úplne nový
zaåiatok.

Nikdy nie je príliã neskoro na to, aby sme sa modlili a prosili Boha
o pomoc a odpustenie. Diabol chce, aby sme preæívali beznádej. On
miluje slová „nikdy” a „koniec”. On nám nahovára: „Toto je koniec
vãetkému. Pokazil/a si to a uæ navædy budeã za to pykaî.” Nesmieme
zabúdaî na to, æe Boæie Slovo je pravda a æe diabol je klamár.

Biblia je plná príbehov çudí, ktorí preæili nový zaåiatok. Prijatie
Jeæiãa za svojho Spasiteça je tým najdôleæitejãím novým zaåiatkom.
V Êom sa stávame novým stvorením a máme príleæitosî nanovo sa
uåiî æiî. Biblia dokonca hovorí v Efeæanom 4, 23, æe neustále
musíme obnovovaî svoju myseç a postoje. Ak ste si niekedy mysleli
alebo ste æili s postojom, æe uæ je príliã neskoro na to, aby ste mohli
zakúsiî dobrý æivot, dobré vzîahy alebo nádej pre budúcnosî, tak
potrebujete okamæite obnoviî svoju myseç. Rozhodnite sa, æe budete
rozmýãçaî v súlade s Boæím Slovom a nie v súlade so svojimi pocitmi.
Nikto nemusí zlyhávaî, ak sa len sám nerozhodne, æe sa prestane
snaæiî. Æivot je omnoho príjemnejãí a çahãí, ak æijeme s postojom,
ktorý vyjadruje: „Dnes spravím, åo je v mojich silách a budem dôve-
rovaî Bohu, æe On to za mêa dokoná. A zajtra v tom budem po-
kraåovaî a nikdy neskonåím, ani sa nevzdám.”
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91 Buâte ako malé deti

„Viera je nevysloviteçná dôvera v Boha, dôvera, ktorá nikdy nesníva

o tom, æe by Boh pri nás nestál.” Oswald Chambers

V pokoji çahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keâ som sám, dáã

prebývaî mi bezpeåne. Æalm 4, 8

Ak chcete jednoduchãí æivot, musíte sa nauåiî rozvíjaî svoju dôve-
ru. Príliã åasto je to tak, æe sa neodváæime dôverovaî. Nedôverujeme
naãim partnerom, nedôverujeme naãim deîom a, ak sme úprimní,
veçakrát nedôverujeme ani Bohu, æe spraví to, åo hovorí, æe spraví.

Deti obyåajne nemajú tento problém s nedôverou. Preto lezú aj na
tie najvyããie konáre stromov a hojdajú sa na nich, naplno beæia dole
strmými svahmi a dokáæu zoskoåiî z výãky do otvorenej náruåe svo-
jich rodiåov. Dôverujú svojim rodiåom, æe ich zachytia alebo aspoê
æe ich zdvihnú, ak náhodou spadnú. Presne takú dôveru Boh
oåakáva od nás.

Ålovek, ktorý dôveruje Bohu, vie, æe aj keâ sa veci nevyvíjajú tak,
ako by oåakával, Boh má pre neho pripravený eãte lepãí plán. Boh má
naplánovanú celú budúcnosî a On pozná odpovede na vãetky
otázky. Jeho Slovo nám sçubuje, æe On sa o nás postará, ak Mu dôve-
rujeme (pozri Æalm 37, 5).

Keâ sa neodváæime dôverovaî Bohu, dávame tým priestor pre
strach a starosti – tie prichádzajú a usídçujú sa v naãich æivotoch. Keâ
vloæíme svoju dôveru v Neho, naãe pochybnosti sa vytratia;
dokáæeme sa dívaî na Boha, dôverovaî Jeho vernosti a æiî v pre-
svedåení, æe On nás nesklame, ani nepodrazí. Ak aktívne nevkladáme
svoju dôveru v Boha, budeme musieî nosiî bremená, ktoré sme
nikdy sami nemuseli niesî.

