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Túto knihu by som rada venovala svojmu manæelovi,
Daveovi, ktorý mi ukázal Jeæiãovu lásku poåas môjho
procesu uzdravovania.

Âakujem Ti, Dave, æe si mi dovolil ukázaî moje skutoåné
ja, aj keâ som niekedy nebola príjemná spoloåníåka; za to, æe
si so mnou vædy trpezlivý a máã ku mne pozitívny prístup; a
za to, æe si Bohu dôveroval, æe ma zmení, aj keâ sa to zdalo
byî nemoæným.

Verím tomu, æe táto práca je rovnako Tvoja ako moja a
âakujem Bohu, æe sa rozhodol priviesî îa do môjho æivota.
Skutoåne si bol vædy mojím „princom na bielom koni.“





Úvod

Ak prejaveniu vaãej radosti bráni emocionálna bolesî,
ak vás niekto zneuæíval alebo ste trpeli pocitmi

odmietnutia, tak vás povzbudzujem preåítaî si túto knihu.
Ak ste niekedy poåuli moje vysielanie v rádiu alebo
v televízii, tak ste museli poåuî, ako hovorím o tom, æe som
ako dieîa aj ako mladá æena bola zneuæívaná. Skutoånosî je
taká, æe pokiaç som nestretla Pána a nebola oslobodená
pravdou Jeho Slova, môj æivot bol ako kôpka popolu.

Toto nie je príbeh o vãetkých nepríjemných detailoch
mojej vlastnej minulosti, i keâ veça o minulosti hovorím,
aby som vám povedala, æe rozumiem, aké je to byî bez
nádeje a cítiî sa nemilovaná. Pred mnohými rokmi ma
Boh inãpiroval k tomu, aby som sa podelila o tieto pravdy,
aby som tak mohla pomôcî vyslobodiî iných çudí, ktorí
sa nachádzajú v podobných situáciách. Od prvého vyda-
nia tejto knihy poåúvam çudí, ktorí mi hovoria, æe
potrebujú modlitbu a vyuåovanie, aby mohli víîazne
kráåaî v æivote, ktorý pre nich pripravil Boh. Súhlasia, æe
táto kniha im veçmi pomohla.



Nedávno ma Pán povzbudil k tomu, aby som
vyuåovanie v tejto knihe rozãírila, aby som tak mohla
ponúknuî hlbãí základ pre çudí, ktorí sú pripravení
opustiî svoju minulosî a pohnúî sa smerom k tomu
prekrásnemu æivotu, ktorý pre nich Boh má a chce, aby sa
z neho teãili. Na základe svojich vlastných skúseností a na
základe obãírnej ãtúdie, ktorú som robila vo sfére
nezdravých návykov chovania, ktoré sú spôsobené
zneuæívaním, chcem vám povedaî o tom, ako môæe Boæia
láska premôcî negatívne javy spôsobené zneuæívaním.
Taktieæ sa zmieêujem o pohçade na dva druhy bolesti,
s ktorými sa musí zneuæívaná osoba stretnúî – bolesî zo
zmeny alebo bolesî z toho, æe æiadna zmena nenastane.
Potom hovorím o ãiestich krokoch, ako dosiahnuî
emocionálne uzdravenie.

Útek od minulosti nevedie k uzdraveniu, a preto
identifikujem niekoçko spôsobov, ktorými çudia utekajú
od minulosti, aby ste sa mohli vyhnúî oddialeniu
v dosiahnutí váãho vlastného víîazstva. Vysvetlím, ako sa
pohnúî âalej cez dvere bolesti, ktoré sa stali prekáækou na
ceste do budúcnosti.

Ak potrebujete nechaî minulosî minulosîou a
potrebujete prijaî vnútorne posilnenie od Boha, ktoré
vám umoæní dôverovaî ostatným, rozvíjaî a udræiavaî
intímne priateçstvá, a znova sa teãiî zo æivota, tak potom
je táto kniha pre vás. Keâ uæ raz zaånete, tak pokraåujte
s åítaním aæ do konca knihy, aby ste mohli objaviî tú
dobrú správu o odmene, ku ktorej vás Boh povolal.

Z vlastnej skúsenosti viem, æe Boh je odplatiteçom
tých, ktorí Ho snaæne hçadajú. Môæete sa nauåiî, ako sa
striasî problémov a dostaî dvojitú náhradu za vãetko to,
åím ste preãli.
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P R V Á Å A S Î

Kedysi som bol
spútaný

Tým, ktorí sedeli v tme a temnote, zvieraní
biedou, æelezom, lebo sa reåiam Boæím prieåili,
pohrdli radou Najvyããieho.

Æalm 107:10-11





1

Trofeje milosti
A

Zdá sa, æe veça çudí má navonok svoje æivoty
usporiadané, ale vnútri sú to emocionálni stro-

skotanci,pretoæe boli traumatizovaní zneuæívaním. Obeî
traumy je niekto, kto je fyzicky alebo emocionálne
zranený nejakým náhlym alebo závaæným ãokom, ktorý
vytvoril váæne alebo dlhotrvajúce poãkodenie psychi-
ckého vývoja daného jednotlivca.

Verím tomu, æe na svete je veça traumatizovaných çudí,
ktorí boli v minulosti natoçko zneuæívaní, æe sú teraz
psychicky zaostalí; nie sú schopní normálne fungovaî
v kaædodennom æivote. Existujú çudia, ktorí si preãli
takými traumami, ktoré ich emóciami úplne otriasli,
pretoæe vydræali nieåo tak straãné, æe sa to slovami ani
nedá vypovedaî.

Preæiî traumu zo zneuæívania môæe çudí uvrhnúî do
ãtádia psychického poãkodenia, ktoré im znemoæêuje
poriadne fungovaî vo vzîahoch s ostatnými. Takéto
obete nechápu, åo je v neporiadku, alebo ako sa dostaî zo
svojho deãtruktívneho návyku v správaní, aby tak mohli



æiî normálny æivot. V takej situácii som bola aj ja pred
tým, neæ som sa nauåila, ako sa chopiî víîazstva nad
traumou v mojom æivote.

Cez hçadanie Boha a åítanie Jeho Slova som zistila, æe
Boh má najväåãí záujem o náã vnútorný æivot, pretoæe to je
miesto, kde sa teãíme z Jeho prítomnosti. Jeæiã povedal:
„Veâ kráçovstvo Boæie je uæ tu (vo vaãich srdciach)
medzi vami (obklopuje vás)! “ (Lukáã 17:21, ekumenický
preklad, zvýraznené autorkou)

Táto kniha je zhrnutím toho, ako ma Boh uåil víîaziî
skrze Krista nad tragédiou zneuæívania v mojom æivote.
Potom, ako som veça rokov strávila kázaním Jeho Slova,
Boh ma viedol do 2. Korintským 2:14: „Ale vâaka Bohu,
ktorý nám vãade dáva triumfovaî (ako trofeje Kristovho
víîazstva) v Kristovi a na kaædom mieste nám dáva
zjavovaî vôêu svojho poznania. “

V jedno ráno, keâ bol v Amerike Deê vâakyvzdania, sa
vo mne prebudil duch vâaky, keâ som zaåala premýãçaî
nad vãetkým tým, åo pre mêa Boh vykonal. V ten deê
prehovoril do môjho srdca a povedal mi: „Joyce, ty si
trofej mojej milosti a pomáhaã mi získaî âalãie trofeje.“
Potom som videla vitrínu v nebi, ktorá bola naplnená
trofejmi. Pochopila som, æe keâ niekto získa trofej, je to
preto, æe táto osoba je ãampiónom v tej oblasti, v ktorej
pôsobí. Ak majú çudia u seba doma vystavené trofeje
z futbalu, hokeja alebo volejbalu, je jasné, æe strávili veça
åasu, aby si v danej oblasti rozvili svoje schopnosti.

Boh je ãampiónom v tom, ako prenáãa çudí z miesta
zniåenia na miesto úplného víîazstva. Keâ sa dostanú na
miesto víîazstva, tak sa stanú trofejmi Jeho milosti a sú
vystavení na obdiv ako voêavé pripomenutie Boæej
dobroty. Svoje svedectvo v tejto knihe rozprávam, aby
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som pomohla tým, ktorí sú neustále v procese, aby sa stali
Boæou trofejou.

Cez tragédie, rovnako ako cez výhry, som si uvedomila,
æe Jeæiã je môj Kráç a chce byî aj vaãím Kráçom.
Kráçovstvo, nad ktorým túæi panovaî, je náã vnútorný
æivot – naãa myseç, vôça, emócie, túæby a myãlienky. Slovo
jasne uåí, æe „Kráçovstvo Boæie nie je (ako si zaobstaraî)
jedenie a pitie (ktoré má niekto rád), ale spravodlivosî
(stav, ktorý åloveka uschopêuje byî prijatým pre Bohom),
pokoj (v srdci) a radosî v Duchu Svätom. Kto teda slúæi
Kristovi, je milý Bohu a v úcte u çudí.” (Rímskym
14:17-18)

Inými slovami, ak v nás vládne Boæie kráçovstvo, tak sa
budeme teãiî spravodlivosti, pokoju a radosti v Duchu
Svätom. Taktieæ budeme prijateçní Bohu a çuâom. Jeæiã
povedal, æe sa nemáme staraî o vonkajãie veci, akými sú
jedlo alebo obleåenie, ale æe máme: „Ale hçadajte
(upriamujte sa na... a mierte na...) najprv kráçovstvo
Boæie a Jeho spravodlivosî (Jeho spôsob konania a
správnosti) a vãetko toto bude vám pridané.” (Matúã
6:33)

Predovãetkým máme hçadaî Boæie kráçovstvo, ktoré je
v nás, a potom bude o vãetky naãe vonkajãie potreby
postarané. Keâ prijmeme Jeæiãa ako svojho Pána, tak
vládne nad naãím vnútorným svetom a prináãa so sebou
spravodlivosî, pokoj a radosî. Bez ohçadu na to, aké
îaækosti nás stretnú v naãom vonkajãom æivote, ak sme
vnútri celiství, nielen æe preæijeme, dokonca sa zo svojho
æivota budeme teãiî.

Náã vnútorný æivot s Bohom je omnoho dôleæitejãí neæ
ten vonkajãí. A preto, emocionálne uzdravenie, o ktorom
taktieæ hovorím ako o vnútornom uzdravení, je téma,
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ktorá musí byî prediskutovaná biblickým a vyváæeným
spôsobom, ktorý prináãa zboæné výsledky. Apoãtol Pavol
hovorí, æe si môæeme byî istí, „æe Ten, kto vzkriesil Pána
Jeæiãa, vzkriesi aj nás s Jeæiãom a postaví nás s vami.”
(2. Korintským 4:14). A vo verãoch 16 aæ 18 pokraåuje:

„Preto neochabujeme (nebuâme úplne bezduchí,
vyåerpaní a vyãîavení kvôli strachu), ale aj keâ náã
vonkajãí ålovek (postupne) hynie, náã vnútorný sa
(postupne) obnovuje zo dêa na deê. Lebo toto terajãie
çahké bremeno súæenia (çahký nepokoj predoãlej hodiny)
získa nám nesmiernu hojnosî veånej slávy (nad vãetky
medze, nesmierne prekraåujúcu vãetko chápanie a
predpoklady, obrovskú a prekraåujúcu slávu a poæehnanie,
ktoré nikdy neprestane!), keâ nehçadíme na viditeçné, ale
na neviditeçné. Viditeçné je totiæ doåasné (krátke a
unikajúce), ale neviditeçné je veåné.”

Kaædý je vystavený tomu, åo Pavol nazýva „terajãie
súæenie“ a niektorí z nás pretrpeli nieåo, åo sa v tom åase
zdalo byî neúnosnou emocionálnou bolesîou. Ale Jeæiã
priãiel: „...zvestovaî chudobným evanjelium, (uzdravo-
vaî skrúãených srdcom) poslal ma hlásaî zajatým
prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláåaným
(ktorí sú skrúãení, zranení, zdrtení a zlomení následkom
kalamity) oslobodenie“. (Lukáã 4:18)

Ako åítame, Jeæiã priãiel na to, aby uzdravil tých, ktorí
majú skrúãené srdce. Podça Strongovej výkladovej kon-
kordancie, slovo, ktoré sa prekladá ako skrúãený v tomto
verãi, je kombináciou dvoch gréckych slov – kardia, åo
znamená jednoducho „srdce“ a suntribo, åo znamená
„úplne zdrtiî, inými slovami zdevastovaî…rozbiî (na
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malé kúsky), zlámaî na cimpr-campr…., zraniî.“ Verím
tomu, æe Jeæiã priãiel, aby uzdravil tých, ktorí sú vnútri
skrúãení – tých, ktorí sú vnútorne rozdrtení a zranení.

Ak ste boli traumatizovaní zneuæívaním, je mojou
nádejou, æe táto kniha vám poslúæi ako mapa na ceste od
popolu zniåenia, devastácie, ku okrase zdravia a celi-
stvosti vo vaãom vnútornom ja. Dúfam, æe tento odkaz
pre vás bude zrozumiteçný, jasný a mocný, a æe Duch
Svätý vám dá silu nasledovaî Ho do vaãej koneånej
stanice pokoja a radosti.

Moja modlitba za vás je parafrázou pasáæe z listu
Efezským 3:16: „Modlím sa, aby ste boli posilnení vo
vnútornom åloveku skrze moc Ducha Svätého, ktorý
bude prebývaî v samotnom jadre vaãej osobnosti, vo
vaãom vnútri.“

Taktieæ vás povzbudzujem k tomu, aby ste vædy
pamätali na Boæie zasçúbenie, ktoré sa nachádza v
Æidom 13:5-6.

Veâ On (Boh) sám povedal: „Neopustím îa, ani
nezanechám”; nikdy, nikdy, nikdy, vôbec v æiadnom
prípade îa nezanechám bezradného ani îa neopustím,
ani îa nesklamem (nepovolím svoju ruku, ktorou îa
dræím)! (Uråite nie!)

Takæe smelo môæeme vyznávaî: Pán je mojím
pomocníkom, nebudem sa báî (desiî, strachovaî); veâ
åo mi urobí ålovek?
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2

Popol zneuæívania
A

Verím tomu, æe çudia sú zneuæívaní jedným z dvoch
spôsobov. Takmer kaædý si dokáæe vybaviî situáciu,

kde sa cítil, æe s ním zle zaobchádzajú. Taktieæ verím
tomu, æe sú zástupy çudí, ktorí boli váæne traumatizovaní
zneuæívaním, ktoré im bolo spôsobené.

Niektoré definície slovesa zneuæívaî hovoria: „zaåaî
nesprávne alebo nevhodne pouæívaî: PODVIESÎ“; „pou-
æívaî tak, æe sa spôsobí zranenie alebo poãkodenie:
TÝRAÎ“; „napadnúî slovami: NADÁVAÎ“. Medzi defi-
níciami podstatného mena zneuæívanie sa nachádzajú:
„skazené praktiky alebo zvyky“; „nevhodné alebo
neprimerané pouæívanie alebo zaobchádzanie: ZNEU-
ÆÍVANIE“; „podvodný skutok: PODVOD“; „vyjadro-
vanie, ktoré poniæuje alebo hanobí… nespravodlivo,
prehnane a nahnevane“; „fyzické zneuæívanie.“

Niektoré åasté formy zneuæívania sú: fyzické, verbálne,
mentálne, emocionálne a sexuálne. Akákoçvek forma
pokraåujúceho zneuæívania môæe vytvoriî koreê odmiet-
nutia v danom jednotlivcovi, ktorý bol týraný a tento



defenzívny pocit nehodnosti môæe potom spôsobiî
nemalé problémy v medziçudských vzîahoch tohto
jednotlivca. Dnes æijeme v spoloånosti plnej çudí, ktorí
nevedia, ako s ostatnými çuâmi vychádzaî; aj keâ sa
zneuæívanie v ich æivote zastavilo, pozostatky traumy
pokraåujú a naâalej zasahujú ich schopnosî priblíæiî sa k
iným.

Boh nás stvoril pre lásku a prijatie, ale diabol tvrdo
pracuje na tom, aby sme sa cítili odmietnutí, pretoæe vie,
æe nedostatok sebahodnoty a zakorenené pocity odmiet-
nutia zraêujú jednotlivcov, rodiny a priateçstvá.

Hore zmienené typy zneuæívania – åi uæ sú vo forme
zniåených priateçstiev, zrieknutia sa, rozvodu, faloãných
obvinení, vylúåenia zo skupiny, neobçúbenosî u uåiteçov
a iných çudí postavených v autorite, výsmech od
vrstovníkov – alebo akýkoçvek zo stoviek podobných
skutkov – môæe spôsobiî a skutoåne aj spôsobuje
emocionálne rany, ktoré môæu çuâom zabrániî v ich úsilí
udræaî si zdravé a trvalé vzîahy.

BOLI STE ZNEUÆÍVANÍ?

Ak s tebou zaobchádzali nesprávne alebo nevhodne,
môæe to hlboko poznamenaî tvoje emocionálne rozpo-
loæenie. Ale na to, aby si sa vylieåil z emocionálnej bolesti,
musíã chcieî byî uzdravený.

Jedna z mojich obçúbených åastí Písma (pritom to
môæe znieî prekvapivo) je Ján, kapitola 5. V piatom verãi
je Jeæiã opísaný ako vidí muæa leæiaceho pri jazere
v Betsaide, ktorý má hlboko zakorenenú a tridsaîosem
rokov vleåúcu sa chorobu. Jeæiã vedel, ako dlho bol tento
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úboæiak v takomto stave a spýtal sa ho: „Chceã byî
zdravý? (Myslíã to so svojím uzdravením skutoåne
váæne?)“ (verã 6).

Åo to je za otázku pre åloveka, ktorý tak dlho trpel? Je
to vhodná otázka, pretoæe nie kaædý sa chce uzdraviî tak
veçmi, æe je schopný urobiî åokoçvek. Zranené emócie sa
môæu staî väzením, ktoré dovnútra zamkne seba samého
a ostatných vymkne von. Ale Jeæiã priãiel na to, aby otvoril
dvere väzenia a väzêov vyslobodil (pozri Lukáã 4:18-19).

Tento muæ pri Betsaide, rovnako ako veça iných çudí
dnes, mal hlboko zakorenenú a vleåúcu sa poruchu, ktorá
trvala ohromne dlhé obdobie. Som si istá, æe za tých
tridsaîosem rokov sa nauåil, ako s touto poruchou
fungovaî. Çudia, ktorí sú vo väzení síce fungujú, ale nie sú
slobodní. Avãak, niekedy si väzni, åi uæ fyzickí alebo
emocionálni, tak zvyknú na zajatie, æe sa uspokoja so
svojím stavom a nauåia sa s ním æiî.

Si „emocionálny väzeê“? Ak áno, ako dlho si v tomto
stave? Je to hlboko zakorenená a vleåúca sa choroba?
Chceã byî od nej oslobodený? Skutoåne chceã byî zdravý?
Jeæiã îa chce vylieåiî. On je ochotný, a ty?

CHCEÃ  BYÎ SLOBODNÝ A ZDRAVÝ?

Dosiahnuî slobodu od emocionálneho zajatia nie je
jednoduché. Budem hneâ od zaåiatku úprimná a poviem
na rovinu, æe pre obrovské mnoæstvo çudí nie je
jednoduché vyslobodenie z bolesti, ktorá bola spôsobená
v minulosti. Táto diskusia môæe vyprovokovaî pocity
a emócie, ktoré sa snaæili zakryî a nie sa s nimi
vysporiadaî. Moæno si jedným z týchto çudí.

20 KRÁSA MIESTO POPOLA



Moæno si v minulosti zaæil pocity a emócie, ktoré boli
príliã bolestivé na to, aby si ich zaåal rieãiî, a tak vædy, keâ
ti vyplávali na povrch v pamäti, povedal si Bohu: „Eãte nie
som pripravený, Pane! Ten problém vyrieãim neskôr!“
Táto kniha bude hovoriî o emocionálnej bolesti, ktorá
vznikla tým, ako sa iní správali k tebe a taktieæ o tvojej
zodpovednosti voåi Bohu, vzhçadom k prekonaniu týchto
tráum na ceste k uzdraveniu.

Niektorí çudia (a vlastne veçmi veça çudí), len îaæko
prijíma zodpovednosî za svoje vlastné emocionálne
zdravie. Na týchto stránkach sa budeme prakticky
zaoberaî odpustením, potlaåeným hnevom, sebaçúto-
sîou, syndrómom malomyseçnosti, postojom, æe vãetci sú
mi nieåo dlæní a o mnohých âalãích jedovatých posto-
joch, ktoré potrebujú oåistenie na to, aby si raz bol úplne
zdravý.

Moæno si myslíã: „Ale kto sa vysporiada s osobou, ktorá
ublíæila mne?“ Aj k tomuto problému sa dostaneme.
Moæno si taktieæ zvedavý: „Preåo si táto æena myslí, æe je
autoritou v oblasti emócií, zvláãî tých mojich?“ Moæno by si
sa ma chcel spýtaî nejaké otázky, napríklad: „Máte
diplom v psychológii? Kde ste ãtudovala? Preãli ste si
niektorými vecami, ktorými prechádzam ja? Ako viete,
aké je to byî zatvorený v emocionálnom väzení?“

Mám odpovede na vãetky tieto otázky a ak si dosta-
toåne odváæny na to, aby si sa postavil tvárou v tvár svojej
situácii a si odhodlaný, æe sa skutoåne chceã uzdraviî, tak
potom pokraåuj v åítaní.
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BOLA SOM ZNEUÆÍVANÁ

Moje vzdelanie, diplomy, skúsenosti a kvalifikácia
vyuåovaî na túto tému pochádzajú z mojich osobných
skúseností. Vædy hovorím: „Promovala som na ãkole
æivota.“ Slová proroka Izaiáãa prehlasujem za svoj
diplom:

Duch Pána Hospodina je na mne, pretoæe ma
pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným
evanjelium; poslal ma obviazaî skrúãených srdcom,
vyhlásiî (fyzicky a duchovne) zajatým slobodu a väz-
êom otvorenie æalára, a vyhlásiî rok milosti Hospo-
dinovej a deê pomsty náãho Boha, poteãiî vãetkých
zarmútených, obrátiî pozor (udeliî im poteãenie a
radosî) na zarmútených Siona, daî im okrasu (veniec
alebo ozdobnú åelenku) miesto popola, oleja veselosti
miesto smútku, odev (ako vyjadrenie) chvály miesto
ducha malomyseçnosti. A budú ich volaî dubami spra-
vodlivosti (veçmi vysoké, silné a majestátne, význaåné
svojou bezúhonnosîou, spravodlivosîou a priamom
postavení pred Hospodinom), sadením Hospodinovým,
aby bol oslávený.