Dôvera v Boha dáva naãim duãiam nadprirodzený odpoåinok a
otvára nám dvere k jednoduchému a slobodnému æivotu podça Jeho
predstáv. Dôvera sa v naãich æivotoch neobjaví len tak zrazu. Dôvera
rastie, keâ robíme kroky viery a keâ preæívame Boæiu vernosî. Pros-
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te Boha, aby vám pomohol vybudovaî silnú dôveru v Neho, aby vás
mohol uviesî do vãetkého, åo pre váã æivot naplánoval.
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92 Osoba, ktorá æije vo vás

„Udræujte si svoje srdce v åistote. Åisté srdce je nevyhnutnosîou, ak

chcete jeden v druhom vidieî Boha. Ak jeden v druhom vidíte Boha,

je medzi vami vzájomná láska a potom aj pokoj.”

Matka Tereza

A tak oåistiac svoje duãe posluãnosîou pravdy skrze Ducha (Svätého)

cieçom nepokryteckého milovania bratstva vrúcne milujte jedni druhých

z åistého srdca. 1. Petra 1, 22

V kaædom z nás niekto æije. Tú osobu nazývame „skrytý ålovek
srdca” a ak si naozaj máme uæívaî æivot, musíme tú osobu milovaî.
Dôleæitosî správneho srdca sa asi ani nedá preceniî. Boh sa díva do
srdca åloveka; nenávidí zlé srdce a miluje spravodlivé. Boh sa teãí
z çudí, ktorí chcú robiî správne veci správne, aj keâ sa im to nie vædy
darí. Verím tomu, æe Boh sa viac teãí z åloveka, ktorý má správne
srdce, ale robí chyby, ako z åloveka, ktorý podáva dokonalý výkon,
ale jeho srdce je zvrátené.

Bohu sa tieæ páåi tiché srdce – srdce, ktoré nie je úzkostlivé, ani
hnevlivé. Pokoj v srdci je dôkazom toho, æe skutoåne Bohu dôveruje-
me vo vãetkých veciach náãho æivota, ktoré nás trápia. Keâ naãe
srdce má sklony k nieåomu, my vãak tieto varovné signály ignoruje-
me a predstierame, æe to vidíme inak alebo nekonáme v súlade s tým,
åo nám hovorí srdce, náã æivot sa stáva extrémne komplikovaný. Vo
vãetkom musíme nieåo predstieraî a to jednoznaåne nerobí æivot
vôbec jednoduchým. Uæ ste niekedy poåuli slovné spojenie: „Åistý
a jednoduchý”? Ja som si na stole nechávala kartiåku s týmito slova-
mi, pretoæe som si chcela pripomínaî, æe ak chcem jednoduchý
æivot, musím si udræaî åisté srdce.

Spoznajte svojho skrytého åloveka srdca. Pozrite sa dovnútra a po-
loæte si otázku, åi to, åo çudia u vás vidia, ste skutoåní vy alebo niekto
iný, na koho sa len hráte. Ak potrebujete zmenu, zaånite tým, æe po-
prosíte Boha o oåistenie váãho srdca. Zaånite skúmaním svojich
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myãlienok a postojov. Pozrieî sa pravde do oåí nie je vædy çahké, ale
práve tým zaåína æivot, ktorý sa oplatí æiî.
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93 Nebuâte zo seba sklamaní

„Stálosî, vytrvalosî a húæevnatosî napriek vãetkým prekáækam,

sklamaniam a nemoænostiam: to sú veci, ktorými sa pri vãetkom

odliãujú silné duãe od slabých.” Thomas Carlyle

Preto neochabujeme (nie sme úplne bezduchí a vyåerpaní zo strachu), ale

aj keâ náã vonkajãí ålovek (postupne) hynie (a rozkladá sa), náã vnútorný

sa (postupne) obnovuje zo dêa na deê. 2. Korinîanom 4, 16

Batoçatá sa uåia chodiî krok za krokom a poåas svojho uåenia åasto
padajú na zem. Tento proces sa opakuje znova a znova – aæ pokým sa
nakoniec nenauåia chodiî. Ak by sa svojimi pádmi nechali tak zne-
chutiî, æe by prestali znova skúãaî chodiî, nikdy by sa to nenauåili.
Moæno zaæívame sklamania, no keâ sa to deje, musíme pamätaî na
to, æe vãetci prechádzame podobnými vecami. Zámerom tých vecí je
åasto skúãka náãho charakteru alebo naãej viery. Vzdáme sa alebo
vstaneme a skúsime to znova? Biblia hovorí, æe spravodlivý padne se-
demkrát a znova vstane. Vidíte? Dokonca aj spravodliví çudia pa-
dajú. Nikto z nás nie je poåas svojho æivota v tele stelesnením
dokonalosti.

Keâ nás Boh k nieåomu povoláva, åasto nám ukazuje iba na naj-
bliæãí krok. Je pre nás prirodzené, æe chceme vidieî celkový plán, ale
Boh tak nekoná. Ak spravíme ten jeden krok, dostaneme za úlohu
âalãí a âalãí, aæ nakoniec dospejeme do cieça naãej cesty. Veça çudí
odmieta urobiî åo i len jeden krok, pretoæe si myslia, æe najprv musia
maî premyslenú celú svoju budúcnosî. To sú çudia, ktorých æivoty
obyåajne skonåia veçkým fiaskom.

Avãak aj tí, ktorí sú ochotní robiî tieto dôleæité kroky postupne –
krok za krokom, budú robiî chyby a budú to musieî skúãaî znova.
Tí, ktorí zo seba budú sklamaní a niekde po ceste sa vzdajú, budú
viesî úbohý, neplodný æivot. Nemusí to vãak takto byî. Ak hovo-
ríme, æe dôverujeme Bohu, musíme Mu dôverovaî na celej naãej ces-
te. Nejde aæ tak veçmi o cieç cesty, ako o cestu samotnú.
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Sklamanie je komplikované, pretoæe je obyåajne spojené
s mnoæstvom iných negatívnych emócií. V protiklade k nemu je viera
veçmi jednoduchá. My robíme to, åo vieme a dôverujeme Bohu vo
veciach, ktoré nevieme. Tento postoj nám dáva slobodu uæívaî si
æivot a je to postoj, s ktorým Boh chce, aby sme æili.
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94 Buâte väzêami nádeje

„Nádej je tá operená vec, ktorá hniezdi v duãi a spieva melódiu bez

slov a vôbec nikdy neskonåí.” Emily Dickenson

Navráîte sa do pevnosti (bezpeåia a blahobytu), väzni nádeje! Aj dnes

oznamujem: Dvojnásobne ti nahradím. Zachariáã 9, 12

Biblia hovorí o väzêoch nádeje (pozri Zachariáã 9, 12). Åo to je za
výraz? Verím tomu, æe to je popis åloveka, ktorý neprestáva dúfaî,
bez ohçadu na to, v akej zúfalej situácii sa nachádza. Väzni nádeje sú
zavretí a pripútaní k nádeji; jednoducho pred êou nedokáæu
uniknúî. Musia veriî Bohu a tomu, æe iste príde nieåo dobré.

Myslím si, æe Abrahám musel byî takýmto väzêom nádeje. Biblia
nám hovorí, æe nemal æiadne çudské dôvody na to, aby veril, no na-
priek tomu mal vo viere nádej, æe Boæí sçub sa naplní v jeho æivote.
Sklamaná nádej spôsobuje v srdci bôç a prináãa depresiu, sklamanie
a zúfalstvo. Keâ máte nádej, zámerne sa stávate pozitívnymi vo svo-
jich myãlienkach a postojoch. Nádej sa tieæ pozitívne vyjadruje.
Nádej verí, æe u Boha je vãetko moæné a v kaædej chvíli oåakáva dobrú
správu. Nádej hovorí: „Dnes sa mi stane nieåo dobré.”

Pozitívny postoj zjednoduãuje æivot. Uvoçêuje nás spod tlaku a
dáva nám na tvár úsmev. Je to postoj, ktorý nám Boh chce daî, aby
mohol v naãom æivote uskutoåêovaî svoju vôçu. Ak máme chodiî
s Bohom, musíme s Ním súhlasiî. Veâ On pozná myãlienky a
úmysly, ktoré má s nami – úmysly smerujúce k blahu a k pokoju: daî
nám v koneånom dôsledku nádej (pozri Jeremiáã 29, 11).
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95 Vzoprite sa diablovi

„Najpodlejãou vecou na svete je diabol.”