(Izaiáã 61:1-3, Roháåek; zvýraznenie autorkou)

Boh premenil môj popol za okrasu a povolal ma, aby
som ostatným pomohla, aby Mu dovolili urobiî to isté.

Bola som sexuálne, fyzicky, verbálne, mentálne
a emocionálne zneuæívaná odkedy mi len pamäî siaha, aæ
pokiaç som neodiãla z domu, keâ som mala osemnásî
rokov. Poåas detstva ma zneuæívalo niekoçko muæov.
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Bola som odmietnutá, opustená, zradená a rozvedená.
Viem, åo je byî „emocionálnym väzêom“.

Mojím zámerom pre napísanie tejto knihy nie je podaî
v detailoch celé moje svedectvo, ale odovzdaî vám åo
najviac zo svojich skúseností, aby ste verili, æe viem, åo to
znamená byî zranená. Môæem vám ukázaî, ako sa dostaî
z bolesti a traumy zneuæívania. Chcem vám pomôcî, a to
dokáæem lepãie, ak budete skutoåne veriî, æe naozaj
chápem to, åím prechádzate.

Pred tým, ako zaånem hovoriî o detailoch môjho
detstva a budem hovoriî o niektorých veciach, ktoré som
zaæila, chcem povedaî, æe æiadnu z týchto vecí nebudem
hovoriî kvôli tomu, aby som svojich rodiåov zneuctila.
Od prvého vydania tejto knihy bol Boh verný a môj vzîah
s nimi obnovil.

Ale nauåila som sa, æe zranení çudia ostatným çuâom
ubliæujú; æe väåãine çuâom, ktorí iným ubliæujú, bolo
ublíæené niekým iným. Boh mi svojou milosîou
pomohol, aby som dokázala povedaî: „Otåe, odpusî im,
skutoåne nevedeli, åo robili.“

Tento príbeh hovorím iba za tým úåelom, aby som
pomohla ostatným, ktorí, ako ja, boli zneuæívaní.
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Spoloåenstvo strachu
A

Keâæe som ako dieîa bola sexuálne a emocionálne
zneuæívaná, celé moje detstvo bolo naplnené

strachom. Môj otec ma ovládal svojím hnevom
a zastraãovaním. Nikdy ma fyzicky nenútil, aby som sa
mu poddala, ale tak som sa bála jeho hnevu, æe som
urobila åokoçvek mi povedal. Nútil ma, aby som
predstierala, æe sa mi páåi to, åo mi robil a æe chcem, aby
to robil.

Tie chvíle, niekoçkokrát, åo som sa snaæila placho
a úprimne prehovoriî o mojej situácii, boli drvivé.
Násilná reakcia môjho otca – jeho vykrikovanie a zúrenie
– bola pre mêa tak hrozivá, æe som sa rýchlo nauåila robiî
åokoçvek mi povedal, bez akýchkoçvek námietok. Verím,
æe moja neschopnosî vyjadriî svoje skutoåné pocity
z toho, åo sa so mnou dialo, a to, æe som bola nútená do
predstierania, æe sa mi páåia tie perverzné veci, ktoré mi
robil, vo mne zanechali mnohé hlboko zakorenené
emocionálne rany.



Môj otec pracoval veåer, takæe domov priãiel okolo
jedenástej alebo dvanástej v noci. Pamätám sa, ako sa celé
moje telo úplne naplnilo strachom, ako náhle som poåula
jeho kçúå otáåaî sa v zámku. Celá som stuhla, pretoæe
som nikdy nevedela, åi príde do mojej izby a bude ma
obchytkávaî, alebo åi príde nahnevaný na nieåo, åo sa mu
nepáåilo.

Jedna z najîaæãích vecí bola pre mêa nestabilita v tom,
æe som nikdy nevedela, åo oåakávaî; æila som v strachu
z toho, æe som nikdy nevedela, åo môæem a åo nemôæem
robiî. Nieåo som mohla urobiî v jeden deê a môj otec
proti tomu niå nemal a o dva dni neskôr som mohla
urobiî presne to isté a dostala som za to takú facku, æe
som preletela celou izbou.

Strach bol môj neustály spoloåník: strach z môjho otca,
strach z jeho hnevu, strach z toho, æe bude moje tajomstvo
odhalené, strach z toho, æe moja mama zistí, åo sa deje
a strach z toho, æe budem maî priateçov.

Môj strach z toho, æe budem maî priateçov, vychádzal
z dvoch faktorov: ak by to boli dievåatá, bála som sa, æe
môj otec by sa pokúãal ich do tejto pasce taktieæ
zatiahnuî. Ak by to boli chlapci, bála som sa, æe im môj
otec ublíæi. Alebo æe ublíæi mne. Obvinil ma z toho, æe
som bola sexuálne aktívna s chlapcami v ãkole. Nedovolil
nikomu, aby sa ku mne priblíæil, pretoæe som „patrila“
jemu.

Keâ som bola na strednej ãkole, nikdy som nemohla
ísî na futbalový, basketbalový alebo baseballový zápas.
Snaæila som sa nájsî si známych v ãkole, ale nikdy som
nedovolila, aby tieto vzîahy dospeli tak âaleko, aby odo
mêa moji noví priatelia oåakávali, æe ich pozvem k sebe
domov. Nikdy som im nedovolila, aby mi zavolali domov.
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Ak zvonil telefón a bolo to pre mêa, tak som spanikárila:
„Åo ak je to niekto zo ãkoly?“

Celý ten åas som mala strach z toho, æe budem maî
priateçov a æe budem osamelá, stále som nebola ochotná
nikoho zapojiî do toho, åo by pre neho alebo êu
znamenalo potenciálnu pohromu a eãte k tomu, mne by
to spôsobilo viac hanby a nepríjemností.

STRACH! STRACH! STRACH!

Môj otec kaædý víkend veça pil, åasto ma so sebou
brával na svoje pijanské sedenia a fyzicky ma zneuæíval
tak, ako sa mu páåilo. Veçakrát priãiel domov nahnevaný
a zbil moju mamu. Raz ju zbil, pretoæe jej povedal, æe má
veçký nos. Mêa príliã nebil, ale som si istá, æe keâ som sa
na neho pozerala, ako bezcitne mláti moju mamu, bolo to
rovnako zniåujúce, ako keby bil mêa.

Môj otec ovládal vãetko dianie okolo seba. Rozhodoval
sa, kedy máme vstávaî a kedy máme ísî spaî; o tom, åo
máme jesî, aké obleåenie máme nosiî, koçko máme
utrácaî peêazí; s kým sa stýkame; åo pozeráme v televízii
– skrátka, vãetko v naãich æivotoch. Verbálne napádal
mêa aj moju matku, a nakoniec aj môjho jediného brata,
ktorý sa narodil, keâ som mala deväî rokov. Pamätám sa,
ako zúfalo som túæila, aby to nové bábätko bolo
dievåatko. Myslela som si, æe ak bude v rodine âalãie
dievåa, tak budem maî od neho pokoj, aspoê såasti.

Môj otec takmer neustále nadával a pouæíval pri tom
extrémne vulgárne a oplzlé výrazy. Vãetko a vãetkých
kritizoval. Podça neho sme nikdy nerobili veci správne,
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ani nikdy niå hodnotného nevytvoríme. Neustále nám
pripomínal, æe „sme naniå.“

A niekedy bol môj otec úplný opak. Dal nám peniaze
a povedal, aby sme iãli nakupovaî; niekedy nám dokonca
kupoval daråeky. Pouæíval manipuláciu a nátlak. Urobil
åokoçvek, aby dostal to, åo chcel. Iní çudia pre neho vôbec
nemali hodnotu, iba ak ich mohol pouæiî na svoje sebecké
zámery.

V naãom dome nebol pokoj. Vlastne som nevedela, åo
je skutoåný pokoj, aæ kým som nebola dospelá a potom,
ako som dlhé roky prenikala do Boæieho Slova.

Bola som znovuzrodená, keâ som mala deväî rokov
a bola som na návãteve u príbuzných mimo mesta. Raz
veåer som s nimi iãla na bohosluæbu s úmyslom nájsî
spasenie. Ani neviem, ako som vedela, æe mám byî
spasená. Boh musel do môjho srdca túto potrebu vloæiî.
Jeæiãa Krista som v ten veåer prijala ako svojho Spasiteça
a preæila som nádherné oåistenie. Pred tým som sa vædy
cítila ãpinavá kvôli incestu. A teraz, po prvýkrát, som sa
cítila åistá, ako keby som sa vnútorne okúpala. Ale, keâæe
môj problém nezmizol, keâ som sa vrátila domov, moje
staré pocity sa vrátili. Myslela som si, æe som stratila
Jeæiãa, takæe som nikdy necítila skutoåný pokoj a radosî.

ZRADA

A åo moja matka? Akú úlohu v tom vãetkom hrala ona?
Preåo mi nepomohla? Mala som osem alebo deväî rokov,
keâ som svojej mame povedala, åo sa medzi mnou
a mojím otcom deje. Prehliadla moje telo, konfrontovala
môjho otca, ale ten povedal, æe klamem – a ona si zvolila
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radãej veriî jemu neæ mne. Ktorá æena by v takejto situácii
nechcela veriî svojmu muæovi? Myslím si, æe hlboko
vnútri moja mama vedela pravdu. Ale dúfala, æe sa mýli.

Keâ som mala ãtrnásî rokov, raz voãla do domu,
vrátila sa skôr neæ obvykle z nákupu potravín a prichytila
môjho otca, ako ma sexuálne zneuæíva. Pozrela sa, odiãla
a potom sa vrátila o dve hodiny neskôr a tvárila sa, akoby
tam pred tým ani nebola.

Moja matka ma zradila.
Nepomohla mi a mala mi pomôcî.
O mnoho a mnoho rokov neskôr (o celých tridsaî

rokov neskôr) mi vyznala, æe sa jednoducho nedokázala
prinútiî postaviî sa pred ten ãkandál. Nikdy sa o tom
poåas tridsiatich rokov nezmienila! Poåas toho obdobia
pretrpela nervové zrútenie. Kaædý, kto ju poznal, to
odôvodêoval „æivotnou zmenou.“

Dva roky podstupovala ãokovú lieåbu, ktorá jej
åiastoåne vymazala kúsky pamäte. Æiaden z lekárov
nevedel, na „åo“ jej pomáhajú zabudnúî, ale vãetci sa
zhodli na tom, æe musí na nieåo zabudnúî. Bolo zjavné, æe
v mysli mala nieåo, åo ujedalo z jej mentálneho zdravia.

Moja mama tvrdila, æe jej problém zapríåinil jej fyzický
stav. V tom období æivota mala výnimoåné komplikácie
kvôli váænym æenským problémom, ktoré pretrpela, keâ
bola mladãia. Po úplnej hysterektómii vo veku tridsiatich
ãiestich rokov bola vhodená do predåasnej menopauzy.
V tom åase veça lekárov neverilo, æeby podávanie
hormónov æenám bolo dobré, takæe to pre êu bolo veçmi
zloæité. Zdalo sa, æe vãetko v jej æivote bolo îaæãie neæ bola
schopná uniesî.

Ja osobne verím, æe jej emocionálny kolaps bol
výsledkom dlhodobého zneuæívania, ktorým si preãla
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a toho, æe si ho nedokázala pripustiî a rieãiî ho.
Pamätajte, æe v Jánovi 8:32 nám náã Pán hovorí: „Poznáte
pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Boæie Slovo je pravda a ak je aplikované, tak má
vnútornú moc, ktorá dokáæe oslobodiî zajatca. Boæie
Slovo nás taktieæ postaví tvárou v tvár problémom
v naãich æivotoch. Ak sa rozhodneme otoåiî sa a utekaî
opaåným smerom, keâ Pán hovorí, aby sme stáli
a konfrontovali, zostaneme v zajatí.

ODCHOD Z DOMU

Keâ som mala osemnásî, odsîahovala som sa z domu,
zatiaç, åo bol môj otec v práci. Krátko potom som sa
vydala za prvého mladého muæa, ktorý o mêa prejavil
záujem.

Rovnako ako ja, môj nový manæel mal veça problémov.
Bol to manipulátor, zlodej a podvodník. Väåãinou ani
nepracoval. Veça sme sa sîahovali a raz ma v Kalifornii
nechal len s jednou mincou vo vrecku a s kartónom
minerálok. Bála som sa, ale keâæe som bola na strach
a traumu zvyknutá, nebola som asi tak zasiahnutá, ako by
bol niekto, kto má menej „skúseností“.

Môj manæel ma opustil niekoçkokrát jednoducho tak,
æe odiãiel z domu, kým ja som bola v práci. Vædy, keâ
odiãiel, tak bol preå od niekoçkých týædêov aæ po
niekoçko mesiacov. Potom sa zrazu objavil a ja som
poåúvala jeho sladké reåi a ospravedlnenia a prijala som
ho späî – aby sa zopakoval ten istý scenár dookola. Keâ
bol so mnou, neustále pil alkohol a pravidelne mal vzîahy
s inými æenami.
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Päî rokov sme sa hrali na nieåo, åo sme nazývali
manæelstvom. Obidvaja sme boli tak mladí, mali sme iba
osemnásî, a ani jeden z nás nemal poriadnu rodiåovskú
výchovu. Mali sme úplne nesprávnu výzbroj na to, aby
sme si navzájom pomohli. Moje problémy sa eãte viac
skomplikovali po tom, ako som potratila, keâ som mala
dvadsaî jedna rokov a keâ sa mi narodil môj najstarãí syn,
keâ som mala dvadsaîdva. Táto udalosî sa stala poåas
náãho posledného roku manæelstva. Môj manæel ma
opustil a ja som sa nasîahovala k jednej æene, ktorá bývala
blízko nás, priåom kaædému, kto ju poåúval hovorila, æe
dieîa, ktoré åakám, nemám s mojím manæelom.

Pamätám sa na to, æe v to leto v roku 1965 som bola
nebezpeåne blízko zbláznenia sa. Poåas tehotenstva som
schudla, pretoæe som nedokázala jesî. Bez priateçov,
peêazí alebo poistenia som bola v nemocnici a vædy som
iãla k inému lekárovi na kontrolu. Vlastne, lekári, ku
ktorým som iãla, boli iba ãtudenti na praxi. Nemohla som
spávaî, takæe som zaåala braî lieky na spanie, ktoré sa dali
kúpiî bez receptu. Vâaka Bohu, æe neublíæili môjmu
nenarodenému dieîaîu alebo mne.

Teplota v to leto vystúpila na viac ako ãtyridsaî
stupêov a v mojom podkrovnom byte na treîom
poschodí som nemala ventilátor ani klimatizáciu. Môj
jediný materiálny majetok bolo staré auto, ktoré
pravidelne neãlo naãtartovaî. Keâæe môj otec trval na
tom, æe raz sa k nemu plaziac vrátim a budem ho æiadaî
o pomoc, bola som odhodlaná urobiî åokoçvek, len nie to
– aj keâ som nevedela, åo to bude.

Pamätám sa, æe som bola v takom mentálnom tlaku, æe
som iba sedela a pozerala som na stenu alebo von oknom
celé hodiny a pritom som si ani neuvedomovala, åo
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robím. Pracovala som aæ do termínu pôrodu. Keâ som
musela odísî z práce, moja kaderníåka a jej matka ma
k sebe prichýlili.

Moje dieîa priãlo na svet o ãtyri a pol týædêa neskôr.
Nemala som ani potuchy, åo mám oåakávaî a ani to, ako
sa mám oê staraî po narodení. Keâ bábätko priãlo, môj
manæel sa objavil v pôrodnici. Keâæe sa bábätko naêho
tak podobalo, nemohol zaprieî, æe bolo jeho. Opäî
povedal, æe mu to je çúto a æe sa zmení.

Keâ sa pribliæoval deê môjho prepustenia z pôrodnice,
nemali sme kde bývaî, takæe môj manæel zavolal bývalej
manæelke svojho brata, ktorá bola úæasná kresîanka, a
ona nám dovolila bývaî s êou nejaký åas, pokiaç
nebudem schopná znova zaåaî pracovaî.

Myslím, æe z týchto niekoçkých detailov si dokáæete
predstaviî, aký som mala æivot. Zdá sa mi to neuveriteçné!
V celej mojej existencii nebolo niå stabilné, a práve
stabilitu som nesmierne potrebovala a zúfalo som po nej
túæila.

Nakoniec, v roku 1966, som dosiahla bod, kedy ma
nezaujímalo, åo sa so mnou stane. Uæ som nezniesla
pomyslenie na to, æe so svojím manæelom zostanem åo
i len chvíçu dlhãie. Nemala som pre tohto muæa ani ãtipku
reãpektu, zvláãî potom, ako mal problémy so zákonom.
Ako keby toho nebolo dosî! Zobrala som svojho syna a to,
åo som vládala odniesî na rukách a odiãla som. Iãla som
do telefónnej búdky na rohu ulice, zavolala som otcovi
a spýtala som sa, åi môæem prísî domov. Samozrejme, æe
mal nesmiernu radosî!

Potom, ako som bývala doma dva mesiace, dozvedela
som sa, æe môj návrh na rozvod bol prijatý. To bolo
v septembri 1966. V tom åase mentálne zdravie mojej
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matky bolo zo dêa na deê horãie. Zaåala mávaî agresívne
záchvaty, pri ktorých obviêovala predavaåov, æe ju
okrádajú a vyhráæala sa svojim kolegom kvôli bezvýz-
namným maliåkostiam. Dokonca si zaåala v kabelke nosiî
nôæ. Kriåala a nadávala kvôli niåomu a vãetkému. Æivo si
pamätám na to, æe ma raz v noci zbila metlou, pretoæe
som neumyla podlahu v kúpeçni! Kým sa toto vãetko
dialo, tak som bola neustále zamestnaná tým, aby som sa
vyhýbala svojmu otcovi. Vyhýbala som sa tomu, aby som
s ním bola sama, ako najviac to iãlo.

V skratke – môj æivot bol æivé peklo.
Aby som mala nejakú „zábavu,“ zaåala som cez

víkendy chodiî do barov. Asi som hçadala niekoho, kto by
ma miloval. Dala som si niekoçko pohárikov, ale zriedka
toçko, aby som sa opila. Nikdy som nebola aæ tak
priîahovaná alkoholom. Taktieæ som odmietala spávaî
s rôznymi muæmi, ktorých som stretla. Aj keâ bol môj
æivot úplný chaos, bola vo mne hlboká túæba byî dobrou
a åistou.

Zmätená, ustráchaná, osamotená, sklamaná a depri-
movaná, som sa åasto modlila: „Drahý Boæe, prosím,
dovoç mi byî ãîastnou… niekedy. Daj mi niekoho, kto
ma bude skutoåne milovaî – a nech je to niekto, kto ma
vezme do kostola.“

MÔJ PRINC NA BIELOM KONI

Moji rodiåia vlastnili a bývali v dome pre dve rodiny.
Jedna æena, ktorá si u nich prenajímala jeden z týchto
bytov, pracovala s muæom, ktorý sa volal Dave Meyer. Raz
veåer priãiel Dave vyzdvihnúî svoju kamarátku, aby spolu
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iãli hraî bowling. Ja som umývala mamine auto. Videl ma
a snaæil sa so mnou nadviazaî komunikáciu, ale ja som
bola, ako zvyåajne, sarkastická. Spýtal sa ma, åi chcem
umyî aj jeho auto, keâ dokonåím to svoje a ja som
odpovedala: „Chceã umyî auto? Umy si ho sám!“ Kvôli
mojej skúsenosti s otcom a bývalým manæelom, som
vôbec nedôverovala muæom a to je eãte slabo povedané!

Avãak Dave bol vedený Duchom Boæím. Bol zno-
vuzrodený a pokrstený Duchom Svätým a miloval Boha
celým svojím srdcom. Mal dvadsaîãesî rokov a bol
pripravený na manæelstvo a ãesî mesiacov sa modlil za to,
aby bol vedený k tej správnej æene. Taktieæ prosil Pána,
aby tá æena potrebovala pomoc!

Keâæe bol Dave vedený Pánom, môj sarkazmus mu
slúæil iba na povzbudenie a vôbec sa neurazil. Neskôr
povedal svojej kamarátke z práce, æe by so mnou chcel ísî
na rande. Najskôr som odmietla, ale potom som si to
rozmyslela. Po piatich stretnutiach ma Dave poæiadal
o ruku. Povedal mi, æe hneâ, keâ sme boli spolu prvý
veåer, vedel, æe chce, aby som bola jeho manæelka, ale
chcel chvíçu poåkaî, kým mi to povie, aby ma nevystraãil.

Åo sa týka mêa, ja som nevedela, åo je láska a rozhodne
som nebola pripravená zapliesî sa s âalãím muæom. Ale,
keâæe doma to bolo åím âalej, tým horãie a keâæe som
neustále æila v úplnej panike, povedala som si, æe åokoçvek
iné bude lepãie neæ to, åo som práve preæívala.

Dave sa ma spýtal, åi s ním pôjdem do kostola a to som
chcela. Spomeête si na moju modlitbu, kde som sa
modlila, æe keâ mi Boh dá niekoho, kto ma bude milovaî,
nech ma zoberie do kostola. Silno som túæila æiî
kresîanský æivot, ale vedela som, æe potrebujem niekoho
silného, kto ma bude viesî. Dave taktieæ sçúbil, æe bude
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dobrý na môjho chlapåeka, ktorý mal desaî mesiacov,
keâ sme sa stretli. Volal sa Dávid, pretoæe sa tak volal aj
môj brat a bolo to moje najobçúbenejãie muæské meno.
Stále stojím v úæase nad tým, ako Pán pripravoval svoj
plán pre moje dobro, presne tam, uprostred môjho
najtemnejãieho zúfalstva.

S Daveom sme sa zobrali 7. januára 1967, ale neæili sme
„ãîastne, aæ kým sme nepomreli“! Ani manæelstvo, ani
chodenie do kostola moje problémy nevyrieãilo. Moje
problémy neboli v mojom æivote doma alebo v mojom
manæelstve, boli vo mne, v mojich zranených a zlo-
mených emóciách.

Po zneuæívaní je ålovek emocionálne postihnutý,
neschopný zdravých a trvalých vzîahov bez nejakého
zásahu. Chcela som dávaî a prijímaî lásku, ale nebola
som toho schopná. Ako môj otec, snaæila som sa ovládaî
ostatných, manipulovala som ich, bola som nahnevaná,
kritizovala som, bola som negatívna, nepríjemná
a odsudzovala som. To, s åím som vyrastala, bolo teraz
vidieî na mne. Çutovala som sa a pri tom som verbálne
týrala, bola som deprimovaná a zatrpknutá. Mohla by
som v opise svojej osobnosti pokraåovaî, ale myslím, æe si
to dokáæete æivo predstaviî.

Fungovala som v spoloånosti. Pracovala som; Dave tieæ
pracoval. Chodili sme spolu do kostola. Niekedy sme
medzi sebou vychádzali, ale iba preto, æe Dave bol
extrémne prispôsobivá osobnosî. Zvyåajne ma nechal,
aby som mala veci po svojom, ale ak to nedovolil, tak ma
veçmi nahneval. Podça mêa, mala som vo vãetkom
pravdu. Podça mêa, problém nebol vo mne, ale bol vo
vãetkých ostatných.
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Pamätajte na to, æe som bola znovuzrodená. Milovala
som Jeæiãa. Verila som tomu, æe moje hriechy boli
odpustené a æe po smrti pôjdem do neba. Ale nepoznala
som æiadne víîazstvo, æiadny pokoj ani radosî v mojom
kaædodennom æivote. Aj keâ som vedela, æe kresîania
majú byî ãîastní, ja som rozhodne nebola! Ani som
nevedela, åo je spravodlivosî, pripoåítaná skrze Jeæiãovu
krv. Stále som sa cítila zatratená. Bola som mimo. Jediný
åas, kedy som nebola schopná nenávidieî sa, bol vtedy,
keâ som sa snaæila o nejaký osobný cieç, ktorý by zväåãil
moju sebahodnotu.

Stále som si myslela, æe ak by sa zmenili okolnosti, ak by
sa zmenili çudia, tak by som bola v poriadku. Keby bol
môj manæel, moje deti, moje financie, moje zdravie iné;
keby som mohla ísî na dovolenku, maî nové auto, kúpiî
si nové ãaty; keby som si mohla zájsî von, nájsî prácu,
zarábaî viac peêazí, potom by som bola ãîastná a na-
plnená. Stále som robila to, åo je opísané v Jeremiáãovi
2:13 – kopala som cisterny, ktoré v sebe neudræali vodu.

Robila som frustrujúcu a tragickú chybu a to, æe som sa
snaæila nájsî Boæie kráçovstvo, ktoré je spravodlivosî,
pokoj a radosî (Rímskym 14:17) vo veciach a iných
çuâoch. Neuvedomovala som si vãak, æe Boæie kráçovstvo
je v nás, ako vysvetçuje apoãtol Pavol: „Åo je Kristus vo
vás a medzi vami, nádej (uvedomovanie si) slávy.“
(Kolosenským 1:27) Jeæiã povedal: „Lebo, ajhça, krá-
çovstvo Boæie je medzi vami (vo vaãich srdciach a obklo-
puje vás)!“ (Lukáã 17:21) Moja radosî musela byî
postavená na Kristovi, ale trvalo mi dlhé roky, kým som
na to priãla.

Snaæila som sa zaslúæiî si spravodlivosî tým, æe som
bola dobrá, skrze skutky tela. Bola som v komisii pre
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evanjelizáciu a v správnej rade zboru. Môj manæel bol
v zbore starãím. Naãe deti chodili do cirkevnej ãkoly.
Snaæila som sa robiî samé správne veci. Snaæila som sa,
snaæila a snaæila, a predsa sa zdalo, æe nedokáæem nerobiî
chyby. Bola som vyåerpaná, vyhorená, frustrovaná
a zniåená!

ÚPRIMNE SOM IGNOROVALA
PRAVÝ PROBLÉM

Nikdy mi neziãlo na um, æe som trpela následkami
rokov zneuæívania a odmietnutia, ktorým som si preãla.
Myslela som si, æe to vãetko je za mnou. Bola pravda, æe uæ
sa to viacej nedialo fyzicky, ale vãetko som to mala
nahrané v mojich emóciách a mysli. Stále som vnímala
následky a eãte stále som sa podça nich správala.

Potrebovala som emocionálne uzdravenie!
V právnických termínoch som bola nové stvorenie

v Kristovi. Slovo hovorí: „Preto ak je niekto v (vloæený v)
Kristovi (Mesiáãovi), je nové stvorenie (úplne nová
bytosî). Staré veci (predoãlý morálny a duchovný stav) sa
pominuli, a hça, nastali nové (a svieæe). (2. Korintským
5:17) Ale v skutoånom æivote som sa nechopila reality
nového stvorenia. Æila som si podça svojej vlastnej mysle,
vôle a emócií, no vãetko z toho bolo poniåené. Jeæiã
zaplatil cenu za moje úplné vyslobodenie, ale nemala som
potuchy, ako prijaî Jeho milostivý dar.
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4

Závislosti v správaní,
spôsobené

zneuæívaním
A

Prvú vec, ktorú by sme si mali uvedomiî, je, æe ovocie
v naãich æivotoch (naãe správanie) odniekiaç

pochádza. Ålovek, ktorý je násilný, je taký z nejakého
dôvodu; zlé správanie je ako zlé ovocie zo zlého stromu so
zlými koreêmi. Zhnité ovocie pochádza zo zhnitých
koreêov; dobré ovocie pochádza z dobrých koreêov.

Je dôleæité pozrieî sa zblízka na svoje korene. Ak sú
nepríjemné, ãkodlivé alebo ak pôsobia deãtruktívne,
dobrá správa je, æe môæete byî vytrhnutí z tejto zlej pôdy a
byî presadení do dobrej pôdy Jeæiãa Krista. Môæete byî
zakorenení a zasadení v Êom a v Jeho láske: „Aby Kristus
(skutoåne) prebýval (usadil sa, býval, urobil si tam svoj
trvalý domov) vierou vo vaãich srdciach, a vy, zako-
renení a zaloæení v láske, aby ste mohli so vãetkými
svätými (çuâmi, oddanými Bohu, ktorých táto láska



zmenila) vystihnúî, aká je to ãírka a dõæka, výãka a
hõbka...“ (Efezským 3:17-18).

Slovo uåí: „Zakorenení (åo do vaãej existencie) a
budovaní v Êom (napevno pripevnení k Nemu, zaloæení
na Êom) i upevnení vierou, ako ste boli vyuåovaní, a
rozhojêujte sa v dobroreåení.“ (Kolosenským 2:7)

Jeæiã vás do seba zaãtepí. Keâ budete ako konár
zaãtepení do Viniåa, ktorým je On (Ján 15:5), zaånete
prijímaî vãetku vnútornú výæivu (bohatstvo Jeho lásky a
milosti), ktoré od Neho prúdia. Inými slovami, ak ste
poåas svojho detstva a dospievania nedostávali to, åo ste
potrebovali pre dobrý a zdravý æivot, Jeæiã vám to
s radosîou dá teraz.

V mojom vlastnom æivote bolo veça zlého ovocia,
ktorého som sa snaæila zbaviî. Veça som pracovala na
tom, aby som sa správala správne. A predsa sa zdalo, æe
bez ohçadu na to, akého nesprávneho návyku som sa
snaæila zbaviî, dva alebo tri âalãie sa vyskytli v inej oblasti.
Bolo to ako zbaviî sa buriny. Stále som vyîahovala tú
viditeçnú åasî, ale nedostávala som sa k skrytým koreêom
problému. Koreê bol stále æivý a naâalej rodil âalãiu
úrodu problémov.

Ako ukazujú nasledovné obrázky, zhnité korene rodia
zhnité ovocie, ale dobré ovocie pochádza z dobrých
koreêov.

Pán mi dal túto ilustráciu ako príklad. Uæ ste si niekedy
vãimli ten nepríjemný zápach, keâ otvoríte chladniåku?
Okamæite ste vedeli, æe je tam nieåo pokazené, ale aby ste
zistili, åo je príåinou zápachu, museli ste z chladniåky
vãetko vybraî.
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Ten istý princíp sa vzîahuje na váã osobný æivot. Ak
máte emocionálne problémy, moæno je to preto, æe je
niekde hlboko vo vás nieåo pokazené. Moæno budete
musieî v sebe trochu hçadaî, trochu vyhadzovaî a moæno
aj nieåo rozobraî, aby ste sa dostali k jadru problému
a odstránili ho, aby mohlo byî vãetko åerstvé a nové.

Pamätajte na to, æe vytiahnutie z pôdy môæe byî
traumatické a bolestivé. Presadenie, zakorenenie a
zapustenie koreêov je proces, ktorý trvá nejaký åas. Skrze
vieru a trpezlivosî dedíme Boæie zasçúbenia (Æidom
6:12), takæe buâte trpezliví.

Boh je ten, ktorý zaåína aj ten, ktorý ukonåuje (Æidom
12:2). Dokonåí to, åo vo vás zaåal: „A som presvedåený,
æe Ten, ktorý poåal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná aæ
do dêa Krista Jeæiãa (aæ do dêa, keâ sa navráti).“
(Filipským 1:6)

ZLÉ OVOCIE

Vo svojom æivote som mala toçko zlého ovocia, æe som
zaæívala pravidelné záchvaty depresie, negativizmu,
sebaçútosti, výbuchov hnevu a syndróm menejcennosti.
Mala som ducha ovládania ostatných a bola som
dominantná. Bola som tvrdá, krutá, bezcitná, zákonnícka
a odsudzovala som. Neodpúãîala som çuâom a bála som
sa – zvláãî toho, æe budem odmietnutá.

Bola som iný ålovek vnútri a iný navonok. Predstierala
som, æe som sebaistá a v uråitom smere som aj bola. Ale aj
tak som mala nízku sebahodnotu. Moja takzvaná
sebaistota nebola skutoåne zaloæená na tom, kým som
bola v Kristovi, ale na prijatí u ostatných, na mojom
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vzhçade a úspechoch a na podobných vonkajãích
faktoroch. Mnoho çudí si myslí, æe sú sebaistí, ale keâ sa
strhne ich povrchný vonkajãok, sú smrteçne vyçakaní!
Bola som zmätená a vo vnútri som mala chaos.

Som nesmierne poæehnaná, æe môæem povedaî, æe
som nikdy nebola závislá na drogách alebo alkohole.
Fajåila som cigarety, ale nemala som æiadne iné chemické
závislosti. Jednoducho mi alkohol nechutil. Dala som si
niekoçko pohárikov, ale ako náhle sa mi alkohol zaåínal
dostávaî do hlavy, nikdy som s pitím nepokraåovala.

Vædy som mala veça sebaovládania. Bolo to súåasîou
mojej osobnosti – aby ma niå neovládalo, takæe som od
drog zostala âaleko. Myslím si, æe skutoånosî, æe môj otec
tak dlho ovládal môj æivot, vo mne vybudovalo
odhodlanie, æe niå iné ma ovládaî nebude. Aj keâ som
nemohla ovládaî svoje vnútorné problémy, zdalo sa, æe
som mala múdrosî a vyhýbala som sa veciam, na ktorých
by som  mohla byî  závislá.

Jeden åas som brala tabletky na chudnutie, pretoæe
som vædy mala o pätnásî kíl navyãe. Aj keâ mi ich
predpísal lekár, cítila som sa po nich ako nafetovaná. Boli
to amfetamíny, ale netuãila som, æe boli ãkodlivé. Bolo mi
veçmi príjemné, ako som sa po nich celý deê cítila! Keâ
som si ich dala, tak som mohla pracovaî ako stroj,
vyupratovaî dom, bola som kreatívna a priateçská;
vznáãala som sa niekde vysoko v oblakoch. Ale keâ ich
úåinok prestal, bola som úplne vyãîavená!

Aj keâ som neschudla ani kilo, tabletky utlmovali
moju chuî do jedla – pokiaç sa z tela nevyplavili. Celý deê
som nejedla, ale veåer som bola taká slabá, æe som si
musela vynahradiî to, åo som za deê zameãkala.
Pamätám sa, ako som vnútri koketovala s myãlienkou, æe
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si ich dám znova predpísaî, ale vedela som, æe by som sa na
nich stala závislá, ak by som ich naâalej uæívala, a tak som
s tým prestala.

Teraz si uvedomujem, æe schopnosî vyhnúî sa veciam,
ktoré by ma mohli zniåiî, bola výsledkom prijatia Jeæiãa,
keâ som mala deväî rokov. Aj keâ som nevedela, ako si
vybudovaî skutoåný vzîah s Pánom, On bol stále so
mnou a pomáhal mi spôsobmi, ktoré som si vtedy
neuvedomovala, pretoæe som nemala dosî vedomostí. O
veça rokov neskôr mi tieto veci boli jasné.

Viem, æe Boæia milosî a milosrdenstvo mi zabránili
namoåiî sa do váænych problémov, akými boli zloåin,
drogy, alkoholizmus a prostitúcia. Som Pánovi vâaåná,
a stále som v úæase nad tým, ako ma chránil. Aj keâ som
takéto problémy nemala, mala som kopu âalãích. Zlé
korene spôsobili moje zlé ovocie.

PREDSTIERANIE

Bola som veçmi zúboæená a neãîastná. Napriek tomu,
tak ako veça iných çudí, predstierala som, æe vãetko bolo
v poriadku. My, çudia, predstierame pre úæitok ostatných,
nechceme, aby vedeli o naãom trápení, ale rovnako
predstierame kvôli sebe, aby sme sa nemuseli postaviî
pred zloæitý problém a rieãiî ho.

Myslím, æe som si nikdy skutoåne neuvedomovala, ako
veçmi som bola zúboæená, pokiaç som nestrávila nejaký
åas v Boæom Slove a nezaåala som pociîovaî emocionálne
lieåenie. Ak ålovek nikdy nepoznal skutoåné ãîastie, ako
môæe vedieî, o åo prichádza? Nepamätám sa, æe by som
niekedy bola úplne uvoçnená a skutoåne ãîastná ako
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dieîa. Neverím tomu, æe niekto sa môæe teãiî zo æivota a
pritom trpieî neustálym strachom.

Spomínam si, ako raz veåer Dave hovoril o svojom
detstve. Vtedy sme uæ boli manæelia. Vyrastal so siedmimi
bratmi a sestrami. Keâ boli deti, tak mali doma veçmi
veça lásky a zábavy. Ich letá boli preplnené piknikmi na
vidieku, loptovými hrami, priateçmi a kresîanskou
matkou, ktorá sa s nimi hrala a uåila ich o Jeæiãovi. Nemali
veça peêazí, pretoæe Daveov otec umrel na chorobu
peåene, ktorá bola následkom alkoholizmu. Avãak, vplyv,
modlitby a kresîanský príklad Daveovej matky, chránili
rodinu pred problémami. Mali lásku, a tú vãetci
potrebujeme, veâ sme pre êu stvorení.

Keâ mi v ten veåer Dave rozprával o tom, ako sa ich
rodina mala dobre a ako sa teãil zo svojej mladosti, zrazu
som si uvedomila nieåo, åo sa mi nepáåilo. Ani za svet
som si nemohla spomenúî na åas z detstva, kedy by som
bola ãîastná! Nieåo mi bolo ukradnuté a ja som to uæ
nemohla dostaî späî. Cítila som sa nesmierne
podvedená. Moæno sa cítite rovnako. Ak áno, tak Boh pre
vás urobí to, åo urobil pre mêa. On vám to vynahradí. On
sám bude pre vás odmenou a vynahradí vám to, åo ste
stratili.

Uvedomila som si, æe musím prestaî predstieraî a
postaviî sa pred pravdu. Z minulosti som mala návykové
správanie. Tá minulosî nebola Daveova chyba, ani chyba
mojich detí. Bolo nespravodlivé nútiî ich, aby pykali za
nieåo, na åom sa nepriåinili.
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NÁVYKOVÉ SPRÁVANIE

Návykové správania, ktoré sa môæu vyvinúî zo
zneuæívania, sú asi nespoåetné mnoæstvá, ale tu je aspoê
åiastoåný zoznam:

�Uæívanie látok
J Alkohol
J Drogy (ilegálne, aj na predpis)

� Posadnutie spojené s peniazmi
J Nadmierne utrácanie
J Zhromaæâovanie si peêazí

� Poruchy príjmu potravy
J Bulímia (vyvolávanie zvracania)
J Anorexia (vyhladovanie sa)
J Obezita, zapríåinená obæerstvom

Poznámka: Niektorí çudia, ktorí boli promiskuitní,
zostanú zámerne v nadváhe, aby sa vyhli tomu, æe budú
príîaæliví. Boja sa, æe znova spadnú do pokuãenia. Tí,
ktorým sa nedostávalo lásky, môæu veça jesî, aby si tak
nahradili to, åo im pred tým chýbalo.

� Závislosti na pocitoch
J Vzbura
J Smútok
J Strach
J Nadmierne nadãenie
J Náboæenská spravodlivosî
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J Fixácia na radosî (neustály, zamrznutý úsmev;
nikdy neukazovaî zlosî; smiatie sa v nehodné
chvíle; hovorenie iba o veselých veciach)

�Myãlienkové závislosti
J Prehnané premýãçanie o maliåkostiach
J Trápenie sa
J Neustále hovorenie
J Æiadostivé myãlienky
J Nepokojná myseç (nikdy v pokoji; stále sa trápi, åo

povedaî a urobiî, ako reagovaî a tak âalej)

� Posadnutosî aktivitou
J Práca
J Ãporty
J Åítanie
J Hranie hazardných hier
J Cviåenie
J Pozeranie televízie
J Vlastnenie a staranie sa o nadmerný poået domácich

zvierat

� Závislosti vôle
J Ovládanie – çudia, ktorí radi ovládajú, myslia si, æe

v kaædej situácii sa musí urobiî podça nich.
Nedokáæu podriadiî emócie logike alebo rozumu.
Cítia sa bezpeåne iba vtedy, keâ dokáæu ovládaî.

J Ovládaní – tí, ktorí sú ovládaní, sa stanú tak
pasívnymi, æe svoju vôçu odovzdajú iným a sú
ochotní urobiî åokoçvek, åo niekto od nich chce.
Dokonca sa môæu staî posadnutými alebo váæne
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utláåaní tak, æe svoju vôçu dajú diablovi. Majú v sebe
toçko hanby, æe si myslia, æe si niå nezaslúæia –
dokonca ani voçbu, mo nosî rozhodovaî sa.

J Opakované závislosti – títo závislí çudia opakujú
svoje vlastné zneuæívanie na svojich deîoch alebo sa
opakovane vystavujú, uæ ako dospelí, situáciám,
ktoré im navodia rovnaké následky, aké pociîovali,
keâ boli deti. Podobná scéna prinesie spomienky
z minulosti a potom sa postavia do role násilníka,
aby tak nepociîovali bolestivé spomienky zneu-
æívania. Napríklad, muæ, ktorý bol ako dieîa bitý od
svojho otca, môæe fyzicky týraî svoje deti. Koná tak
na základe spomienok z minulosti a postaví sa do
role násilníka, miesto toho, aby sa vyhol
opätovnému zneuæívaniu. Æena, ktorá bola fyzicky,
sexuálne alebo slovne zneuæívaná svojím otcom, sa
vydá za muæa alebo niekoçkých muæov po sebe,
ktorí sa k nej budú správaî rovnako. Môæe sa cítiî,
æe nie je hodná niåoho lepãieho, alebo æe si dokonca
takéto správanie zasluhuje, moæno dokonca
provokuje toho, kto ju zneuæíva.

J Starostlivosî – niektorí çudia nachádzajú svoju
hodnotu v tom, æe sa starajú o tých, ktorí ich
potrebujú. Cítia sa tak bezcenní, æe sa stanú
závislými na starostlivosti o ostatných, pomáhaní,
uspokojovaní çudí a na tom, æe sú vædy príjemní,
pretoæe keâ tak konajú, cítia sa dobre.
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STVORENÍ NA TO,
ABY SME SA CÍTILI DOBRE

Ako çudské bytosti nás Boh stvoril na to, aby sme boli
ãîastní a aby sme sa dobre (správne) cítili, keâ o sebe
premýãçame. Vlastne, musíme o sebe premýãçaî dobre,
pretoæe inak si vyvinieme nejaké nekontrolovateçné
správanie, pretoæe dané správanie nám dodá „dobré
pocity,“ i keâ len na chvíçu.

Premýãçajte nad týmto: Ålovek, ktorý je závislý na
liekoch pravdepodobne zaåal tak, æe jeho bolesî bola tak
silná, æe sa cítil nútený zbaviî sa jej a chcel sa cítiî dobre
(mimo), aj keâ len doåasne. To isté platí pre alkohol.

Veça çudí pouæíva jedlo ako uspokojenie. Jedenie je
poteãujúce; keâ jedia, cítia sa dobre. Veça çudí, ktorí majú
poruchy s potravou, sú vyhladnutí po láske. Chcú o sebe
premýãçaî dobre. Ak nedostanú dobré pocity zvnútra, tak
si ich potom zadováæia z iného zdroja.

Ak máte akékoçvek návykové správania, táto kapitola
vám môæe pomôcî pochopiî koreê problému. Môæete
stráviî celý æivot tým, æe budete potlaåovaî svoje
vonkajãie správanie (to zlé ovocie), ale vyjde na povrch
niekde inde, ak sa nepostaráte o koreê.
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5

Oslobodený láskou
A

Ak ste osoba, ktorá bola zneuæívaná, uæ ste asi
rozpoznali niektoré problémové oblasti vo svojom

æivote. Poukazovaî na problémy bez ponúknutia rieãenia
by bolo katastrofálne. Keby som to urobila, tak by ste
skonåili eãte frustrovanejãí neæ ste boli pred tým, ako ste
zaåali åítaî túto knihu.