Henry Ward Beecher

Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi (pevne sa mu postavte na

odpor) - a uteåie od vás. Jakub 4, 7

Boæie Slovo nás uåí, æe ak sa podriadime Bohu a vzoprieme sa
diablovi, uteåie od nás (pozri Jakub 4,7). Ak sa nevzoprieme diab-
lovým klamstvám a pokuãeniam, tak nás nakoniec v tej oblasti
ovládne. Diabol je agresívny nepriateç a my nesmieme byî pasívni
v naãom odpore voåi nemu.

Diabol chce, aby naãe æivoty boli mizerné a komplikované. Chce
nás okradnúî o naãu radosî, náã pokoj a o vãetky dobré veci, ktoré
sme dostali vâaka Jeæiãovej smrti. Dnes sa rozhodnite, æe si budete
nárokovaî svoje práva Boæieho dieîaîa a æe si budete uæívaî æivot,
ktorý vám On chce daî. Åasto si myslíme, æe keâ je nieåo Boæou
vôçou pre nás, tak sa to automaticky stane, ale to nie je pravda. Potre-
bujeme sa cviåiî vo svojej viere a súåasîou toho je aj vzoprieî sa
diablovi.

Ak by ste poåuli, æe sa niekto v noci dobíja k vám do domu, åi by
ste ostali âalej leæaî v posteli a predpokladali by ste, æe Boh sa o to
postará? Nie, iste by ste to nespravili. Vyskoåili by ste z postele, naãli
si nieåo, åím by ste sa mohli obrániî, modlili by ste sa a pokúsili by
ste sa privolaî pomoc. Ak by to bolo nutné, agresívne by ste bránili
seba a svoju rodinu pred tým votrelcom. Preåo sa nesprávame tak is-
to, keâ sa diabol snaæí preniknúî do naãich æivotov a okradnúî nás
o Boæí dobrý plán?

Je åas na to, aby sme boli bojovnejãí. Ak sa budeme venovaî boju,
nebudeme tráviî tak veça åasu odráæaním útokov zlého. Pamätajte
na to, æe Boh vo vás je väåãí, ako akýkoçvek nepriateç, ktorého
stretnete. Jednoducho sa vzoprite diablovi hneâ, keâ sa do vás pustí.
Åím dlhãie budete åakaî, tým viac miesta získa.
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96 Udræujte si duchovnú silu

„Niekedy sa zázrak premiestêovania hôr prejaví tak, æe vám Boh dá

dostatok sily na prácu s lopatou.” Shane Littlefield

Muæný duch znáãa svoju nemoc (tela alebo trápenie duãe).

Príslovie 18, 14

Neåakajte, æe keâ sa dostanete do nejakej hroznej situácie, rýchlo sa
vám podarí získaî duchovnú silu. Tak to nefunguje. Svoje rezervy si
musíte budovaî postupne. Napríklad tak, æe budete s Bohom pravi-
delne tráviî potrebný åas, modliî sa a ãtudovaî Jeho Slovo. Je
bláznivé åakaî na chvíçu, keâ potrebujete zdvihnúî nieåo îaæké
a v tej chvíli zaåaî trénovaî svoje svaly. Nikdy neoåakávame, keâ
zaåneme posilêovaî v posilêovni, æe nasledujúci deê budeme
schopní udvihnúî trojnásobnú váhu, ako deê predtým. Vieme, æe
na to, aby sme dokázali zdvihnúî îaæké veci, musíme svoje svaly
vytrénovaî a tieæ by sme mali vedieî, æe aj svoju duchovnú silu
musíme budovaî, aby sme bez oslabenia dokázali vydræaî
v skúãkach æivota.

Zistila som, æe ak si udræujem svoju duchovnú silu, veça vecí mi
prestane vadiî, a pritom v niektorých prípadoch môæe ísî dokonca
o veci, ktoré ma kedysi dokázali rozladiî na niekoçko dní. Dokázali
ma rozladiî preto, lebo som nebola dostatoåne silná v Bohu, aby som
sa im dostatoåne vzoprela, alebo aby som ich zaåala vnímaî
správnym spôsobom. Naãe vnímanie æivotných výziev má veçký
vplyv na to, ako sa s nimi vyrovnáme a ako nás ovplyvêujú emoci-
onálne. Jeden muæ v Biblii, Jozef, bol vlastnými bratmi predaný do
otroctva, ale neskôr im povedal, æe åo nepriateç zamýãçal na zlé, Boh
obrátil na dobré (pozri 1. Mojæiãova 50, 20). Mal správny postoj, pre-
toæe mal skvelý vzîah s Bohom. Neustále si udræoval svoju duchovnú
silu a potom preæíval jedno víîazstvo za druhým.