Mám v úmysle urobiî prehçad hlavných právd, ktoré
priniesli vylieåenie do môjho æivota. Keâ to budem robiî,
chcem, aby ste pamätali na to, æe Boh nehçadí na osobu
(Skutky 10:34). To, åo urobí pre jedného, urobí aj pre
druhého, ak je to zasçúbenie, ktoré sa nachádza v Jeho
Slove.

PROCES UZDRAVOVANIA

Môj prvý manæel nevedel ako milovaî, takæe z náãho
vzîahu som neprijala æiadnu lásku. Aj keâ ma môj úæasný
druhý manæel, Dave, skutoåne miloval, nedokázala som



prijímaî jeho lásku o niå lepãie. Preskakovala som tam
a späî medzi: (1) odmietaním jeho lásky a vytesnenia ho
z môjho æivota tak, æe som okolo seba stavala múry, aby
som si bola istá, æe nebudem zranená (to som si myslela) a
(2) tým, æe som sa ho snaæila donútiî, aby ma miloval
dokonalou a úplnou láskou, åo nie je v çudských silách,
a tak to nemohol splniî.

V 1. liste Jána 4:18 åítame, æe dokonalá láska vyháêa
strach. Iba Boh dokáæe milovaî dokonale a bez chyby. Bez
ohçadu na to, ako niekto dokáæe milovaî niekoho iného,
stále je to len ålovek. Ako povedal náã Pán: „Duch je síce
hotový, ale telo slabé“ (Matúã 26:41). Çudia vædy prinesú
sklamanie iným çuâom – vædy milujú akosi nedokonalo,
jednoducho preto, æe je to súåasî çudskej prirodzenosti.

Snaæila som sa prinútiî Davea, aby mi dal nieåo, åo mi
mohol daî iba Boh, a to bolo uvedomenie si mojej
vlastnej hodnoty a ceny. Chcela som po svojom
manæelovi, aby ma úplne miloval a správal sa ku mne
dokonale, aby som sa koneåne mohla na seba pozeraî
spokojne. Kedykoçvek zlyhal, sklamal ma alebo zranil,
postavila som medzi nami stenu a vôbec som mu
nedovolila prekroåiî ju celé dni alebo aj týædne.

Veça çudí, ktorí majú zázemie plné zneuæívania
a dysfunkcie, nedokáæu si udræaî zdravé a trvácne
priateçstvá, pretoæe buâ nevedia, ako prijímaî lásku alebo
na svojich partnerov majú nevyváæené poæiadavky, aby
im dali to, åo im môæe daî iba Boh. Vzniknutá frustrácia
åasto zniåí manæelstvo.

Tento istý princíp môæeme aplikovaî na priateçstvá.
Raz ku mne priãla jedna æena, aby som sa za êu modlila
a povedala: „Joyce, pomôæ mi. Som taká osamelá. Vædy,
keâ si nájdem priateçku, „vysajem ju“.“ Táto dáma bola
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veçmi vyhladovaná po láske. Vædy, keâ naãla niekoho, kto
by jej venoval aspoê trochu pozornosti, snaæila sa vysaî
z tejto osoby vãetko pre svoje emocionálne nedostatky,
ktoré mala z minulosti. Pritom jej táto osoba ale nebola
niå dlæná v oblasti jej emocionálnych nedostatkov. Jej
nová priateçka sa zvyåajne vystraãila a odiãla.

BOÆIA DOKONALÁ LÁSKA BEZ
MEDZÍ A PODMIENOK

Raz som si åítala Bibliu a vãimla som si túto vetu
v 2.Korintským 5:7: „Lebo æijeme (upravujeme svoje
æivoty a správame sa podça svojho presvedåenia alebo
viery, reãpektujeme vzîah åloveka k Bohu a svätým
veciam, s dôverou a svätou náklonnosîou; tak kráåame)
vierou, a nie videním!“

Duch Svätý ma zastavil a spýtal sa ma: „Joyce, åomu
veríã o svojom vzîahu s Bohom? Veríã tomu, æe îa
miluje?“

Keâ som v úprimnosti zaåala skúmaî svoje srdce
a zaåala som ãtudovaî Boæie Slovo na túto tému, priãla
som k záveru, æe som verila, æe ma Boh miluje, ale za
uråitých podmienok.

Biblia uåí, æe Boh nás miluje dokonale alebo
bezpodmieneåne. Jeho dokonalá láska voåi nám nie je
zaloæená na naãej dokonalosti. Nie je zaloæená na niåom
okrem Neho samotného. Boh je láska (1. Jána 4:8). Láska
nie je Jeho zamestnaním; je to to, kým On je. Boh nás vædy
miluje, ale åasto od Neho prestaneme prijímaî lásku,
zvláãî ak naãe správanie nie je dobré.
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Rada by som sa tu zastavila a uviedla by som niekoçko
oddielov z Písma, ktoré pre mêa veça znamenajú. Prosím,
preåítajte si ich pomaly. „Popreæúvajte“ ich a dovoçte, aby
sa stali vaãou súåasîou:

„A my sme poznali (porozumeli, rozoznali, sme si
vedomí z pozorovania a zo skúseností) a uverili (priçnuli
sme, vloæili sme svoju vieru a spoliehame sa) v lásku,
ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske,
zostáva v Bohu a Boh zostáva v êom. V tom (v jednote a
spoloåenstve s Ním) sa stala dokonalou láska pri nás, aby
sme mali dôveru v deê súdu (s uistením a smelosîou
postaviî sa pred Neho), pretoæe aký je On, takí sme aj my
v tomto svete. V láske nieto strachu (strach neexistuje),
ale dokonalá (vyrastená, úplná) láska vyháêa strach,
pretoæe (príåinou)v strachu sú úzkosti pred trestom, a
(teda) kto sa bojí, nie je dokonalý v láske (eãte nevyrástol
do dokonalosti v láske). My milujeme, lebo On nás
miloval ako prvý.“ (1. Ján 4:16-19)

„V tom sa prejavila (ukázala) Boæia láska k nám, æe
svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme
æili skrze Neho. V tom je láska, æe nie my sme milovali
Boha, ale æe On miloval nás a poslal svojho Syna ako
obeî zmierenia za naãe hriechy. Milovaní, keâ si nás
Boh takto (veçmi) zamiloval, aj my sa máme milovaî
navzájom. “(1. Ján 4:9-11)

„Kto nás odlúåi od lásky Kristovej? Súæenie alebo
úzkosî, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebez-
peåenstvo alebo meå? “(Rímskym 8:35)
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„Lebo som presvedåený (som si istý), æe ani smrî, ani
æivot, ani anjeli, ani knieæatstvá, ani prítomnosî, ani
budúcnosî, ani mocnosti, ani vysokosî, ani hlbokosî,
ani nijaké iné stvorenstvá nemôæu nás odlúåiî od lásky
Boæej, ktorá je v Kristovi Jeæiãovi, naãom Pánovi.“
(Rímskym 8:38-39)

„Aby Kristus (skutoåne) prebýval (usadil sa, býval,
urobil si tam svoj trvalý domov) vierou vo vaãich
srdciach, a vy, zakorenení a zaloæení v láske, aby ste
mohli so vãetkými svätými (çuâmi, oddanými Bohu,
ktorých táto láska zmenila) vystihnúî, aká je to ãírka a
dõæka, výãka a hõbka, (a aby ste skutoåne mohli) poznaî
(prakticky, skrze vaãu vlastnú skúsenosî) Kristovu lásku,
ktorá prevyãuje vãetko poznanie (bez skúsenosti) ; aby
ste sa dali naplniî (v celom svojom bytí) celou Boæou
plnosîou (aby ste mali vãetky Boæie bohatstvá a svätú
prítomnosî a aby ste sa stali telom, úplne naplneným a
zaplaveným samotným Bohom)! “(Efezským 3:17-19)

„A nádej nezahanbuje, lebo láska Boæia je nám
rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám
daný.“ (Rímskym 5:5)

„Ajhça, do dlaní som si îa vyryl (vytetoval som si tvoju
podobizeê), tvoje hradby sú ustaviåne predo mnou.“
(Izaiáã 49:16)

Prvý list Jána 4:19 je pre mêa kçúåovým verãom,
pretoæe hovorí, æe by sme si mali byî vedomí Boæej lásky
a veriî jej. Nebola som si vedomá Boæej lásky; preto som
svoju vieru nevkladala do Jeho lásky, ktorú pre mêa má.
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Keâ ma diabol obviêoval, nevedela som povedaî:
„Áno, urobila som chybu,“ potom ísî za Bohom, aby som
Ho poæiadala o odpustenie, prijala Jeho lásku a pokra-
åovala âalej. Namiesto toho som trávila hodiny
a dokonca aj dni, kedy som sa cítila vinná kvôli kaædej
maliåkosti, ktorú som urobila nesprávne. Bola som
doslova muåená! Ján nám hovorí, æe strach trápi, ale
dokonalá Boæia láska vyháêa strach (1. Jána 4:18). Boæia
láska voåi mne je dokonalá, pretoæe je zaloæená na Êom
a nie na mne. Takæe, aj keâ som ja zlyhala, On ma
neprestal milovaî.

Boæia láska voåi nám je dokonalá – a bezpodmieneåná.
Keâ zlyháte, On vás naâalej miluje, pretoæe Jeho láska nie
je zaloæená na vás ale na Êom. Keâ zlyháte, prestanete
prijímaî Boæiu lásku a zaånete sa trestaî tým, æe sa
obviêujete a cítite sa zatratene? Ja som sa cítila vinná a zle
prvých ãtyridsaî rokov svojho æivota. Verne som si na
chrbte nosila vrece viny, kamkoçvek som iãla. Bolo to
îaæké bremeno a vædy bolo so mnou. Pravidelne som
robila chyby a cítila som sa kvôli kaædej z nich vædy vinná.

V Rímskym 8:33-35 apoãtol Pavol hovorí:

„Kto bude æalovaî na vyvolených Boæích? (Lebo) Je
to Boh, ktorý ospravedlêuje (åiæe nás voåi samému sebe
privádza do správneho vzîahu. Kto príde dopredu a
obviní alebo obæaluje tých, ktorých si vyvolil Boh? Åi Boh
sám, ktorý za nás zaplatil dlh?) Kto ich odsúdi? Je to
Kristus (Mesiáã), ktorý umrel, ba i z mþtvych vstal, je po
pravici Boæej a prihovára sa aj za nás. Kto nás odlúåi od
lásky Kristovej?“
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Diablov cieç je oddeliî nás od Boæej lásky, pretoæe
Boæia láska je hlavným faktorom v naãom emocionálnom
uzdravení.

Sme stvorení pre lásku. V Efezským 2:4-6 Pavol hovorí,
æe Boh je tak bohatý na milosrdenstvo, æe nás zachránil
a dal nám to, åo si nezaslúæime, aby tak uspokojil
poæiadavky svojej intenzívnej lásky voåi nám. Premýãçajte
nad tým. Boæí úmysel je milovaî nás. On nás musí
milovaî – je predsa Láska!

Vy aj ja sme stvorení pre lásku! Hriech nás od Boha
oddelil, ale On nás tak veçmi miloval, æe poslal svojho
jednorodeného syna, Jeæiãa, aby za nás zomrel, vykúpil
nás, vyslobodil nás, aby tak na nás mohol vyliaî svoju
úæasnú lásku. Vãetko, åo musíme spraviî, je veriî tomu,
åo hovorí Biblia o naãom vzîahu s Bohom. Keâ to
zaåneme robiî, zaåne sa aj proces náãho emocionálneho
uzdravovania.

Poåas prvého roku, keâ sme s manæelom Daveom
zaåali naãu sluæbu Æivot v Slove, Duch Svätý so mnou
spolupracoval, aby ma nauåil o Boæej láske. Na
pripomenutie som si písala vãetky ãpeciálne veci, ktoré
pre mêa vtedy Pán robil. Väåãinou to boli malé veci,
osobné veci, ktoré mi ukazovali, æe Boh sa stará. Takto
som si bola viac vedomá Jeho bezpodmieneånej lásky.
Pomáhalo mi to pamätaî si, æe Boh ma miluje.

Ak veríte tomu, æe Boh, ktorý je tak dokonalý, vás miluje,
tak potom môæete veriî, æe ste hodní milovania.

Keâ raz prijmete to, æe ste prijímaní a milovaní
Bohom, potom môæete zaåaî prijímaî seba. Potom
nielenæe zaånete oplácaî Bohu svoju lásku tým, æe ho
budete milovaî, ale tieæ zaånete milovaî iných çudí.
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NEMÔÆETE ROZDÁVAÎ TO, ÅO NEMÁTE

Mnoho çudí prijme Jeæiãa a potom sa okamæite snaæia
zaåaî vãetkých milovaî. Príliã åasto sa cítia hodní
odsúdenia, pretoæe zistia, æe to jednoducho nedokáæu. Je
nemoæné skutoåne milovaî ostatných bez toho, aby sme
najskôr prijali túto lásku od Boha, pretoæe inak nemáme
æiadnu lásku na rozdávanie.

V 1. Korintským 13, v kapitole, ktorá sa åasto nazýva
„kapitola lásky,“ Pavol zdôrazêuje túto pravdu celkom
jednoznaåne. V prvom verãi lásku definuje ako „to
logické, zámerné a duchovné odovzdanie sa, ktoré je
inãpirované Boæou láskou voåi nám a v nás“. Celá táto
kapitola je zameraná na to, aby nás uåila, ako kráåaî
v láske, ale jasne sa tam hovorí, æe najskôr táto láska musí
byî v nás.

Väåãina çudí verí, æe Boh ich miluje vtedy, keâ môæu
cítiî, æe si to zaslúæia. Problémy sa vyskytnú, ak sa cítia, æe
si Boæiu lásku nemôæu zaslúæiî, a predsa ju zúfalo
potrebujú.

Nasledovné tabuçky znázorêujú pokraåujúce následky
prijímania alebo neprijímania Boæej lásky. Vãimnite si,
viera, æe Boæia láska voåi nám závisí na tom, åi sme toho
hodní, je klamstvo, ktoré spôsobuje v naãom æivote veça
problémov. Na druhej strane, viera, æe Boh nás miluje
bezpodmieneåne, prináãa veça radosti a poæehnania.

PRIJÍMANIE BOÆEJ LÁSKY

Odhodlajte sa v srdci, æe budete prijímaî Boæiu lásku.
Tu je niekoçko praktických návrhov, ako vám s tým
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môæem pomôcî. Vãetko sú to veci, ku ktorým, verím
tomu, ma Pán viedol. A verím, æe budú na prospech aj
vám. Avãak, pamätajte, æe sme vãetci výnimoåní
a jedineåní a æe Boh má individuálny a osobný plán pre
kaædého z nás. Nezamotajte sa preto do metód.

To sú veci, (ktoré vám navrhujem), ktoré vám môæu
pomôcî prijaî zjavenie ohçadom Boæej lásky voåi vám:

J Povedzte si, aj v mysli aj nahlas: „Boh ma miluje.“
Povedzte to a dovoçte, aby sa to do vás vrylo. Åasto si
to opakujte: keâ sa ráno zobudíte, keâ veåer idete
spaî a poåas celého dêa. Pozrite sa na seba v zrkadle,
ukáæte na seba prstom, oslovte sa menom
a povedzte: „_____________, Boh îa miluje.“

J Píãte si denník alebo pamätník jedineåných vecí,
ktoré pre vás Boh robí. Zapisujte si veçké, rovnako
ako malé veci. Svoj zoznam si åítajte aspoê raz do
týædêa a budete povzbudení. Nech je to projekt
Ducha Svätého. Myslím, æe to pre vás bude
príjemné, rovnako ako to bolo pre mêa.

J Åítajte si a dokonca si dajte záväzok, æe sa nauåíte
naspamäî niekoçko verãov o Boæej láske naproti
vám.

J Preåítajte si nejaké dobré knihy o Boæej láske.
Odporúåam vám zaåaî tými, ktoré som napísala –
Povedz im, æe ich milujem (Tell them I love them)
a Zdecimuj ma na lásku (Reduce me to Love).

J Modlite sa, aby vám Duch Svätý, ktorý je Uåiteç, dal
zjavenie Boæej lásky.
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Nasledujte Ducha
Svätého

A

Ak dôjdete k záveru, æe potrebujete emocionálne
uzdravenie, a æe mnohé z vaãich problémov sú

výsledkom zlých koreêov z minulosti, môæete byî
nedoåkaví v túæbe po zbavení sa týchto koreêov alebo
problémov, aby vám bolo lepãie. To je pochopiteçné, ale je
dôleæité dovoliî Duchu Svätému, aby vás v tomto
uzdravovacom procese viedol, sprevádzal a smeroval.

Boh uæ poslal Jeæiãa Krista, aby priãiel na zem a zaplatil
za vaãe úplné uzdravenie. Keâ Jeæiã dokonal svoje dielo,
poslal svojho Ducha Svätého, aby uskutoåêoval to, za åo
Jeæiã zaplatil svojou vlastnou krvou.

Jeæiã povedal svojim uåeníkom, æe je pre nich lepãie,
aby odiãiel, aby bol s Otcom, pretoæe ak by neodiãiel,
Teãiteç by nemohol prísî (Ján 16:7). Teãiteç je Duch
Svätý. V jednej verzii Biblie, ktorá do textu vkladá rôzne
moæné preklady daného slova z pôvodných jazykov,
v tomto verãi Jeæiã nazýva Ducha Svätého naãím



Poradcom, Pomocníkom, Advokátom, Prihovárateçom,
Posilêovateçom a Pohotovostnou pomocou. Poåas váãho
uzdravovacieho procesu budete musieî zaæiî kaædý
aspekt sluæby Ducha Svätého.

HÇADAJTE IBA ZBOÆNÚ RADU

Nepobehujte a nehçadajte radu len tak od kohokoçvek.
Najskôr sa modlite, proste Pána, åi je to Jeho vôça, aby ste
sa poradili s inou çudskou bytosîou, alebo åi túæi po tom,
aby vám poradil On sám.

V æivote som mala skutoåne mnoho problémov, ale
nikdy som po radu neãla za nikým iným, s výnimkou
jedného prípadu. V danej situácii som iãla za dámou,
ktorá bola sama zneuæívaná. Nechcem túto dámu
poãkodiî, ale skutoåne mi nemohla pomôcî. Nebola to jej
chyba; jednoducho nebola pomazaná Pánom, aby to
robila.

Boh nie je zaviazaný pomazaî nieåo, åo sám neiniciuje.
Tak åasto çudia beæia za inými bez toho, aby nasledovali
vedenie a sprevádzanie Ducha Svätého a nikdy to nenesie
dobré a trvácne ovocie. Keâ máte problém, choâte ku
trónu skôr ako pôjdete k telefónu.

Nesnaæím sa naznaåiî, æe je zlé hçadaî radu. Hovorím
len to, aby ste sa modlili a dovolili Pánovi, aby vás viedol
a sprevádzal skrze Ducha Svätého. Nech pre vás vyberie
správneho poradcu On. Len kvôli tomu, æe niekto
prechádza tým istým, åím ste prechádzali vy, alebo je váã
blízky osobný priateç to neznamená, æe tento ålovek je pre
vás ten správny poradca. Takæe, opakujem, modlite sa!
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Rozhodne nehovorím to, æe nemáte hçadaî radu kvôli
tomu, æe som to nerobila ja. Vãetci máme rozliåné
osobnosti. Ja sama mám silnú, odhodlanú, sebakontro-
lovanú osobnosî, zameranú na cieç. Tieto charakteristiky
mi pomohli v smere za mojím cieçom, ktorým bola
emocionálna celistvosî. Iní çudia môæu potrebovaî
druhých çudí, aby im trochu pomohli, niekoho, kto by im
pomohol stanoviî si ciele pre samých seba a povzbu-
dzoval ich na ceste k dosiahnutiu daných cieçov.

Je æivotadarné nasledovaî vedenie Ducha Svätého. On
je tým najlepãím Poradcom. Buâ vám pomôæe priamo
alebo vás povedie k niekomu, cez koho vám môæe
poslúæiî. Nech je to tak åi tak, uråite by ste sa mali na
Neho obracaî o pomoc. Aj rada, ktorú vám ponúknu iní
çudia nebude rhema (osobné zjavenie od Boha), bez
pomoci Ducha Svätého.

Je taktieæ dobré si uvedomiî, æe Boh má odliãné
povolania pre naãe æivoty. Keâæe ma povolal k tomu, aby
som kázala Jeho Slovo, bolo pre mêa lepãie prijímaî
pravdu priamo od Neho. Avãak, to nie je pravidlom pre
kaædého.

SLUÆBA DUCHA SVÄTÉHO

Âalãí dôvod, preåo je sluæba Ducha Svätého taká
dôleæitá, sa nachádza v Jánovi 16:8, kde Jeæiã hovorí, æe
Duch Svätý je ten, kto usvedåuje o hriechu a usmerêuje k
spravodlivosti.

Väåãina çudí, ktorí boli zneuæívaní, majú osobnosti,
ktoré sú zaloæené na hanbe (oblasî hanby bude viac
preberaná v neskorãej kapitole). Keâ premýãçajú sami
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nad sebou, cítia sa zle. Nemajú sa radi a preto zaæívajú
veça viny a odsúdenia.

Diabol je ten, kto prináãa odsúdenie; Duch Svätý
prináãa usvedåenie. (Tu je rozdiel. Usvedåenie privítam,
ale odsúdeniu sa stránim – a rovnako by ste mali konaî aj
vy.) Jedine Duch Svätý skrze Boæie Slovo a Jeho moc
môæu zmeniî a usvedåiî åloveka, ktorý sa sústreâuje na
hanbu, poukázaî, æe bol ospravedlnený skrze preliatu krv
Jeæiãa Krista: „Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil
(zdanlivo) hriechom za nás, aby sme my boli
(uschopnení, aby sa na nás nazeralo, akoæe sme v Êom
a aby sme boli príkladom) v Êom spravodlivosîou pred
Bohom (åo by sme mali byî, keâæe máme od Neho
odobrenie, prijatie a máme s Ním vâaka Jeho dobrote
dobrý vzîah).“ (2. Korintským 5:21)

Jeæiã o Duchu Svätom hovorí ako o Duchu Pravdy
a uistil nás, æe nás bude viesî do kaædej Pravdy – do celej
a plnej Pravdy (Ján 16:13). Jeæiã povedal, æe Duch Svätý
nám bude osvieæovaî pamäî: „Ale Radca (Pomocník,
Advokát, Prihovárateç, Posilêovateç a Pohotovostná
pomoc), ten Duch Svätý, ktorého poãle Otec v mojom
mene (namiesto Mêa, aby Ma reprezentoval a konal
v Mojom mene), Ten nauåí vás vãetkému a pripomenie
vám vãetko, åo som vám hovoril“ (Ján 14:26). Obidve
tieto åasti sluæby Ducha sú dôleæitými oblasîami, kde
potrebujú pomoc çudia, ktorí sa uzdravujú zo
zneuæívania. Takíto çudia musia vyjsî z klamu a postaviî
sa tvárou v tvár pravde. Moæno zabudli na niektoré veci,
pretoæe pamätaî si ich, by znamenalo veçkú bolesî, no
budú si musieî na tieto veci spomenúî, aby ich mohli
poåas procesu uzdravovania rieãiî.
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Ak osoba, ktorá je poverená slú iî pri tomto
uzdravení, nie je vedená Duchom, niekedy sa môæe staî,
æe zneuæívanú osobu prevedie týmto ãtádiom príliã
rýchlo. Ak vãak tento proces bude príliã rýchly, môæe to
byî pre zneuæívanú osobu viac ako dokáæe zvládnuî.

Spomínam si na mladú æenu, ktorá priãla ku mne, aby
som sa za êu modlila. Bola veçmi nahnevaná a veçmi
emocionálna, takmer panikárila. Zaåala sa mi
zdôverovaî, æe stretnutia s jej poradkyêou jej spôsobovali
veçkú bolesî, kaædý týædeê, keâ sa stretli, takæe to
nezvládla. V jej rozruãenosti som ju poåula hovoriî: „Je to
jednoducho príliã! Veçmi to bolí a nezvládam to.“

Zatiaç, åo hovorila, ja som sa modlila a prosila Pána,
aby mi pomohol, aby som jej mohla pomôcî. Ja som sa
vlastne bála, æe zaåne byî hysterická priamo tam vpredu
na zhromaædení. Náhle som od Pána dostala odpoveâ.
Myslela som si, æe moæno jej poradkyêa nie je dostatoåne
citlivá na Ducha a æe toto mladé dievåa viedla k tomu, aby
åelila svojim problémom tak rýchlo, æe jej myseç
a emocionálny systém to vãetko nezvládali uniesî.

Keâ som tomuto dievåaîu povedala: „Poåúvaj, mys-
lím, æe viem, kde sa problém skrýva,“ pomaly sa utíãila a
spozornela, aby som jej mohla povedaî to, åo mi hovorí
Boh. Keâ poåúvala, okamæite sa jej zaåalo uçavovaî.
Potvrdila, æe to, åo som opisovala, sa presne dialo.

Povedala som jej, æe poåas môjho vlastného procesu
uzdravovania ma Duch Svätý viedol k rozliåným
zdrojom. Prvým z nich bola kniha, ktorú mi navrhol môj
manæel. Bolo to svedectvo æeny, ktorá bola ako dieîa
zneuæívaná. Dovtedy som si nemyslela, æe problémy,
ktoré v súåasnosti mám, môæu byî výsledkom mojej
minulosti.
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Táto kniha sa mi åítala veçmi îaæko. Keâ som priãla
k åasti, kde autorka podrobne opisovala, ako ju nevlastný
otec sexuálne zneuæíval, moje spomienky, bolesî, zlosî a
vzbura sa vo mne znova zaåali hromadiî niekde hlboko
zvnútra. Hodila som knihu na zem a hlasno som vykríkla:
„Toto nebudem åítaî!“

Hneâ potom som poåula Ducha Svätého, ako hovorí:
„Teraz je ale na to åas.“

S Bohom som sa snaæila iî uæ niekoçko rokov pred
tým, ako sa udiala táto scéna. Preåo ma skôr neviedol
k nieåomu, åo by mi mohlo pomôcî ? Odpoveâ je, æe
vtedy nebol správny åas! Duch Svätý presne vie to správne
naåasovanie v naãich æivotoch. Vædy hovorím: „Iba Duch
Svätý vie, kedy ste na åo pripravení.“ Inými slovami,
Duch Pána je ten, ktorý vie, åo vám pomôæe a kedy ste
pripravení túto pomoc prijaî.

Moæno to príde vo forme knihy, nejakého kazateça
alebo priateça, ktorý povie presne to, åo vtedy potrebujete
poåuî. Alebo to môæe prísî skrze osobné svedectvo, alebo
dokonca aj priamym kontaktom od samotného Pána.
Moæno dnes je pre vás práve ten deê od Pána, keâ åítate
túto knihu. Ak to tak je, Boh ju pouæije v nejakej oblasti,
kde v súåasnosti trpíte. Môæe to byî zaåiatok váãho
uzdravenia, âalãí krok v tomto procese alebo dokonca
závereåný dotyk váãho dlhého boja na ceste za úplnosîou,
celistvosîou.

Mnohí çudia, ktorí za mnou prídu s prosbou
o modlitbu za emocionálne uzdravenie, sú rozruãení,
dokonca zmätení, pretoæe si nedokáæu vybaviî niektoré
úseky zo svojho detstva. Boli na nieåom, åo ja nazývam
„archeologickým výskumom,“ kedy sa snaæili vykopaî
zabudnuté spomienky, aby im mohli åeliî, rieãiî ich
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a odstrániî ich preå zo svojho systému. Takýmto çuâom
hovorím, æe aj v mojej minulosti sa stále nachádzajú veci,
na ktoré si nedokáæem spomenúî. Vlastne sa mi zdá,
akoby veçkú åasî môjho detstva tvorili prázdne stránky.

Pripomínam çuâom, æe Duch Svätý nás vedie do
kaædej pravdy a je schopný mnoho vecí priniesî späî do
naãej pamäte. Ale musíme Mu dovoliî, aby sa chopil
vedenia v tejto citlivej zóne. Ja som Mu odovzdala vedenie
nad mojou pamäîou. Skutoåne verím tomu, æe ak
spomienka na nieåo z mojej minulosti mi pomôæe, tak si
potom na to skutoåne spomeniem. Ak mi to nemá
pomôcî, nie je to nevyhnutné, alebo by mi dokonca
uãkodilo, ak by som si to pamätala; tak som potom
vâaåná za to, æe si na to nemôæem spomenúî. Verím
tomu, æe niekedy to, åo nevieme, nám nemôæe ublíæiî.

Samozrejme, nie je tomu vædy tak. Mnohokrát çudia
preæijú úæasnú úçavu, keâ si spomenú na nejakú
traumatickú udalosî, keâ ju rieãia a potom sa pohnú vo
svojich æivotoch âalej. Niekedy, ak boli spomienky
zámerne zablokované a boli hlboko potlaåené, otrávia
celý systém. V tom prípade je nevyhnutné, aby sa tieto
spomienky vyjavili, pretoæe inak nie je moæné dosiahnuî
celistvosî. No i tu je dôleæité pamätaî na to, æe ak tento
proces nie je pod vedením a sprevádzaním Ducha
Svätého, môæe to byî ãkodlivé a môæe to spôsobiî eãte
viac ãkody uæ zraneným emóciám.

Duch Svätý je neæný, jemný, ohçaduplný, láskavý,
milujúci a trpezlivý. Ale zároveê je silný a mocný a je
schopný urobiî to, åo çudia sami od seba nikdy neurobia.
Æalmista hovorí: „AK Hospodin NESTAVIA dom,
márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráæi
mesto, márne bdie stráænik” (Æalm 127:1). Mnoho
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rokov som sa zbytoåne namáhala. Povzbudzujem vás k
tomu, aby ste nepremrhali najvzácnejãie chvíle svojho
æivota tým, æe sa to budete snaæiî „urobiî sami.“ Hçadajte
Boha a Jeho plán na vaãe uzdravenie. On vás povedie krok
za krokom a vy budete premenení „od slávy k sláve“ (2.
Korintským 3:18).
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Dva druhy bolesti
A

Aj keâ Duchu Svätému dovolíme, aby nás viedol,
emocionálne uzdravenie je stále bolestivé. Ale verím

tomu, æe existujú dva druhy bolesti: bolesî zo zmeny a
bolesî z toho, æe sa nikdy nezmením a zostanem rovnaký.
Ak dovolíte Pánovmu Duchu, aby viedol váã zotavovací
program, vædy bude stáî vedça vás, aby vám dal potrebnú
silu v kaædej fáze, takæe nech uæ máte prejsî akýmikoçvek
skúãkami, budete schopní ich uniesî.

Pán nám sçúbil, æe nás nikdy neopustí, ani nás
nezanechá. Toto zasçúbenie v Æidom 13:5 je mocné:
„Vaãe správanie nech je bez lakomstva (vrátane
nenásytnosti, hrabivosti, æiadostivosti a túæby po
pozemských pokladoch), buâte spokojní s tým, åo mate
(aj so svojimi okolnosîami). Veâ On sám (Boh) povedal:
Neopustím îa, ani nezanechám (nepovolím zo svojho
objatia) (Uråite nie!).“

Musíme sa dræaî tohto zasçúbenia, keâ máme
pokuãenie predbehnúî Pána Boha a dostaî sa tak pred
Neho. Ak si zaåneme „robiî veci sami pre seba,“ tak sme



sa dostali do nebezpeåného teritória. Náã nebeský Otec
nemá povinnosî podporovaî nás v tom, aby sme
prechádzali skúãkami, ktoré nikdy neboli Jeho plánom
pre nás. Môæeme pri tom preæiî, ale tento proces si
vyæiada omnoho viac boja neæ je nutné.

Bolesî emocionálnej rany a jej vylieåenie môæe byî eãte
traumatickejãie neæ fyzická bolesî. Ak nasledujete Boæí
zjavený plán a dôjdete k bolestivým chvíçam, pamätajte
na to, æe Duch Svätý je ten, ktorý dáva silu. Niekedy sa
môæe zdaî, æe tým nezvládnete prejsî. V takých chvíçach
proste Pána, aby vám dal silu.

Skvelý verã na zapamätanie, ktorý sa hodí do týchto
zloæitých období, je 1. Korintským 10:13, kde nám
apoãtol Pavol pripomína:

„Pokuãenie (skúãka, ktorá nabáda k hriechu, bez
ohçadu na to, ako príde alebo kam vedie), ktoré vás
zachvátilo, je len çudské (to znamená, æe æiadne
pokuãenie alebo skúãka, ktorá na vás priãla, nie je
silnejãia ako çudská odolnosî, ani nie je taká, æe by
bola mimo çudskú prirodzenosî, alebo æe by nebola
prispôsobená çudskej prirodzenosti a taká, æe ju
ålovek dokáæe zniesî) ale Boh je verný (svojmu
Slovu a svojej súcitnej povahe), On (a to Mu môæete
dôverovaî) nedopustí pokúãaî vás nad moænosî,
ale s pokuãením (vædy) spôsobí aj vyslobodenie (to
znamená únik na miesto, kde môæete odpoåívaî),
aby ste ho mohli zniesî.”

S îaækými chvíçami prichádza aj veça pokuãenia.
Medzi ne patrí napríklad chuî vzdaî sa a vrátiî sa
k starým zabehaným spôsobom myslenia a konania,
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zaåaî negatívne myslieî, byî deprimovaný a nahnevaný
na Boha, pretoæe nerozumieã, preåo sa zdá, æe Boh
neprináãa cestu von zo vãetkej tej bolesti, ktorú si musel
vo svojom æivote pretrpieî. Avãak, táto åasî Písma nám
hovorí, æe Boh vædy zasiahne pre naãe dobro, a æe Jeho
pomoc vædy príde v åas.

Rozhodnite sa vo svojom srdci, æe sa toho budete dræaî
a nepustíte sa!

Âalãia dobrá pasáæ na pomoc sa nachádza v 2. Ko-
rintským 12:7-9, v ktorej sa Pavol odkazuje na nieåo, åo
nazýva „osteê (tþê) v tele“ (verã 7). Skutoåne nezáleæí na
tom, åo tento osteê bol, ale vieme, æe ho obîaæoval a chcel
sa ho zbaviî. Nech to bolo uæ åokoçvek, Pavol prosil Pána
trikrát, aby ho odstránil. Avãak, Pánova odpoveâ bola
nasledovná: „Dosî máã (dostatoåná voåi akémukoçvek
nebezpeåenstvu a uschopêuje îa znáãaî îaækosti
hrdinsky) na mojej milosti (mojej priazni a láskavosti);
lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva (je úplná a
naplnená a je ukázaná ako efektívna práve v tvojej
slabosti).“ (verã 9)

Nie vædy sme z naãich îaækostí vyslobodení v tú istú
chvíçu ako zavoláme na meno Pána. Niekedy musíme
nejaký åas vytrvaî, byî trpezliví a pokraåovaî vo viere.
Vâaka Bohu za to, æe v týchto chvíçach, kedy sa z rôznych
dôvodov Pán rozhodne, æe nás hneâ nevyslobodí, nám
vædy dáva milosî a silu, ktoré potrebujeme na to, aby sme
doãli do koneåného víîazstva.

Uæ ste sa niekedy zamýãçali nad tým, preåo nás Boh
z náãho zajatia a problémov okamæite nevyslobodí?
Dôvodom je, æe iba Pán vie vãetko, åo sa musí staî v æivote
Jeho detí – a tieæ Mu ide o dokonalé naåasovanie.
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Z mojej vlastnej skúsenosti som sa nauåila skôr
dôverovaî, ako spochybêovaî. Nie je zlé spýtaî sa Boha
preåo, ak táto otázka nepôsobí zmätok. Inak je lepãie
jednoducho dôverovaî Pánovi, keâæe vieme, æe On sa
nikdy nemýli – a tieæ to, æe nikdy nekoná neskoro! Åasto
chápeme dôvody danej situácie aæ keâ je po vãetkom a
môæeme sa na êu pozeraî z druhej strany, spätne. V æivote
som mala veçmi veça chvíç, ktorým som nerozumela, keâ
som cez ne prechádzala. Ale teraz uæ môæem chápaî, aký
mali zámer a zmysel.

Prechádzanie skúãkami je bolestivé. V mojej sluæbe
som çuâom åasto hovorila o tom, åo hovorí kniha
Zjavenia. Totiæ, æe diabla prekonáme krvou baránka
a slovom náãho svedectva (Zjavenie 12:11). Svedectvo
víîazstva v akejkoçvek oblasti æivota je dôleæité. Avãak, na
to, aby sme mali pozitívne svedectvo, je nevyhnutné, aby
sme úspeãne prekonali îaækosti a protivenstvá.

To, åo je îaæké, je to, åím musíme prechádzaî, keâ sme
pokúãaní a skúãaní. Tá slávna åasî prichádza potom, ako
sme preãli skúãkou a môæeme svedåiî o úæasnom
víîazstve a obrovskej Boæej vernosti. Bez skúãky neexistuje
svedectvo.

BRÁNY BOLESTI

Pretoæe som osobne zaæila tak veça emocionálnej
bolesti, tak ako práve moæno aj vy, tak ma bolesî zaåala
unavovaî. Snaæila som sa nájsî uzdravenie tým, æe som
nasledovala vedenie Ducha Svätého. Ale nedokázala som
pochopiî, preåo tento proces musí byî tak bolestivý.
Myslela som si, æe by mi Pán mal daî nejakú odpoveâ,
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nejaké slovo, ak tá bolesî bude naâalej trvaî. Uæ mi bolo
lepãie, sem tam som zaæívala víîazstvo, ale zdalo sa, æe keâ
som urobila nejaký pokrok, Pán ma vædy priviedol do
novej fázy uzdravovania, åo znamenalo viac bolesti
a emocionálneho sklamania.

Keâ som sa za svoju situáciu modlila, Boh mi dal
videnie. Vo svojom srdci som videla veça brán – jednu po
druhej. Kaædá z nich predstavovala traumatickú udalosî z
môjho æivota v minulosti, ktorá bola pre mêa bolestivá.
Pán mi ukázal, æe vædy, keâ som prechádzala niektorou
z takýchto udalostí alebo situácií (keâ som bola sexuálne
zneuæívaná doma, keâ sa mi v ãkole posmievali, pretoæe
som mala nadváhu, keâ som nebola schopná maî
blízkych priateçov, keâ som bola vystavená neustálemu
strachu, keâ ma opustil môj prvý manæel, keâ ma zradila
skupina priateçov v zbore, a tak âalej), boli to vædy nové
brány bolesti, cez ktoré som bola nútená prejsî.

Æivo si pamätám to utrpenie zo strachu, odmietnutia,
opustenia a zrady – a uråite si na to pamätáte aj vy, ak ste
boli obeîou takéhoto zneuæívania, v ktorom je ålovek
v zajatí.
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Keâ som koneåne Pánovi dovolila, aby na mojom
æivote pracoval, odhalil mi, æe som sa skrývala za
mnohými takýmito „bránami bolesti“. Bola som pevne
spútaná a skrýã som nachádzala v tom, æe som
predstierala, æe som niekto iný ako v skutoånosti a mala
som rôzne masky. Jednoducho som nechápala, ako sa
mám vyslobodiî. Keâ ma Pán zaåínal oslobodzovaî z
tohto spútania, bolelo to.

Teraz rozumiem tomu, æe na to, aby sme boli vyvedení
z otroctva na slobodu, aby sme sa dostali z toho von,
musíme prejsî takými istými alebo podobnými bránami
bolesti, akými sme pred tým vchádzali dnu. Keâ sme do
otroctva uvedení skrze bránu bolesti, tak musíme prejsî
späî tou istou bránou, aby sme boli vyvedení zo zajatia. Aj
cesta tam aj cesta späî sú bolestivé, prvýkrát je to zo
samotného zneuæívania a potom je to zo spomienky naê.

Na to, aby nás Pán vyslobodil a uzdravil, nás musí
postaviî pred problémy, çudí a pravdy, ktoré sú pre nás
îaæké, niekedy aæ nemoæné. Sami by sme sa pred ne iste
nepostavili. Dám vám niekoçko príkladov:

Prvý príklad

Vædy som sa hrozila svojho otca. Aj keâ som uæ bola
dospelá æena a mala som ãtyridsaî rokov, mala som svoje
ãtyri deti, stále som sa ho desila. Tento strach sa do môjho
æivota dostal mnohými bolestivými udalosîami.

Mala som ãtyridsaîsedem rokov, keâ ma Pán viedol,
aby som koneåne konfrontovala svojho otca. O tejto
konfrontácii budem hovoriî neskôr v tejto knihe, ale
musela som sa mu pozrieî rovno do oåí a povedaî mu:
„Uæ sa îa viac nebojím.“
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Keâ som nakoniec svojmu otcovi hovorila o tom, ako
ma zneuæíval, robila som to v posluãnosti a s vierou, ale
nie bez „strachu a trasenia“ (Filipským 2:12). Postavila
som sa tvárou v tvár k svojej bráne bolesti. Vedela som, æe
buâ môæem êou znova prejsî a vyjsî na druhej strane ako
slobodná, alebo môæem zostaî spútaná na tejto strane
brány, budem sa schovávaî a navædy sa budem báî svojho
vlastného otca.

Je dôleæité vãimnúî si, æe som konfrontovala svojho otca,
ktorý bol primárnou príåinou mojej bolesti, len kvôli tomu,
æe ma k tomu viedol Duch Svätý. Nekonfrontujte osobu,
ktorá vás zneuæívala len kvôli tomu, æe som to robila aj ja.
Musíte sa modliî a poåúvaî Boæie vedenie kvôli
správnym krokom na ceste za vaãím vyslobodením.

Druhý príklad

Niekedy sú çudia v zbore zranení inými kresîanmi.
Nejak si myslíme, æe veriaci by ostatným veriacim nemali
ubliæovaî – a nemali by. Ale veci sú len zriedka tak, aké by
mali byî, dokonca aj v æivotoch Boæieho çudu. Aj my v
cirkvi si ubliæujeme, a spôsobuje to skutoånú bolesî.

Åasto sa stane, æe zranená strana sa stiahne od
akéhokoçvek spolåovania alebo komunikácie s tými, ktorí
bolesî spôsobili. Zranený ålovek, ktorý sa skrýva za
bránou bolesti, sa môæe rozhodnúî: „Keâæe mi v zbore
ublíæili, síce tu naâalej budem chodiî, ale uæ nikdy si
týchto çudí nepustím tak blízko k sebe.“ To je forma
otroctva, pretoæe táto osoba dovoçuje, aby ju ovládala
minulosî.

Boh nás privedie na miesto, kde musíme vyjsî zo
skrýãe a musíme riskovaî, æe budeme znova zranení. Keâ
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sa prestaneme skrývaî, je to to isté, ako keâ prechádzame
tou istou bránou bolesti, ktorá nás pred tým viedla do
otroctva.

Tretí príklad

Pre niektorých çudí môæe byî îaæké nauåiî sa podria-
diî autorite. Pre mêa to bolo mimoriadne bolestivé.
Keâæe ma zneuæívala kaædá autorita, ktorú som dovtedy
poznala, mala som postoj: „Preåo by som mala niekomu
dovoliî, aby mi hovoril, åo mám robiî?“ Nikomu som
neverila, zvláãî muæom.

Keâ ma Duch Svätý viedol do fázy môjho uzdravenia,
v ktorej som sa musela poddaî svojmu manæelovi, zaåal sa
boj! Vo svojom tele som pociîovala obrovskú vzburu.
Chcela som sa podriadiî, pretoæe som skutoåne verila, æe
je to biblické, ale bolesî z podriadenia bola silnejãia, neæ
som dokázala zvládnuî.