Keâ neustále æijeme pod odsúdením, nosíme rôzne bremená ale-
bo preæívame stratu pokoja a radosti, náã æivot je komplikovaný.
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Vyæaduje si vãetku naãu pozornosî. Môæe to vyzeraî dosî nároåné,
aby sme si udræali svoju duchovnú silu, ale v skutoånosti to je omno-
ho jednoduchãie, ako sa neustále cítiî zavalení tým, åo sa odohráva
v naãom æivote. Buâte silní v Pánovi a v moci Jeho sily (pozri
Efeæanom 6, 10).
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97 Buâte verní

„Ålovek, verní nad niekoçkými vecami, vládne niekoçkým mestám.

Nezáleæí na tom, åi káæete vo Westminsterskom opáctve alebo åi

uåíte neposednú triedu, a preto buâte verní. Vernosî je vãetko.”

George MacDonald

Mnohý ålovek sa stretne s muæom, ktorý mu preukáæe nejaké

milosrdenstvo alebo dobrotu; ale verného muæa spoçahlivého kto nájde?

Príslovie 20, 6

Zdá sa, æe len veçmi málo çudí dokáæe doîahovaî veci aæ do konca
a byî vernými vo veciach. Moæno sa zdá, æe vzdaî sa nieåoho je
çahãie, ale realita je taká, æe ak si neplníme svoje záväzky, môæe nám
to riadne skomplikovaî náã æivot. Neverným, nespoçahlivým çuâom
sa obyåajne hromadí mnoæstvo nedokonåených projektov a celý
æivot trávia neustálym striedaním zamestnaní, zborov, vzîahov….
Vãetky tieto zmeny sú v koneånom dôsledku omnoho zloæitejãie, ako
keby tí çudia boli verní a keby dotiahli to, åo zaåali.

Dokonca aj v manæelstve sa veça çudí vzdáva, keâ sa dostanú do
îaækostí; çudia sa rozvádzajú a onedlho nato si berú niekoho iného a
potom sa ten cyklus zaåína odznova. Ja vædy çuâom hovorím, aby si
pamätali, æe hoci sa tráva na druhej strane môæe zdaî “zelenãia”, aj
tak ju bude treba kosiî. Skutoånosî je taká, æe akýkoçvek vzîah,
ktorý stojí za to, bude maî nejaké nedokonalosti a bude treba na
êom trochu pracovaî. Ak nedokáæeme prejsî cez konflikty, nikdy
nebudeme maî dobré vzîahy.

Ak by sa ma Dave bol býval poåas naãich prvých rokov manæelstva
vzdal, moæno by som dnes neuåila Boæie Slovo po celom svete. Veça
çudí sa podobá tomu, åo ja nazývam „surové diamanty”. Majú
ohromné schopnosti a iba potrebujú, aby niekto s nimi zostal aj
v procese ich brúsenia a leãtenia. Boh je verný a my musíme byî takí
istí.
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Povzbudzujem vás, aby ste sa dlho a usilovne modlili predtým, neæ
sa åohokoçvek vzdáte. V æivote môæe prísî k niekoçkým chvíçam,
keâ naãou jedinou moænosîou bude vzdaî sa nieåoho. Ale pomerne
åasto je vzdávanie sa diablovým trikom, prostredníctvom ktorého
nám dodáva pocit sklamania a skçúåenosti. Ostaête verní tomu, åo
ste sçúbili spraviî a verte, æe Boh vás za to odmení.
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98 Skontrolujte si svoju
perspektívu

„Åokoçvek pozitívne je lepãie ako negatívne niå”.

Elbert Hubbard

Ja v Neho budem dúfaî (moja dôvera a isté spoçahnutie a pevná nádej

bude namierená na Neho). Æidom 2, 13

Ako vnímate æivot? S akou perspektívou pristupujete k æivotu?
Chcem vám pripomenúî nieåo, åo som povedala uæ skôr v tejto kni-
he – naãím problémom nie je samotný æivot; väåãinu îaækostí nám
spôsobuje náã prístup k æivotu. Dvaja çudia môæu maî ten istý
problém a jeden z nich bude ãîastný, zatiaç åo druhý bude v depresii
a v smútku. Z tohto môæeme vidieî, æe na vine nie je samotný
problém; ide o to, ako ten problém vnímame – ide o náã prístup
k problémom. V tom je ten rozdiel.

Náã prístup k æivotu je naãím vlastným rozhodnutím a nikto nám
nemôæe znepríjemniî æivot, ak sa rozhodneme, æe my budeme
ãîastní. Ak niekto z naãich známych spraví zlé rozhodnutie, nezna-
mená to, æe aj my sa musíme cítiî zúboæene. Moæno sme v nejakej si-
tuácii spravili, åo sme mohli, ale náã priateç sa aj tak na nás hnevá a je
nespokojný. Znamená jeho/jej zlý postoj, æe aj ja musím stratiî svoju
radosî? Nie, samozrejme nie! Ja sa vãak musím rozhodnúî, æe im ne-
dovolím okradnúî ma o moju radosî, lebo inak sa to stane. Kaædý sa
sám rozhodne, ako bude pristupovaî k æivotu a ja to musím robiî
tieæ. Môæu sa rozhodnúî, æe uveria tej najhorãej správe, ale ja sa na-
priek tomu môæem rozhodnúî, æe uverím tej najlepãej. Nemusíte
byî géniom na to, aby ste dokázali predpovedaî, kto z nás bude
ãîastnejãí a bude si viac uæívaî æivot.

Dovoçte mi, aby som sa vás eãte raz spýtala – ako vnímate æivot?
Ste pozitívni, neustále veríte v to najlepãie a ste pripravení preukázaî
milosrdenstvo a odpustenie tým, ktorí vás zranili? Alebo ste de-
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presívni, znechutení a nespokojní, pretoæe nie vãetko ide tak, ako by
ste to chceli vy? Múdro sa rozhodnite, do ktorých bojov sa pustíte
a potom si uæívajte jednoduchý æivot. Çahãie je maî pozitívny postoj,
ako negatívny.
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99 S pokorou prichádza
pokoj a moc

„Ak túæite po láske Boæej a çudskej, buâte pokorní, pretoæe pyãné

srdce, ktoré miluje len seba samého, nemiluje nikto iný, okrem neho

samého. Pokora sa presadzuje tam, kde ani cnosî, ani sila, ani

argumenty niå nezaváæia.” Francis Quarles

A Pánovmu sluæobníkovi sa nepatrí vadiî (bojovaî, súperiî), ale

byî prívetivým (milým, udræiavajúcim zväzok pokoja) ku vãetkým,

spôsobným (a schopným) vyuåovaî a trpezlivo (zhovievavo a ochotne)

znáãaî krivdy. 2. Timoteovi 2, 24

Nepriateçstvo je klin medzi çuâmi, ktorý dáva diablovi príleæitosî
k zabezpeåeniu rozkolov a zniåenia. Je to negatívna emócia, ktorá
komplikuje naãe æivoty a zraêuje naãe srdcia a srdcia iných.

Jedným zo spôsobov, ktorým sa môæeme nepriateçstvu vyhnúî, je
dræaî sa v ústraní od bezpredmetných a nedobre podloæených spo-
rov. Keâ má nejaký ålovek pocit, æe musí vædy kaædému povedaî, åo
si myslí a åo vie, tak tým len dokazuje, æe v skutoånosti toho veça ne-
vie. Ak by vedel, tak by si tieæ uvedomoval, æe musí viac poåúvaî, ako
hovoriî. Biblia hovorí, æe k nezhodám dochádza len kvôli pýche. To
znamená, æe çudia nemôæu spolu bojovaî alebo sa hádaî, ak medzi
nimi chýba pýcha.