Nerozumela som, åo sa so mnou deje. Teraz si uvedo-
mujem, æe keâ som sa niekomu podriadila a dovolila mu,
aby za mêa urobil rozhodnutie, privolali sa mi naspäî
vãetky staré strachy a spomienky, z tej doby, keâ niekto so
mnou manipuloval a zneuæíval ma. Keâ mi môj otec
(postava v autorite) hovoril, æe vãetky tie bolestivé veci, o
ktorých sa rozhodol, æe mi bude robiî, boli pre moje
dobro a celý ten åas, åo som nenávidela to, åo so mnou
robil, bolo skombinované s mojím zúfalstvom, æe s tým
niå nedokáæem urobiî, to vãetko uråite neviedlo k tomu,
æe som bola nadãená, keâ som sa mala niekomu pod-
riadiî.

Aby som mohla byî oslobodená a aby som bola uce-
lená osobnosî, po akej túæil Boh, musela som sa nauåiî
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podriadiî sa svojmu manæelovi. Ako mnoho iných
kresîanov som verila, æe Písma uåia, æe podriadenie
manæelky aj detí manæelovi a otcovi ako hlave rodiny, je
Boæí zjavený plán pre rodiny. Bola som presvedåená, æe
tento princíp je jasne napísaný v Jeho Slove, a preto som
nemala æiadnu voçbu, len sa mu podriadiî, inak by som
bola vo vzbure voåi Bohu. Bolo to vãak bolestivé! Teraz
som slobodná a môæem vidieî bezpeånosî a ochranu v
zboænom podriadení sa.

Veça çudí nemá v podriadení jasno. Myslia si, æe musia
robiî vãetko, åo im daná autorita povie, bez ohçadu na to,
åo to je. Biblia vãak uåí, æe sa máme podriadiî iba „ako sa
sluãí v Pánovi” (Kolosenským 3:18).

Verím, æe tieto príklady vám pomôæu pochopiî „brány
bolesti“, a ako sa k ním máme postaviî. Nepozerajte sa na
ne ako na vchod do utrpenia ale ako na prah uzdravenia.
Jeæiã bude vædy s vami, aby vás viedol a posilêoval vás, keâ
budete prechádzaî týmito bránami na ceste za celi-
stvosîou.

Pamätajte na to, æe bolesî je skutoåne súåasîou uzdra-
vovacieho procesu. Ak niekto padne na betón a ãkaredo si
oãkrie koleno, pravdepodobne to bude bolieî. Na âalãí
deê môæe byî bolesî eãte väåãia, ako keâ bola rana
åerstvá. Dovtedy sa na rane vytvorí chrasta, åo je zna-
mením uzdravovacieho procesu. Ale aj keâ je teraz rana
pokrytá ochrannou chrastou, stále je citlivá, je horúca a sú
v nej záãklby kvôli zvýãenému prísunu krvi, ktorá
ovplyvêuje  vylieåenie postihnutej oblasti.

Poåiatoåná rana uråite prináãa bolesî, ale pri uzdra-
vení je táto bolesî eãte väåãia. Avãak, nie sú to dva rovnaké
druhy bolesti, ani nemajú rovnaký výsledok. Niektoré
emocionálne rany çudí boli tak dlho v nepovãimnutí, æe sa
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zapálili. A takáto bolesî je úplne iná ako bolesî
z vylieåenia. Jednej sa treba vyhýbaî, zatiaç, åo tú druhú
treba uvítaî.

BEZ BOLESTI NIE JE MOÆNÁ ZMENA

Vâaka osobnej skúsenosti som získala úæasnú
múdrosî: nebojte sa bolesti! Aj keâ to znie zvláãtne, åím
viac sa desíte a odolávate bolesti z uzdravenia, tým viac
zvyãujete vplyv, ktorý táto bolesî na vás má.

Na dôkaz tejto pravdy vám poviem skúsenosî spred
mnohých rokov, keâ som iãla na svoj prvý pôst v æivote.
Boh ma povolal k tomu, aby som mala dvadsaîosem dní
pôst a pila iba ovocnú ãîavu. Na zaåiatku to pre mêa bolo
skutoåne îaæké. Bola som skutoåne veçmi hladná. Vlastne
som tak hladovala, æe som mala obrovské bolesti. Keâ
som volala na Pána a sîaæovala som sa, æe uæ to dlhãie
nevydræím, odpovedal mi. Vnútri v sebe som poåula
„tichý hlas jemný” (1. Kráçov 19:12, Roháåek) od Pána,
ako mi hovorí: „Prestaê bojovaî proti bolesti, dovoç, aby
vykonala svoje dielo.“ Od tej chvíle bol pôst omnoho
jednoduchãí, dokonca som sa z neho mohla teãiî, pretoæe
som vedela, æe vædy, keâ som sa cítila nepohodlne, bola to
známka úspechu.

Pravidlom je, æe åím viac sa bolesti bránime, tým je
silnejãia. Keâ zaåne tehotná æena rodiî, rada, ktorú
dostane od lekárov znie: „Uvoçnite sa.“ Vedia, æe åím viac
bude proti bolesti bojovaî, tým bude väåãia, a tým dlhãie
bude trvaî pôrod .

Keâ prechádzate zloæitým obdobím, keâ je bolesî tak
silná, æe sa zdá, æe ju nedokáæete vydræaî, pripomeête si
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Æidom 12:2: „Hçaâme na Jeæiãa (a preå od vãetkého, åo
nám bude zabraêovaî pozeraî sa na Neho), Pôvodcu
(On nám dáva prvý podnet na to, aby sme verili) a
Dokonávateça (privádza ju k dospelosti a úplnosti) viery,
ktorý napriek radosti (zo získania ceny), åo Ho åakala,
pretrpel kríæ; pohrdol potupou a posadil sa na pravici
Boæieho trónu.”

VYTRVALOSÎ PLODÍ RADOSÎ

Keâ preæívate bolesî, nebojujte proti nej. Dovoçte, aby
splnila svoj zámer. Pamätajte na toto zasçúbenie: „Tí,
ktorí so slzami rozsievajú, æaî budú s plesaním” (Æalm
126:5). Nauåte sa zniesî vãetko, åo potrebujete s vedomím,
æe na druhej strane je radosî!

Uzdravovanie môæe byî bolestivé, ale nemáte åo
stratiî. Aj tak ste uæ zranení. Tak môæete aspoê zoæaî
vãetok úæitok z váãho utrpenia. Pokiaç dovolíte, aby vás
zneuæívanie z minulosti dræalo v otroctve, budete æiî
v neustálej bolesti. Bolesî z uzdravovania aspoê prináãa
pozitívny výsledok - radosî namiesto utrpenia.

Nech vás vaãa bolesî vyvedie z otroctva. Nech netrpíte
kvôli tomu, æe doêho eãte viac padáte. Urobte tú správnu
vec, aj keâ je to îaæké. Poslúchnite Boha a nasledujte
vedenie Ducha Svätého, vediac, æe „Veåer sa rozãíri plaå,
ale ráno je plesanie” (Æalm 30:6).
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Jediná cesta von
znamená prejsî

skrze to
A

Na jednom z naãich stretnutí priãla za nami æena
a prosila nás, aby sme sa modlili za vyslobodenie

z uråitého otroctva, v ktorom bola spútaná. Akonáhle
som sa za êu zaåala modliî, rozplakala sa. Okamæite sa mi
v mysli vybavil obraz, kde som ju videla stáî na trati, ako
pred beæeckým závodom. Videla som, æe vædy, keâ sa mal
beæaî závod, ona sa pribliæovala k cieçovej åiare, ale
dobehla iba do polovice a potom sa vrátila späî na
zaåiatok.

Po chvíli to zopakovala. To sa stále opakovalo dookola.
Povedala som jej to, åo som videla. Verila som, æe jej chce
Boh povedaî toto: „Tentokrát musíã prejsî skrze to.“ Keâ
som jej to povedala, hneâ súhlasila, æe k nej hovorí Boh.
Jej problém spoåíval v tom, æe aj keâ åasto robila pokrok



na ceste k emocionálnemu uzdraveniu, vædy sa pod
tlakom vzdala.

„Nestrácajte teda dôveru: åaká ju veçká odmena.
Musíte byî vytrvalí, aby ste vyplnili vôçu Boæiu a
dosiahli (a naplno si vychutnali) zasçúbenie.
Lebo eãte máliåko, a príde Ten, ktorý má prísî, a
nebude meãkaî.“ (Æidom 10:35-37)

V Æidom 6:11 åítame: „Túæime (veçmi a silno) vãak,
aby kaædý z vás preukazoval túæe horlivosî s plnou
istotou nádeje aæ do konca.“

V Izaiáãovi 43:1-2 Pán karhá svoj çud a hovorí:

„Teraz vãak takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteç,
ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som
îa vykúpil (zaplatil som za teba cenu namiesto
toho, aby som îa nechal ako zajatca), povolal som
îa tvojím menom; môj si ty!

Keâ pôjdeã cez vodu, budem s tebou, a keâ cez
rieky, nezaplavia îa; keâ budeã kráåaî cez oheê,
nezhoríã, ani plameê îa nespáli .“(dôraz autorkin)

Dávid o Pánovi povedal: „Keby som kráåal hoci
temným (hlbokým a bez slnka) údolím, nebojím sa
zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút (na ochranu) a
Tvoja palica (na vedenie) ma poteãujú.“

(Æalm 23:4)
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Åasto sa stane, æe osoba, ktorá je zakorenená v
zneuæívaní, skonåí s rôznymi nedobytnými pevnosîami
v mysli a na tele. Aby tieto pevnosti mohli byî zvrhnuté a
rozbité musia prejsî cez temné údolie. Pavol vysvetçuje,
æe bojujeme proti nepriateçovi tak, æe svoje myãlienky,
ktoré nie sú v súlade s tým, åo povedal Kristus viaæeme k
posluãnosti voåi tomu, åo hovorí Slovo – åo máme robiî
a åomu máme veriî:

„Æijeme síce v tele, ale nebojujeme podça tela;
zbroje náãho boja nie sú telesné (z mäsa a krvi), ale
schopné v Bohu zrúcaî hradby; (Avãak) boríme
mudrlantstvo a kaædú namýãçavosî, åo sa dvíha
proti (skutoånému) poznaniu Boha, kaædú myã-
lienku podrobujeme v posluãnosî Kristovu (Me-
siáãovu, Toho Pomazaného).“

(2. Korintským 10:3-5)

Napríklad, výsledkom toho, æe som bola tak dlho
zneuæívaná, bolo, æe som si vyvinula nezávislú osobnosî.
Nikomu som nedôverovala. Veçmi skoro som vo svojom
æivote dospela k záveru, æe ak sa o seba budem staraî
a nikdy nikoho o niå nebudem prosiî, tak potom budem
menej zranená. Potom, ako mi Pán zaåal ukazovaî, æe
môj postoj nezávislosti nie je biblický, musela som prejsî
cez „temné údolie.“ Inými slovami, musela som nechaî
svoju starú prirodzenosî (åasî starej Joyce), aby iãla ku
kríæu a zomrela.

Pokuãenie je utiecî od problémov, ale náã Pán hovorí,
aby sme cez ne prechádzali. Dobrou správou je, æe cez ne
nikdy nebudeme prechádzaî sami. Vædy tu bude na to,
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aby nám vo vãetkom pomohol. Povedal nám: „Neboj sa,
ja som s tebou.“

Práve vtedy, keâ s Pánom prechádzame cez rôzne veci,
je budovaná naãa viera v Neho. Veçmi mám rada príbeh
Sadracha, Mésacha a Abednéga, ktorý nájdeme v Danie-
lovi, 3. kapitole. Kráç ich varoval, æe ak sa nebudú klaêaî
a uctievaî ho, tak ich uvrhne do ohnivej pece.

Povedali mu: „Ak nás Boh chce oslobodiî, urobí to, ale
ak nás aj nevyslobodí, tak îa nebudeme uctievaî.“ Vedeli,
æe Boh je schopný oslobodiî ich, ale ak to nebol Jeho plán,
tak si stále chceli udræaî svoju integritu pred Pánom a
nevzdaî sa a neprestaî Mu slúæiî. My vãetci sa musíme
rozhodnúî, æe Pánovi budeme slúæiî s takýmto odho-
dlaním.

Takæe, títo traja muæi boli uvrhnutí do pece, priåom
kráç dal pec rozpáliî sedemkrát viac ako zvyåajne. To mi
pripomína obdobia, keâ urobíme správne rozhodnutie,
ale zdá sa, æe naãe problémy sa znásobia.

Páåi sa mi tento príbeh, pretoæe hovorí, æe Sadrach,
Mésach a Abednégo boli zviazaní a hodení do ohêa, ale
keâ sa kráç pozrel do ohêa, tak boli rozviazaní. Niekedy
do problému vojdeme zviazaní, ale keâ sme v samotnom
probléme, a keâ ním prechádzame, vtedy sú putá
uvoçnené a my sme slobodní. Kráç videl v ohni spolu
s nimi ãtvrtú osobu – pamätajte na to, æe Jeæiã povedal:
„Neboj sa, veâ ja som s tebou.“

Keâ Sadrach, Mésach a Abednégo vyãli von, ani
nesmrdeli od dymu. Stotoæêujem sa s týmito muæmi,
pretoæe diabol sa ma snaæil zniåiî. Kvôli zneuæívaniu som
si vo svojom æivote preãla tak mnohými vecami. Túæila
som byî od nich slobodná, ale nachádzala som iba viac
bolesti a nerozumela som tomu. Potom mi Boh ukázal,
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ako prechádzam cez veci, ktoré ma zotroåujú, ale zároveê
aj to, æe vyslobodenie získam vtedy, ak tými vecami
prejdem naspäî.

Keâ zaåneme svoju cestu za celistvosîou s Pánom,
zvyåajne sme vnútri premoæení strachom. Strach je
nepriateç istoty. Çudia sa môæu báî rôznych vecí, jazdy
v aute, toho, æe budú sami alebo rôznych hlboko
zakorenených fóbií.

Strach vidím ako faloãný dôkaz, ktorý sa javí ako
skutoåný. Ak nás môæe diabol zastraãiî, tak potom viac
viery vkladáme do toho, åo nám hovorí, neæ v to, åo
hovorí Boh. Strach môæeme cítiî a bude nás ovládaî, ak
nebudeme pevne stáî a nepostavíme sa proti nemu.

Jedna æena mi hovorila, ako jej strach zabraêoval robiî
veci, ktoré vedela, æe má urobiî. Jej priateçka jej potom
povedala: „Tak to urob aj so strachom.“ To pre mêa bola
rada, ktorá mi zmenila æivot. Niekedy sa musíme postaviî
proti svojmu strachu a urobiî vec aj napriek tomu, æe sa
bojíme.

Keâ to Bohu dovolíme, tak potom zaåne z naãich
æivotov odstraêovaî zviazanosti, „jeden uzol strachu za
druhým.“ Pomáha nám prechádzaî cez îaæké veci a uka-
zuje nám, æe Jeho zasçúbenia sú pravdivé. Nemôæeme celý
æivot utekaî pred tým, åoho sa bojíme.

Niektorí çudia sa tak veçmi boja výîahov, æe odmietnu
zamestnanie, ktoré je na nejakom vyããom poschodí. Ak
chcú danú prácu, musia nasadnúî do výîahu, modliî sa,
vyjsî niekoçko poschodí, vystúpiî, predýchaî to a tento
proces opakovaî, kým neprekonajú svoj strach. Potre-
bujeme prekonaî strach, ktorý nám zabraêuje vykonávaî
dokonalú Boæiu vôçu v naãich æivotoch.
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Biblia je plná verãov, ktoré hovoria: „Neboj sa,“
pretoæe Boh vedel, æe satan bude pouæívaî strach, aby
zabránil napõêaniu Boæej vôle v  Jeho çude.

Niektorým zo svojich prvých uåeníkov Jeæiã povedal:
„Ja som cesta, nasledujte ma.“ Keâ sa rozhodnete
nasledovaî Jeæiãa, zistíte, æe On sa nikdy od strachu
neobráti opaåným smerom. Jeho cesta je vædy priama, aæ
do cieçovej rovinky. Nebuâte ako tá æena, ktorá za mnou
priãla, aby som sa za êu modlila, ktorá vædy vzdala svoj
závod na polceste. Nech je to uæ akokoçvek îaæké,
rozhodnite sa, æe zostanete na dráhe a prejdete aj cez cieç!
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9

Minulosî nechajte
minulosîou

A

Povzbudzujte çudí k tomu, aby pustili svoju minulosî,
ale nikdy k tomu, aby od nej utiekli. Jediný spôsob,

ako získaî víîazstvo nad bolesîou z naãej minulosti, je
dovoliî Bohu, aby nás previedol bránou bolesti
k víîazstvu. Nikto pre nás nemôæe dosiahnuî víîazstvo –
my musíme sami pracovaî na svojom spasení. Pavol túto
pravdu vysvetlil vo svojom liste cirkvi vo Filipách, keâ
hovoril:

„A tak, moji milovaní, ako ste vædy boli posluãní,
nielen v mojej prítomnosti, ale eãte viac teraz v
mojej neprítomnosti, s bázêou a s chvením
(nespoliehajte sa na seba, buâte veçmi opatrní,
bdelí, dávajte pozor na pokuãenie, pokorne sa
vzdiaçte od åohokoçvek, åo môæe uraziî Boha a
zneuctiî Kristovo meno) konajte (udræujte, dová-
dzajte do cieça a úplne dokonåite) svoje spasenie.



Vãak Boh je ten (nie vo svojej vlastnej sile, ale je to
Boh), ktorý pôsobí vo vás (dáva vám silu a túæbu),
aby ste aj chceli aj åinili nad svoju dobrú vôçu.“

(Filipským 2:12-13)

Musíme Bohu dovoliî, aby nás previedol vecami
a dovoliî Mu, aby v nás konal, aby sa tak z naãich
„odpadkov“ stal „odkaz“ pre ostatných. Îaæké veci, ktoré
sme museli v minulosti prekonaî, nás pripravujú na
Boæie poæehnanie v budúcnosti.

Aj Jeæiã mal åas tréningu pre svoju budúcnosî. Æidom
5:8-9 hovorí: „Hoci bol Synom, tým, æe trpel, nauåil sa
(aktívnej a ãpeciálnej) posluãnosti. A stal sa pôvodcom
veåného spasenia, keâ preãiel (vâaka Jeho úplnej
skúsenosti) v dokonalosî k dobru vãetkých, ktorí Ho
poslúchajú.“

V Jeæiãovom æivote bolo obdobie, o ktorom nevieme
niå. Vieme, æe poåas tohto obdobia rástol. Aj my môæeme
maî obdobie rastu, o ktorom nemôæeme nikomu niå
povedaî. Je to intímny åas rastu, ktorý musíme vydræaî.
V naãom vnútri sa môæu diaî veci, ktorým nemusíme
rozumieî. Ale keâ nakoniec dorazíme na miesto, kde nás
chce maî Boh, tak uvidíme, ako nás naãa minulosî
pripravila na to, åo pre nás Boh celý åas chcel.

Mám rada príbeh o páre, ktorý iãiel do staroæitníctva
a naãiel prekrásnu ãálku, ktorá bola na poliåke. Zobrali ju
z poliåky, aby sa na êu mohli bliæãie pozrieî a povedali:
„Uråite si chceme kúpiî túto krásnu ãálku.“

A zrazu ãálka zaåala hovoriî a povedala: „Nebola som
vædy takáto. Bol åas, keâ som bola iba studená, tvrdá
a nefarebná kopa hliny. Raz ma môj pán zodvihol
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a povedal mi: „S týmto by som nieåo mohol urobiî.“
Potom ma zaåal hladkaî, stáåaî a tvarovaî ma.

Spýtala som sa ho: „Åo to so mnou robíã? To bolí!
Neviem, åi chcem takto vyzeraî. Prestaê!“ Ale on
odpovedal: „Eãte nie.“

Potom ma poloæil na kruh a zaåal ma toåiî stále
dookola, aæ kým som nezaåala kriåaî: „Pusti ma, toåí sa
mi hlava!“ „Eãte nie,“ povedal.

Potom zo mêa vytvaroval ãálku a dal ma do pece.
Kriåala som: „Pusti ma von! Je tu teplo, dusím sa!“ Ale on
sa na mêa iba pozrel cez maliåké okienko, usmial sa
a povedal: „Eãte nie.“

Keâ ma vytiahol von, myslela som si, æe jeho práca so
mnou sa uæ skonåila, ale potom ma zaåal maçovaî.
Nemohla som uveriî, åo so mnou urobil potom. Poloæil
ma späî do pece a ja som mu povedala: „Prosím îa, ver
mi, ja to uæ neznesiem! Prosím, pusti ma von!“ Ale on
povedal: „Eãte nie.“

Nakoniec ma zobral z pece a poloæil ma na poliåku.
Myslela som si, æe na mêa zabudol. Potom ma raz zobral
z poliåky a postavil ma pred zrkadlo. Neverila som
vlastným oåiam. Stala sa zo mêa krásna ãálka, ktorú si
chcel kaædý kúpiî.“

ODOVZDAJTE SA DO RÚK HRNÅIARA

Boh má pre náã æivot úæasný plán a niekedy zaåne veci
meniî tak rýchlo, æe sa nám zatoåí hlava a nevieme sa
zorientovaî ako kus hliny na hrnåiarskom kruhu. Ale
musíme Mu dôverovaî, æe pre nás robí to, åo je najlepãie
(Rímskym 8:28). Musíme sa nechaî unáãaî Jeho prúdom,
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aby z nás mohol urobiî nieåo krásne. Izaiáã chápal tento
proces, keâ napísal: „A predsa, Hospodine, Ty si Otec
náã, my sme hlina a Ty si náã Tvorca, vãetci sme dielom
Tvojich rúk. Nehnevaj sa priveçmi, Hospodine,
nepripomínaj veåne neprávosî. Ber ohçad na to, æe sme
Tvojím çudom.” (Izaiáã 64:7-8)

Na to, aby sme dosiahli víîazný kresîanský æivot,
musíme byî ochotní pustiî svoju minulosî, umrieî sami
sebe, odpustiî tým, ktorí nás zranili a dovoliî Bohu, aby
nás zobral na miesta zasçúbeného poæehnania, ktoré pre
nás pripravil. Nikto nám nemôæe sçúbiî, æe vãetko, åo
chceme vo svojom æivote zmeniî, sa zmení tak, ako to
chceme my. Niektoré veci sa moæno nikdy nezmenia tak,
ako to chceme, ale Boh môæe zmeniî nás tak veçmi, æe
nám to uæ nebude vadiî.

Naãa spokojnosî musí byî v Kristovi. Musíme
zabudnúî na to, åo si o nás myslia iní, alebo åo nám iní v
minulosti spôsobili. Svoju pozornosî máme smerovaî na
to, åo v nás a pre nás chce Boh urobiî teraz. Pavol napísal:
„Lebo Ním æijeme, hýbeme sa a trváme.“ (Skutky 17:28)

Keâ svoju minulosî necháme za sebou, znamená to, æe
sa musíme zaåaî pozeraî dopredu novým smerom.
V Galatským 2:20 nám Pavol ponúka zasçúbenie, æe my,
ktorí sa potrebujeme pustiî svojej minulosti, môæeme
teraz vyznaî: „A neæijem uæ ja (bol som s Kristom
ukriæovaný), ale æije vo mne Kristus (Mesiáã). A nakoçko
teraz æijem v tele, æijem vo viere (v spoliehaní sa
a v úplnej dôvere) v Syna Boæieho, ktorý si ma zamiloval
a seba samého vydal za mêa.“

Musíme sa nauåiî byî spokojní, keâ sme v Jeho vôli.
Åím viac sa budeme sústreâovaî na to, kým sme
v Kristovi, tým menej bude záleæaî na tom, kým sme boli
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v minulosti, alebo aj na tom, åo sa nám stalo. Pavol
povedal: „A iste aj pokladám vãetko za stratu pre
nekoneåne vzácne poznanie (nesmierne privilégium,
prehojnú vzácnosî a zvrchovanú výhodu) Jeæiãa Krista,
svojho Pána, pre ktorého som vãetko stratil a vãetko
pokladám za smeti, aby som Krista získal (aby som ho
viac vnímal, rozoznával a chápal Ho viac a jasnejãie).“
(Filipským 3:8)

Potom dodáva: „(Lebo mojím zámerným cieçom je)
aby som poznal (hlbãie sa s Ním postupne spoznával a
rozumel Jeho zázraånej osobe viac a jasnejãie) Jeho, aj
moc Jeho vzkriesenia (ktoré sa uplatêuje na veriaceho),
mal úåasî v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný (v duchu
na Jeho podobu, duchovne aj morálne) v smrti - aby som
nejako dosiahol aj (duchovné a morálne) vzkriesenie z
(ktoré ma vyzdvihne z) mþtvych (keâ budem eãte
v tele).“ (Filipským 3:10-11)

V Bohu môæeme objavovaî hlboké miesta, a v nás sú
tieæ hlboké miesta, ktoré dokáæe zaplniî iba Boh. Musíme
pochopiî moc Boæieho vzkriesenia, moc, ktorá nás
dokáæe pozdvihnúî z mþtvych, kým sme eãte v tele. Presne
tak, ako sa orol oprie svojimi krídlami o vietor, aby sa
dostal nad oblaky, Kristus nás pozdvihne nad búrky
naãich æivotov.

Môæeme maî za cieç dosiahnuî dokonalosî, ale do
tohto ãtádia sa nedostaneme, kým sa Jeæiã nevráti späî.
Máme sa prijímaî, milovaî a teãiî sa z cesty, pretoæe
vieme, æe Boh neustále pracuje na naãej budúcnosti.
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SNAÆTE SA O TO, ÅO LEÆÍ PRED VAMI

Pavol âalej pokraåuje a hovorí:

„Nieæeby som uæ dosiahol (tento ideál), alebo bol
uæ dokonalý, ale snaæím sa, åi ozaj uchvátim
(zmocním sa), pretoæe ma Jeæiã Kristus (Mesiáã)
uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, æe som uæ uchvátil.
Ale jedno robím (to je môj cieç): zabúdam na to, åo
je za mnou, a snaæím sa o to, åo je predo mnou.“

(Filipským 3:12-14)

Ak trpíte kvôli veciam z minulosti, povzbudzujem vás
k tomu, aby ste urobili to, åo som urobila ja – upriamte sa
na nový smer. Rozhodnite sa, æe budete takí, ako od vás
chce Boh, æe budete maî to, åo chce pre vás Boh a æe
prijmete to, kvôli åomu Jeæiã umieral.

Keâ budete pripravení na zmenu, tak povedzte: „Uæ
viac nebudem æiî v otroctve. Nebudem æiî v obmedzenej
krabici, nebudem sa porovnávaî s inými a nebudem sa
snaæiî byî tým, åo odo mêa chcú. Nemôæem zmeniî
svoju minulosî, ale so svojou budúcnosîou môæem nieåo
urobiî. Budem sa teãiî zo svojho æivota a prijmem to,
kvôli åomu Jeæiã umieral. Pustím svoju minulosî a od
tohoto dêa budem nasledovaî Boha.“

Aby sme vedeli pustiî svoju minulosî, potrebujeme sa
staî dospelými a dospelý kresîan prijme plnosî Boæieho
poæehnania. Môæete zabudnúî na staré zlyhania, staré
sklamania a na staré vzîahy, ktoré nevyãli. Namiesto toho
môæete objavovaî nové milosrdenstvá, ktoré vám je Boh
pripravený daî kaædý deê kvôli zmluve, ktorú s vami
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uzavrel, keâ ste vloæili svoju dôveru v Jeho Syna Jeæia
Krista, aby vás spasil.

Kráç Dávid hçadal príbuzných svojho predchodcu
Saula, pretoæe ich chcel poæehnaî, jednoducho pre to, æe
urobil zmluvu so Saulovým synom, Jonatánom. V 2. Sa-
muelovej 9 je príbeh o tom, ako Dávid naãiel chromého
Jonatánovho syna, Mefibóãeta a priviedol ho do kráço-
vského paláca, kde sa o neho mohol staraî. Mefibóãet
neurobil niå pre to, aby si zaslúæil ochranu a opateru,
okrem toho, æe mal vzîah s tým, s ktorým mal Dávid
zmluvu.

To je obraz toho, preåo sa o nás stará Boh. Poæehnáva
nás, pretoæe ako veriaci máme vzîah s Jeho Synom.
Nezaslúæime si byî poæehnaní. Nezaslúæime si poæe-
hnanie. Dokonca sme moæno emocionálne ochromení
z nejakej nehody, ktorá sa nám stala v minulosti. Ale Boh
nás pozdvihne a napraví nás na správne miesto vo svojom
kráçovstve pokoja.

Boh neåaká, kým urobíme vãetky správne veci, aby nás
poæehnal. Vlastne, tá najpomazanejãia modlitba, akú sa
môæeme modliî, je: „Pane, pomôæ mi!“ Bez Boha
nemôæeme dosiahnuî celistvosî. Musíme byî na Êom
úplne závislí a veriî, æe naplêuje svoje zasçúbenia v naãich
æivotoch. Naãím povolaním je iba to, aby sme boli „ve-
riaci.“ Inak by sme sa museli nazývaî „dosahovateçmi.“

Uåeníci sa Jeæiãa spýtali: „Åo robiî, aby sme
(pravidelne) konali skutky Boæie? (Åo máme robiî, aby
sme konali to, åo poæaduje Boh?)” (Ján 6:28)

Jeæiã im odpovedal: „Skutkom (sluæbou Bohu) Boæím
je veriî v Toho, ktorého On poslal (æe priçnete, opriete sa
o, budete dôverovaî a maî vieru v Jeho Posla).“ (verã 29)
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V Æalme 51, verše 3 a 15 nám ponúkajú prekrásnu
modlitbu, ktorú sa môæeme modliî:

„Zmiluj sa nado mnou, Boæe, podça svojej milosti!
Pre svoje veçké milosrdenstvo zahlaâ moje
priestupky!
Dokonale ma obmy z mojej viny, oåisî ma od
môjho hriechu!
Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech
môj predo mnou je stále.
Proti Tebe samému som zhreãil, páchal som, åo je
zlé v Tvojich oåiach, aby si Ty mal pravdu vo
svojich reåiach a bol si åistý vo svojom súde.
Hça, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu poåala
ma moja matka.
Hça, obçubujeã hlbokú pravdu; a v skrytosti mi
prajeã poznaî múdrosî.
Izopom zbav ma hriechu, a ja budem åistý, umy
ma, belãí budem ako sneh!
Daj mi poåuî radosî, poteãenie, nech zajasajú
kosti, åo si zdrvil.
Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri vãetky
moje viny!
Srdce åisté stvor mi, ó Boæe, a obnov vo mne ducha
pevného!
Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého
Ducha mi neodnímaj!
Navráî mi radosî z Tvojej pomoci a duchom
posluãnosti podopri ma!“

Ak jednoducho poprosíme Boha, vyslobodí nás
z bolesti, ktorá bola spôsobená chybami z minulosti
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a vytvorí v nás priameho ducha. Na to, aby sme prijali
Boæie vyslobodenie, nemusíme niå urobiî, ale ak od
svojich problémov uteåieme a nedovolíme Bohu, aby nás
cez ne preniesol, môæu nám ujsî poæehnania.

Mojæiã hçadal jednoduché východisko zo svojich
problémov po tom, ako sa dostal mimo Boæie
naåasovanie. Zabil Egypîana a túto vraædu niekto videl.
Tak Mojæiã utiekol na púãî, aby sa schoval. Pred tým, ako
Boh povolal Mojæiãa do zasçúbenej zeme, povedal mu:
„Vráî sa do Egypta“. (2. Mojæiãova 3:1-10)

„Videl som, videl, ako zle zachádzajú s mojím çudom
v Egypte, a poåul som jeho stonanie; preto som zostúpil,
aby som ho vyslobodil. A teraz poâ, poãlem îa do
Egypta (ako svojho posla).“ (Skutky 7:34)

Boh posielal Mojæiãa späî k çuâom, ktorí ho „zapreli
(odmietli)“ (Skutky 7:35). Jeho vlastní çudia sa mu smiali
a hovorili mu: „Kto îa ustanovil za veliteça a sudcu nad
nami?“ (2. Mojæiãova 2:14) Mojæiã asi neãiel s nadãením
späî, aby sa postavil pred svoje problémy v Egypte.

Boh nás vædy nepovoláva k tomu, aby sme sa fyzicky
vrátili na nejaké miesto. Ale, napríklad, ak máme problém
podriadiî sa ãéfovi, ktorý má uråitú povahu, Boh nás
moæno povolá, aby sme pracovali s niekým, kto má
rovnakú povahu, pokiaç sa nenauåíme kráåaî v tejto
situácii v zboænom postoji. Boh nechce, aby sme utekali.
Chce, aby sme konfrontovali svoj strach a frustrácie, aby
sme v Êom mohli nájsî pokoj.

V 1. Kráçovskej åítame, ako Eliáã uteká, keâ mu Boh
povedal, aby sa vrátil a dokonåil, åo mu zveril. Keâ Jonáã
utekal, skonåil v bruchu veçkej ryby. Keâ ho Boh
vyslobodil, povedal mu, aby iãiel späî do Ninive a povedal
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obyvateçom mesta správu od Neho (Jonáã, kapitoly
1 aæ 3).

Ak sa budeme snaæiî vyrieãiî svoje vlastné problémy
bez toho, aby sme åakali na Boha, tak to môæeme eãte viac
skaziî. Sára to urobila, keâ svojho manæela, Abraháma,
presvedåila, aby mal dieîa so svojou slúækou, Hagar, a
neåakala na dieîa, ktoré im Boh prisçúbil (1. Mojæiãova
16). Hagar nakoniec utiekla, kvôli tomu, ako sa k nej Sára
správala, ale anjel Pánov jej povedal: „Vráî sa ku svojej
panej a pokor sa pod jej ruku!“ Sçúbil, æe jej posluãnosî
poæehná tak, æe jej dá mnoho potomstva (verã 10).

Boh vám môæe povedaî, aby ste sa vrátili na miesto
vaãej bolesti a frustrácie, tak Mu dovoçte, aby vás tou
bránou previedol do víîazného æivota. Neutekajte od
Jeho pozvania k emocionálnemu uzdraveniu.

CESTY, PO KTORÝCH ÇUDIA UTEKAJÚ
OD SVOJICH PROBLÉMOV

Pre çudí je beæné, æe od svojich problémov utekajú,
pretoæe nechcú byî zodpovední za svoje åiny. Väåãina
çudí hçadá najjednoduchãiu cestu von namiesto toho, aby
hçadali správnu cestu. Niektorí çudia fyzicky uteåú od
problémov, utekajú od manæelstva k manæelstvu, alebo zo
zamestnania do zamestnania. Iní çudia utekajú mentálne
v podobe uæívania drog alebo alkoholu. Ale problémy
nezmiznú, keâ sa im zaåneme vyhýbaî.

Kaædé rozhodnutie, ktoré urobíme, prináãa výsledky.
Ak sa rozhodneme, æe nikdy nebudeme upratovaî dom,
nakoniec sa vãetko v êom zniåí. Ak sa rozhodneme, æe
nepôjdeme do potravín, skôr alebo neskôr nebudeme
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maî åo jesî. Problém je, æe urobíme zlé rozhodnutie
a oåakávame dobré výsledky, ale to nefunguje. Vædy
budeme æaî to, åo sejeme (Galatským 6:7-8). Ak sa
rozhodneme robiî to, åo je správne, nakoniec rozlomíme
hþbu problémov, ktoré sa na nás valia.

Niektorí çudia od problémov utekajú tak, æe si
vymýãçajú výhovorky. Keâ sa ich Boh snaæí s nieåím
konfrontovaî, tak povedia: „Nuæ, správam sa tak, pretoæe
som unavený.“ Alebo: „Správam sa takto, pretoæe sa ku
mne celý æivot niekto správal ãkaredo.“ Výhovorka je
dôvod, ktorý je vypchatý klamstvom. To najhorãie
pri výhovorkách je, æe keâ sa ich budeme pridþæaî, tak
neuvidíme zmenu.

Jeæiã hovoril príbeh o muæovi, ktorý naplánoval veçkú
veåeru a pozval mnohých hostí (Lukáã 14:16-24), ale
jeden po druhom sa vyhovárali, preåo nemôæu prísî. Prvý
povedal, æe je príliã zaneprázdnený s kusom poça, ktoré si
práve kúpil. Âalãí sa vyhováral, æe sa musí venovaî
a preskúmaî vola, ktorého kupuje a âalãí povedal, æe
nemôæe prísî, pretoæe sa práve æenil. Tak tento muæ
pozval vãetkých chudobných, nevládnych, slepých
a chromých çudí z ulice a naplnil svoj domov çuâmi, ktorí
boli ochotní nechaî sa poæehnaî. Tí, ktorí si vymysleli
výhovorky, nikdy neokúsili úæasnú veåeru, ktorá pre nich
bola pripravená.

Âalãím spôsobom, akým çudia unikajú od problémov,
je, æe obviêujú iných za vãetko, åo je zle. Adam obvinil
Evu za to, æe jedla zakázané ovocie. Dokonca vinil Boha za
to, æe mu dal æenu, zatiaç, åo Eva vinila hada za to, æe ju
zviedol (1. Mojæiãova 3). Izraeliti vinili Mojæiãa za svoje
trápenie na púãti a æobronili, aby sa mohli vrátiî do
otroctva v Egypte (2. Mojæiãova 14:10-12).
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Pamätám sa, ako som za svoje problémy obviêovala
ostatných. Vãetko bola chyba môjho man ela, alebo
chyba môjho detstva. Musela som zaåaî vidieî, æe ja som
bola môj jediný skutoåný problém.

Jeæiã povedal: „Preåo bratovi vidíã v oku smietku, a vo
vlastnom oku nebadáã brvno?“ (Matúã 7:3).

Teraz sa teãím z ohromnej slobody, ale priãla len vâaka
tomu, æe som sa na seba zaåala pravdivo pozeraî. Boh mi
ukázal, æe som mala nesprávny postoj a æe sa moje
problémy nevyrieãia, pokiaç sa nezmením ja. Bolelo to,
keâ som sa mala zmeniî, ale musela som sa postaviî pred
to, åo mi Boh odhalil.

Budeme oslobodení iba vtedy, keâ budeme poåuî
pravdu a budeme robiî to, åo nám Boh hovorí.
Napríklad, ak vám Boh povie, æe máte problém so
æiarlivosîou, tak vám budú uchádzaî poæehnania, pokiaç
sa s tým nevysporiadate. Potrebujete sa nauåiî teãiî z
toho, keâ sa iným çuâom stanú dobré veci. Nech uæ vás v
otroctve dræí åokoçvek, musí to byî konfrontované
s pravdou pred tým, neæ sa budete môcî pohnúî âalej.

Çudia tieæ utekajú od svojich problémov tak, æe sú
naschvál veçmi zaneprázdnení. Dokonca môæeme byî tak
zaneprázdnení sluæbou v zbore, æe si nevyhradíme åas na
to, aby sme poåúvali slovo priamo od Boha. Bola som v
sluæbe na plný úväzok, pomáhala som çuâom rieãiî ich
problémy, keâ tu zrazu ku mne prehovoril Boh a povedal:
„Joyce, si taká zaneprázdnená tým, æe robíã veci pre mêa,
æe so mnou vôbec netráviã åas.“ Úprimne som sa musela
pozrieî na svoj æivot a prestaî robiî veça vecí, ktoré
neniesli ovocie. Keâ som bola zaneprázdnená, tak som sa
mohla vyhnúî mnohým problémom, ktoré som
potrebovala rieãiî.
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Pavol sa modlil, aby sme sa ako Cirkev nauåili
rozoznaî to, åo je podstatné:

„A za to sa modlím, aby sa vaãa láska vædy viac a
viac rozhojêovala v pravom poznaní a v kaædej
skúsenosti (aby sa vaãa láska mohla ukázaî vo
väåãej hõbke, åo sa týka poznania a aby viac
rozumela rozliãovaniu), aby ste tak boli schopní
rozoznávaî, åo je hlavné (aby ste poznali to, åo je
najkvalitnejãie a najlepãie a rozoznali morálne
rozdiely), a boli ste åistí a bez úhony (aby ste mohli
maî úprimné, uistené a nepoãkvrnené srdcia) na
deê Kristov (aby ste sa nepotkli a nepotkýnali
ostatných).“ (Filipským 1:9-10)

Potrebujeme vedieî, kedy máme povedaî áno a kedy
máme nieåo odmietnuî. Ja som sa musela nauåiî, ako
povedaî nie, pretoæe chcem, aby kaædý deê, ktorý na tejto
zemi æijem, stál za to. Åasto sa stane, æe keâ nieåo vyzerá
dobre, tak je to len nepriateç âalãej veci, ktorá je uæ na
ceste k nám.

Napríklad, Boh povedal jednej æene, ktorú poznám, æe
má prestaî tráviî toçko veça åasu tým, æe bude pomáhaî
çuâom, a namiesto toho má tráviî viac åasu so svojím
vlastným dieîaîom. Potrebujeme vedieî, åo od náãho
åasu chce Boh a to sa nauåíme tak, æe strávime åas s Ním v
modlitbe. Ak je pre vás îaæké rozoznaî Boæí hlas, tak vás
povzbudzujem, aby ste si preåítali moju knihu Ako poåuî
Boæí hlas (How To Hear From God). V nej hovorím o
mnohých spôsoboch, akými Boh s nami komunikuje,
ako to vædy musí súhlasiî s Jeho Slovom a to potom vedie
k pokoju.
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Odkladanie povinností na neskorãie je âalãí spôsob,
akým sa dá utiecî od problémov. Vymýãçame si
výhovorky, obviêujeme ostatných a hovoríme, æe sme
príliã zaneprázdnení, a tak odkladáme nieåo, åo Boh chce,
aby sme robili. My si myslíme, æe to urobíme neskôr, ale
„neskôr“ sa nikdy nedostaví. Sme ako tí, pred ktorými
varoval Izaiáã v 1. kapitole, 23. verãi: „Právo nepri-
sudzujú, spor vdovy sa k nim nedostáva.“

Aggeus 1:2-7 nám ukazuje, åo sa stane s tými, ktorí
odkladajú to, åím ich Boh poveril:

„Takto hovorí Hospodin mocností: Tento çud
vraví: Eãte nepriãiel åas stavaî dom Hospodinov.
Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostrední-
ctvom proroka Aggea takto: Vám uæ nastal åas
bývaî v obkladaných domoch, zatiaç åo tento dom
je v troskách? Teraz vãak takto hovorí Hospodin
mocností: Pováæte, ako sa vám vodí. Sejete mnoho,
a zváæate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale
nemáte dosî; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto
dostáva mzdu, dáva ju do deravého meãca. Takto
hovorí Hospodin mocností: Pováæte, ako sa vám
vodí (aj v minulosti aj v súåasnosti).“

Musíme sa rozhodnúî pre to, aby sme konali to, åo
nám Boh povie, keâ nám to povie. Ãalamún napísal: „Kto
pozoruje vietor, nebude nikdy siaî, a ten, kto hçadí na
oblaky, nebude æaî.“ (Kazateç 11:4)

Ak sa pozriete na svoje okolnosti, tak potom je jasné, æe
budete odkladaî to, åo vám Boh povedal. Dokonca sa
môæe zdaî, æe na to, åo vám Boh hovorí, je najhorãí åas,
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aký môæe byî. Ale ak vám Boh povie, aby ste konali, tak
potom to „teraz“ je pomazané.

Nie je dobré, aby sme trávili åas tak, æe budeme od
problémov utekaî. Musíme spomaliî, rozlíãiî, åo je
dôleæité, prijaî zodpovednosî za svoje åiny a ak je to
potrebné, tak povedaî: „Nemal som pravdu a je mi to
çúto.“ Nemôæeme dovoliî, aby nás odkladanie vecí
okradlo o Boæie poæehnania.