Pokora - sú dvere k jednoduchému, no mocnému æivotu v radosti.
Pokorte sa pod mocnú ruku Boæiu, aby vás mohol povýãiî v pravý
åas (pozri 1. Petra 5, 6). Majte ten istý postoj a takú istú pokoru
mysle, akú mal Jeæiã (pozri Filipänom 2, 5). Pokora si váæi pokoj eãte
viac, ako snahu dokazovaî, æe niekto má pravdu. Pokora je
najvyããou cnosîou a charakterovou årtou, ktorú treba váãnivo
vyhçadávaî. Pokora vedie k postupu a k povýãeniu od Boha. Boæí
sluæobník, ktorý sa vâaka svojej pokore vyhýba hádkam, je ålove-
kom, ktorý si uæíva æivot v pokoji a v moci.
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100 Spriateçte sa s disciplínou

„Tajomstvom disciplíny je motivácia. Keâ je ålovek dostatoåne

motivovaný, disciplína sa postará sama o seba.”

Alexander Patterson

Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti (zbabelosti alebo zbabelého,

podliezavého, vtieravého strachu), ale (dal nám ducha) moci, lásky

a sebaovládania (pokojnej, vyváæenej mysle a disciplíny).

2. Timoteovi 1, 7

Slovo disciplína obyåajne vedie çudí k povzdychnutiu, no v sku-
toånosti by sme ju mali vnímaî ako dobrého priateça, ktorý nám
pomáha v æivote dosiahnuî to, åo chceme. Disciplína nám pomáha
robiî to, åo vieme, æe by sme mali spraviî. Disciplína nám pomáha!
Moæno si myslíte: Áno, ale disciplína aj bolí. To je pravda, ale prináãa
so sebou aj poriadok, dobré ovocie a nakoniec slobodu.

Jedna vec, ktorá bolí eãte viac, ako tréning v disciplíne, je æivot,
ktorý je jednou nepretræitou sériou komplikácii a zmätku. Bolesî,
ktorá prichádza so zmenou, je vædy lepãia, ako agónia nemennej si-
tuácie. Poloæte si otázku, åi by ste sa radãej cítili zle a boli by ste celý
æivot slabí, alebo åi by ste sa namiesto toho radãej prinútili cviåiî
a potom si uæívali zdravie a silu? Radãej by ste pokraåovali v jedení
nezdravej stravy a mali problémy so zdravím alebo by ste sa rozhodli,
æe to vymeníte za zdravãí æivotný ãtýl a uæívali si dobré zdravie a dlhý
æivot? Neteãilo by vás, ak by ste mohli v hotovosti zaplatiî za veci,
ktoré potrebujete a neæili by ste v dlhoch? Ak áno, tak sa musíte
prinútiî k tomu, aby ste æili v rámci svojich moæností. Chceli by ste,
aby vaãa domácnosî vyzerala pekne, åisto a v poriadku? Ak áno,
musíte byî disciplinovaní a udræiavaî ju v takom stave. Nijako inak
sa to nestane.
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JOYCE MEYER
Autorka kníh, ktoré sa poåtom predaných kusov umiestnili na prvom mieste v rebríåku New York Times

STO
spôsobov na

zjednoduãenie
váãho ÆIVOTA

Takmer vãetci sú presvedåení o tom, æe
jednoduchý æivot je ten najlepãí æivot. Avãak
iba málo çudí podça toho æije. Ak ste znechu-
tení z toho, æe ste stále unavení alebo ste
vyhorení kvôli záplave vaãich hromadiacich sa
záväzkov a ste vyåerpaní z toho, æe iba
preæívate, namiesto toho, aby ste si æivot uæívali
– tak táto kniha je pre vás.

Joyce Meyer svojím typickým, priamym ãtýlom
odhaçuje nie menej ako sto spôsobov, ktorými
môæete okamæite zlepãiî svoj æivot. Vãetko to
zaåína aktivovaním viery a istoty namiesto
pochybností a snahy zapáåiî sa çuâom.
Kçúåom je aj tu pevné rozhodnutie – a Boh vás
zmocní k budovaniu lepãieho æivotného ãtýlu.

Joyce veçmi dobre vie, aké je to byî vãetkým
zavalený. Zo svojej skúsenosti píãe: “Spomí-
nam si na jednu chvíçu, keâ som sa Bohu
sîaæovala na svoj absolútne preplnený kalen-
dár. Ako odo mêa mohol niekto chcieî, æe
spravím vãetko to, åo tam bolo poznaåené?
Potom som si zrazu uvedomila, æe ja sama som
si vytvorila ten program a nikto iný okrem mêa
ho nemôæe zmeniî.”

Skvelou správou je, æe aj vy máte tú istú moc
zmeniî svoj æivot. Ak vyskúãate iba niekoçko
týchto odporúåaní, zaånete vidieî pokrok vo
svojom æivote a zakúsite skutoånú radosî.

STO
spôsobovna

váãhoÆIVOTA
zjednoduãenie

JO
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Æite Bohu na slávu

Zanechajte to, åo je za vami

Vyberajte si svoje boje

Nebojte sa toho, åo si myslia çudia

Dôverujte Bohu, æe zmení iných çudí

Doprajte si priestor

Nebuâte na seba takí prísni

Prestaête robiî veci, ktoré nerobíte dobre

Pamätajte, æe Boh je na vaãej strane

Joyce nám pripomína, æe Biblia je plná príkla-
dov o Boæej starostlivosti a usmernenia, aby
sme sa venovali postupne jednému dêu za
druhým. K budovaniu jednoduchého æivota
patrí æivot v súlade so zámerom, ktorý má Boh
pre kaædého z nás – a ten zámer nikdy nebude
od vás vyæadovaî viac,neæ môæete daî.

Osloboâte sa tým, æe si uvedomíte, æe nemu-
síte niå robiî, opravovaî, ani riadiî.
Postupujte podça autorkinej rady, ktorá vedie
k jednoduchosti. Prijmite za svoju tú skuto-
ånosî, æe Boh je na vaãej strane – a buâte
povzbudení, æe On vám pomôæe æiî
jednoduchý æivot.

patrí medzi
popredných celosvetových,
praktických uåiteçov Biblie.
Je autorkou kníh, ktoré sa
poåtom predaných kusov
umiestnili na prvom mieste v
rebríåku New York Times a
napísala viac ako sedemdesiat

inãpiratívnych kníh, vrátane kníh
,

,
celej série kníh

a mnohých iných. Má k dispozícii
aj tisíce audio nahrávok svojich vyuåovaní,
ako aj kompletnú video kniænicu. Rozhlasové
a televízne programy

sú vysielané po celom svete a Joyce
usporadúva konferencie po celom svete. Joyce
a jej manæel Dave sú rodiåmi ãtyroch dospe-
lých detí a bývajú v St.Louis,Missouri,USA.

Sebave-
domá æena (Confident Woman) Vyzeraj
dobre, cíî sa dobre (Look Great, Feel Great)

Myseç ako bojisko (Battlefield
of the Mind)

Uæívaj si kaædodenný
æivot

Joyce Meyer

Je moæné, æe æivot v skutoånosti nie je
komplikovaný, ale my si ho komplikujeme tým,

ako k nemu pristupujeme?

“Väåãina çudí dnes æije komplikovaný æivot a to ich zanecháva
frustrovaných a zmätených, uîahaných a vyåerpaných. Mám vãak dobrú
správu: váã æivot nemusí byî taký. Môæete sa rozhodnúî pre jednoduchý
æivot, plodný, naplnený, pokojom a radosîou ... Pokým vãak nie sme
pevne odhodlaní a odváæne sa nepustíme na cestu za jednoduchosîou,
sme odsúdení ku zloæitému æivotu a k frustrácii.”

„Æivot nemôæe byî jednoduchý, pokým sa nenauåíme pristupovaî ku
vãetkým veciam jednoducho. Náã postoj ku vãetkým udalostiam v
naãom æivote rozhoduje o tom, aká çahká alebo zloæitá bude kaædá jedna
situácia ... Dovoçte mi podeliî sa s vami o 100 spôsobov, ktorými môæete
zjednoduãiî svoj æivot a v dôsledku toho uvoçniî a zvýãiî svoju radosî.”

Joyce Meyer, z Úvodu

Pomocou priamych odporúåaní typu:

Nerobte viac vecí naraz

Netrápte sa o zajtrajãok

Prestaête odkladaî veci na neskôr

Buâte ochotní prispôsobiî sa

Pestujte samotu

Joyce hovorí o princípoch obmedzovania a odstraêovania aspektov,
ktoré prináãajú stres do naãich dní, ktoré komplikujú a hatia naãu
schopnosî,naplno si uæívaî æivot.