Ak sa chceme teãiî z toho najlepãieho, åo pre nás Boh
má, musíme sa prestaî vyhováraî, musíme prestaî viniî
ostatných a prestaî byî príliã zaneprázdnení na to, aby
sme nekonali to, åo nám Boh hovorí. Moæno nám povie,
aby sme dali, pomáhali, modlili sa, odpustili,
ospravedlnili sa alebo nieåo iné. Ale nech je to uæ
åokoçvek, musíme sa nauåiî, ako byî „çudia tohto
momentu,“ ktorí poåujú Boha a konajú rýchlo, hneâ
vtedy, ako k nám prehovára.
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10

Vykúpení
a ospravedlnení

A

Jeæiã Kristus poloæil svoj æivot za to, aby sme mohli maî
spravodlivosî, alebo, ako to ja rada píãem, sPRAVOdli-

vosî. Spravodlivosî je pre vãetkých, ktorí veria
„...z(osobnej) viery v Jeæiãa Krista (Mesiáãa).“ (Rímskym
3:22)

Keâ Peter hovoril o Jeæiãovi, tak povedal: „Na
vlastnom tele vyniesol naãe hriechy na drevo (ako na
oltár a obetoval sa na êom), aby sme odumreli (prestali
existovaî) hriechom a æili spravodlivosti; Jeho krvavé
rany vás uzdravili.“ (1. Petra 2:24)

Boli sme stvorení Bohom, aby sme sa cítili isto a dobre,
keâ o sebe premýãçame. Ale diabol chce, aby sme o sebe
premýãçali zle. Chce, aby sme cítili hanbu, vinu a
odsúdenie. Kvôli prítomnosti hriechu vo svete a hrieãnej
podstate, ktorá na nás priãla skrze pád çudstva, nemô-
æeme niå urobiî správne.



Na to, aby sme odolali diablovmu pokuãeniu æiî
v neustálom çutovaní sa namiesto neustáleho víîazstva,
musíme poznaî a rozumieî pravdu Boæieho Slova. Keâ
prijmeme Jeæiãa ako svojho Spasiteça, tak nám pripoåíta
alebo daruje dar spravodlivosti a vierou sme ospra-
vedlnení pred Bohom. Nie sme pred Bohom ospra-
vedlnení kvôli naãej vlastnej dokonalosti alebo dobrým
skutkom. Sme povaæovaní za spravodlivých kvôli naãej
viere v Jeæiãa Krista.

V 2. Korintským 5:21 nám apoãtol Pavol hovorí, åo pre
nás Boh urobil: „Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil
(zdanlivo) hriechom za nás, aby sme my boli
(uschopnení, aby sa na nás nazeralo, akoæe sme v Êom
a aby sme boli príkladom) v Êom spravodlivosîou pred
Bohom (åo by sme mali byî, keâæe máme od Neho
odobrenie, prijatie a máme s Ním vâaka Jeho dobrote
dobrý vzîah).“

Boh poslal Jeæiãa, aby nás vykúpil (to znamená, aby nás
kúpil späî od diabla, ktorému sme sa predali ako otroci
hriechu), aby nás obnovil (aby z nás urobil to, kým sme
mali byî na zaåiatku). Boli sme stvorení a vykúpení
Bohom pre spravodlivosî, nie hanbu, vinu alebo odsú-
denie.

V KRISTOVI ÆIADNE ODSÚDENIE

Ak åítame a chápeme Boæie Slovo, tak môæeme byî
oslobodení od nesprávneho premýãçania voåi samým
sebe. Pavol v Rímskym 8:1 napísal: „Nieto TEDA teraz uæ
odsúdenia (nikto nepovie, æe sú vinní z nieåoho zlého)
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tých, åo sú v Kristovi Jeæiãovi (a nechodia podça toho, ale
podça ducha).“

Samozrejme, æe ak by sme nasledovali vedenie Ducha
Svätého, nikdy by sme niå zlé neurobili, takæe vina by
nemala miesto, kde by sa v nás zakorenila. Avãak, keâæe
sme çudia, nikto z nás nie je schopný nerobiî chyby. Ako
to zdôraznil náã Pán: „Duch je síce hotový, ale telo slabé”
(Matúã 26:41).

Nedokáæeme sa dokonale správaî, aj keby sme to
chceli, ale môæeme æiî slobodní od viny a kráåaî v Duchu.
Pán nám sçubuje, æe nás prevedie æivotom, ak Ho budeme
poåúvaî a poslúchaî: „Poslúchajte môj hlas a budem
vaãím Bohom a vy budete mojím çudom. Choâte vædy
po ceste, ktorou vám káæem ísî, aby sa vám dobre
vodilo.” (Jeremiáã 7:23) (dôraz autorkin)

Zhreãíme vtedy, keâ prestaneme robiî to, k åomu nás
vedie Duch Svätý. Pocity odsúdenia a viny prichádzajú
ako výsledok tohto hriechu, pretoæe diabol vidí otvor a
okamæite vojde, aby nás okradol o naãu istotu v Boæej
milosti. Ak dúfame, æe niekedy budeme æiî bez viny, tak
musíme hneâ odolaî pokuãeniu zhreãiî, ako si to
uvedomíme.

Ak sa predsa len poddáte pokuãeniu alebo padnete do
hriechu, åo je kráåanie v tele (vo vaãej çudskej
prirodzenosti), namiesto toho, aby ste sa to snaæili
napraviî dobrými skutkami, poproste Boha, aby vám
odpustil a rozhodnite sa, æe sa otoåíte späî k Duchu.
Hreãíte, pretoæe prestávate nasledovaî Ducha Svätého.
Ak budete nasledovaî telo, tak budete len hlbãie a hlbãie
upadaî do problémov a nepríjemností. Namiesto toho sa
rýchlo otoåte späî a zaånite nasledovaî Ducha a dovoçte
Mu, aby vás viedol a napravil vaãu situáciu.
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Duch má vædy správnu odpoveâ na kaædý problém – a
neodsúdi vás, ak sa k Nemu vrátite. Je napísané: „Lebo
nás Boh neuråil na hnev (nevybral si nás na to, aby nás
odsúdil), ale aby sme dosiahli spasenie v naãom Pánovi
Jeæiãovi Kristovi (Mesiáãovi).” (1. Tesalonickým 5:9)

Napríklad, Duch nás povedie k pokániu, ktoré spôsobí
odpustenie od Boha: „Ak (slobodne) vyznávame svoje
hriechy, On je verný (svojej podstate a zasçúbeniam) a
spravodlivý, aby nám odpustil (pustil z hlavy naãe
prekraåovanie zákona) hriechy a oåistil nás od vãetkej
neprávosti (vãetkého, åo nie je v súlade s Jeho vôçou a
zámerom, myãlienkami a skutkami).” (1.Jána 1:9)

Keâ budete nasledovaî telo, povedie vás to ku
skutkom, ktoré si zdanlivo vydobyjú Boæiu priazeê. Ale
telo sa vædy bude snaæiî odåiniî chyby a nie jednoducho
prijaî Boæí dar ospravedlnenia a obnovenia.

AKO SA VYSPORIADAÎ S VINOU

Pán mi raz dal úæasné zjavenie o vine. Pociîovala som
vinu odjakæiva. Vina bol môj verný spoloåník. Vãade sme
chodili spolu! Toto uvedomovanie si hriechu zaåalo v
mojom ranom detstve, keâ som bola sexuálne
zneuæívaná. Aj keâ mi môj otec hovoril, æe to, åo mi robí,
nebolo zlé, cítila som sa kvôli tomu ãpinavá a vinná.
Samozrejme, ako som stárla, zaåala som si uvedomovaî,
æe to bolo nesprávne, ale nijak som to nedokázala
zastaviî. Vina zostávala a eãte k tomu sa zväåãovala.

Nauåila som sa na vlastnej koæi, æe vina je neznesiteçné
bremeno, îaæoba, ktorá deprimuje ducha. Kvôli vine sa
vãetko zdá tmavé a cítime sa unavení a zmoæení. Vlastne z
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nás vysáva energiu a åerpá z nás silu, ktorú potrebujeme
na to, aby sme mohli odolaî hriechu a satanovi. Takæe,
výsledkom je, æe vina a odsúdenie vlastne zväåãujú hriech.

Verím, æe som bola závislá na vine. Pred tým, ako som
sa dozvedela o Boæej milosti, nepamätám si, æe by som
nemala pocit viny! Aj keâ som nerobila nieåo, åo by bolo
vyslovene zlé alebo hrieãne, naãla som si nieåo, kvôli
åomu som sa cítila zle.

Satan nás chce utlaåiî. On je ten æalobca tých, ktorí
veria v Krista Jeæiãa. Neustále na nás æaluje pred Bohom
(Zjavenie 12:10). Ale Dávid, æalmista, napísal: „Ale Ty,
Hospodine, si mojím ãtítom, si mojou slávou, Ty mi
dvíhaã hlavu.” (Æalm 3:4)

Napríklad, raz som nakupovala a moja vædy prítomná
spoloåníåka, vina, bola so mnou. Uæ si nepamätám, åo
som pokazila tentokrát, na tom vlastne ani nezáleæí. Vædy
som si nieåo naãla. Iãla som vystúpiî z auta a vchádzala
som do obchodu, keâ mi Duch Svätý povedal: „Joyce, ako
plánujeã získaî odpustenie za tento hriech?“

Vedela som správnu odpoveâ. Povedala som:
„Prijmem obeî, ktorú pre mêa vykonal Jeæiã, keâ umrel
na Kalvárii.“ Môæeme poznaî správnu odpoveâ
(môæeme maî intelektuálnu vedomosî), ale stále si to
nemusíme správne aplikovaî do vlastnej situácie.

Potom pokraåoval Duch Svätý: „Chápem, Joyce, a kedy
plánujeã prijaî Jeæiãovu obeî?“

To mi úplne otvorilo oåi! V tej chvíli som vedela, æe
som sa mohla rozhodnúî åakaî âalãie dva alebo tri dni,
aby som sa cítila dostatoåne dlho vinná na to, aby som
mohla prijaî Boæie odpustenie, alebo som mohla to
ospravedlnenie prijaî hneâ vtedy.
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Vædy som prosila o odpustenie svojich hriechov hneâ
vtedy, ale nikdy som ho neprijala, pokiaç som si to
dostatoåne dlho nevytrpela, a tak si to odpykala. Boh mi
odhalil, åo som robila, koçko veça zbytoånej bolesti som si
pôsobila. Ukázal mi aj to, æe to, åo som robila, bolo
uráækou Jeæiãa, æe v podstate som hovorila: „Pane, obeî
tvojho æivota a krvi bola dobrá, ale nie dostatoåne dobrá.
Musím pridaî svoje skutky a cítiî sa vinne, pred tým, ako
mi môæe byî odpustené.“

Eãte v ten istý deê som zaåala byî oslobodzovaná od viny
a odsúdenia. Povzbudzujem vás, aby ste robili to isté.
Pamätajte: vina nespôsobí niå dobré! Nedosiahne niå,
okrem nasledovných vecí:

J Vina vysaje vaãu energiu a dokonca môæe spôsobiî
psychické alebo mentálne choroby.

J Vina zablokuje váã vzîah s Bohom. Æidom 4:15-16
hovorí: „Veâ nemáme Veçkêaza, ktorý by nemo-
hol cítiî s naãimi slabosîami, ale (máme Veçkêa-
za), podobne pokúãaného vo vãetkom, (ale) bez
hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu
milosti (ku trónu nezaslúæenej priazne od Boha voåi
nám), aby sme prijali milosrdenstvo (za naãe
zlyhania) a naãli milosî na pomoc (vhodná a dobre
naåasovaná milosî) v pravý åas.”

J Vina ako skutok tela si vyæaduje, aby ste sa snaæili
zaplatiî za svoje hriechy.

J Vina vyåerpáva vaãu duchovnú energiu. Zanecháva
vás slabých a neschopných odolaî novým útokom
nepriateça. Úspeãný duchovný boj si vyæaduje, aby
sme mali na sebe „pancier spravodlivosti“ (Efezským
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6:14, dôraz autorkin). Vina spôsobuje, æe hreãíte
eãte viac.

J Vina na vás vyvíja nesmierny tlak a nahovára vám,
æe dobre vychádzaî s ostatnými je zloæité. Je takmer
nemoæné æiî pod bremenom viny a stále prináãaî
ovocie Ducha (Galatským 5:22-23).

Z tohto zoznamu iste vidíte, æe je dobré vzdaî sa viny.
Pustite ju! Je od diabla a je uråená na to, aby vám zabránila
teãiî sa zo æivota a zo vzîahu s Pánom.

Ak v tejto oblasti máte váæny problém, moæno bude
dobré, ak niekoho poprosíte, aby sa za vás modlil. Ak je
vaãa viera dostatoåne silná, tak sa modlite za seba sami.
Avãak, vina odoberá z viery. Ak ste dlhý åas æili pochovaní
pod îarchou viny a odsúdenia, bude potrebné, aby bola
vaãa viera posilnená. Choâte si po pomoc, ktorú
potrebujete. Odmietnite æiî utláåaní pod bremenom viny
a odsúdenia.

A ÅO HANBA?

Teraz, keâ uæ lepãie chápeme vinu, obráîme svoju
pozornosî na hanbu.

Existuje hanba, ktorá je dobrá a zdravá. Ak stratím
alebo poãkodím nieåo, åo patrí niekomu inému, æelám si,
aby som nebola bývala taká neopatrná alebo nedbanlivá,
nepozorná. Je mi to çúto, ale môæem poprosiî
o odpustenie, prijaî ho a potom pokraåovaî âalej. Zdravá
hanba nám pripomína, æe sme çudské bytosti so
slabosîami a obmedzeniami.
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V 1. Mojæiãovej 2:25 åítame, æe Adam aj Eva boli nahí
v rajskej záhrade Eden a nehanbili sa. Okrem toho, æe
nemali na sebe æiadne obleåenie, myslím si, æe tento verã
znamená aj to, æe boli úplne otvorení a úprimní k sebe
navzájom, neskrývali sa za æiadnymi maskami, nehrali sa
æiadne hry. Mali úplnú slobodu byî samými sebou,
pretoæe nemali ani poêatia o tom, æe je to hanba. Avãak,
hneâ ako zhreãili, iãli sa skryî (1. Mojæiãova 3:6-8).

Çudia by mali byî schopní teãiî sa z úplnej slobody zo
seba navzájom a tieæ zo vzîahu s Bohom, ale len niektorí
sú toho schopní. Väåãina çudí predstiera. Vytvárajú si
faloãné osobnosti a skrývajú sa za ne. Správajú sa, ako
keby neboli zranení, keâ pritom zranení sú. Alebo
predstierajú, æe nikoho nepotrebujú, ale pritom to nie je
pravda.

Existuje jedovatá hanba, ktorá dokáæe drasticky
ovplyvniî kvalitu æivota jednotlivca. To sa stáva, keâ
osoba, ktorá je zneuæívaná alebo týraná, si zaåne
internalizovaî hanbu, ktorú cíti. Uæ sa nehanbí iba za to,
åo jej niekto iný vykonáva, ale zaåne sa hanbiî aj za seba
kvôli tomu, åomu je vystavená.

Takáto osoba si potom zoberie hanbu do svojho vnútra
a stane sa tam jadrom tejto bytosti. Vãetko v æivote takého
åloveka je otrávené jeho pocitmi, takæe sa z neho vyvinie
osoba, ktorej podstatou je hanba.

Bolo obdobie, kedy bola mojou podstatou hanba, ale
nevedela som, æe som sa hanbila za seba. Videla som
následky hanby vo svojom æivote, ale neúspeãne som sa
snaæila vyrieãiî ovocie namiesto samotného koreêa.

Iný preklad slova hanbiî sa z 1. Mojæiãovej 2:25 hovorí
o sklamaní alebo oneskorení, o zmätení.
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Slovo zmätený znamená frustrovaný alebo popletený.
Zase âalãie definície slova zmätený hovoria o omámení,
rozåarovaní, zatratení. Slovo zatratený je zase definované
ako „ponechaný neãîastnému osudu, veçmi kritizovaî,
spôsobiî skazu, zlyhanie“.

Ak si pozorne preãtudujete tieto definície, moæno
zistíte, æe koreêom váãho problému je hanba.

AKO SA VYSPORIADAÎ S VINOU

Môj æivot bol naplnený zmätkom, pretoæe som sa
zúfalo snaæila konaî správne (aby som sa mohla „správne
aj cítiî“), ale bez ohçadu na to, ako veçmi som sa snaæila,
vædy som zlyhala. Vyzeralo to tak, akoby som bola
odkázaná na zlyhanie. Avãak, vo vãetkom som nezlyhala.
Bola som úspeãná v podnikaní a v âalãích oblastiach, ale
zlyhávala som v zboænom správaní. Vædy som sa cítila ako
obeî, pretoæe nech uæ som navonok dosiahla åokoçvek,
stále som sa cítila zle, keâ som pomyslela na seba.

Hanbila som sa za seba!
Nepáåilo sa mi, kým som bola. Nemala som rada svoju

osobnosî. Neustále som odmietala svoje skutoåné ja
a snaæila som sa byî niekto alebo nieåo, åo som nebola
a ani by som nemohla byî (o tejto téme budem viac
hovoriî v âalãej kapitole).

Tisíce kresîanov strávia celý svoj æivot v tomto
biednom stave – æijú hlboko pod svojou správnou
pozíciou dediåov Boæích a spoludediåov Jeæiãa Krista. Ja
to viem, pretoæe som bola jednou z nich.

Pavol píãe, æe utrpenie, ktoré teraz pretrpíme, bude raz
hodné slávy dediåstva, na nás:
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„Ale ak sme (Jeho) deti, sme aj (Jeho) dediåia, a to
dediåia Boæí a spoludediåia Kristovi, ak s Ním
trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení. Lebo tak
súdim, æe utrpenia terajãej doby (terajãieho æivota)
nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviî na nás.“

(Rímskym 8:17-18)

Bol to skvelý deê, keâ ma Duch Svätý viedol, aby som
pochopila, æe hanba bola zdrojom mnohých mojich
problémov! V Boæom Slove sú zasçúbenia, ktoré nás
uisîujú, æe môæeme byî od hanby oslobodení. Napríklad,
v Izaiáãovi 61:7 je napísané: „Za to, æe môj národ mal
dvojnásobnú hanbu a potupa mu bola podielom, vo
svojej krajine dvojnásobne bude dediî, bude maî veånú
radosî.”

Poâme sa na tento odsek, ktorý zasçubuje
„dvojnásobné dediåstvo,” pozrieî bliæãie. Slovo, ktoré je
tu preloæené ako dediåstvo, sa tieæ dá preloæiî ako
kompenzácia. Kompenzácia je odmena alebo náhrada za
zranenie. Inými slovami, ak Bohu dôverujete a robíte veci
tak, ako to chce On, tak On dohliadne na to, aby vám bola
vyplatená náhrada za kaædú nespravodlivosî, ktorá sa
vám kedy udiala. Dostanete dvojnásobok toho, åo ste
stratili alebo åo vám bolo odêaté a veåná radosî bude
vaãa! To je prekrásne zasçúbenie a ja môæem dosvedåiî, æe
to tak skutoåne funguje. Boh pre mêa urobil presne to, åo
sa tu píãe a urobí to aj pre vás.

Âalãí sçub od Boha nachádzame v Izaiáãovi 54:4:
„Neboj sa, lebo nevyjdeã na hanbu, necíî sa potupenou,
lebo sa nemusíã pýriî, pretoæe zabudneã na hanbu
svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si uæ
nespomenieã.”
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Aké inãpirujúce a povzbudzujúce je vedieî, æe
zabudnete na ãkodu svojej minulosti a nikdy si
nespomeniete na tie skutoåne îaæké åasy! Toto je
zasçúbenie, na ktorom môæete stáî, ak vás niekto eãte stále
zneuæíva alebo týra.

Moæno si myslíte, æe vám Pán povedal, aby ste na
nejaký åas pretrpeli verbálne alebo emocionálne zneu-
æívanie, zatiaç, åo On bude pracovaî na osobe, ktorá vám
ubliæuje. Ako sa môæete ochrániî pred tým, aby ste svoju
osobnosî nebudovali na hanbe? Modlitba æalmistu môæe
byî aj vaãa: „Zachráê mi duãu a vytrhni ma, nech nie
som zahanbený, lebo v Teba dúfam.” (Æalm 25:20)

Boh vás môæe od hanby ochrániî. Navrhujem vám, æe
vædy, keâ budete prechádzaî verbálnym alebo emocio-
nálnym zneuæívaním, jednoducho sa modlite a proste
Boha, aby vás uchránil od hanby, ktorá sa vo vás chce
usídliî. Pouæívajte rovnaké slová ako v Æalme 25:20 ako
dvojseåný meå proti nepriateçovi (ktorým je v tomto
prípade hanba).

Tu je príklad, ako môæete maî z toho úæitok, keâ
budete k tomu takto pristupovaî. Poznám manæelku
jedného pastora, ktorá so svojím manæelom nemá æiadne
problémy v sexuálnom æivote, hoci bola zneuæívaná
svojím príbuzným dlhé roky. No u mêa to bolo na opak.
Ja som mala veçké problémy, ktoré som musela
prekonávaî a konfrontovaî vo vzîahu s mojím manæe-
lom, práve kvôli môjmu zneuæívaniu.

Preåo je tu tento rozdiel? Keâ som sa na to pýtala svojej
priateçky, tak som zistila, æe poåas svojho detstva si zacho-
vala silnú vieru v Boha. Zneuæívanie sa zaåalo, keâ mala
asi ãtrnásî rokov. V tom åase uæ niekoçko rokov bola sú-
åasîou dobrého spoloåenstva a mala aktívny modlitebný
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æivot. Modlila sa vædy, keâ bola zneuæívaná a prosila
Boha, aby ju zakryl a aby to neovplyvnilo jej sexuálny
vzîah s jej budúcim manæelom. Vedela, æe sa raz vydá za
pastora, pretoæe jej to Pán uæ vtedy zjavil. Jej modlitby ju
uchránili od hanby a otroctva v tejto oblasti.

V mojom prípade som nepoznala Boha tak dobre, aby
som mohla aktivovaî svoju vieru skrze modlitbu. A preto
som trpela hanbou – aæ kým som sa nedozvedela, æe
mojou podstatou je hanba a nenauåila som sa o Boæom
zasçúbení, ktoré ma vyslobodilo.

Aj vy môæete byî oslobodení od hanby, ktorá je
zdrojom mnohých zloæitých vnútorných problémov,
akými napríklad sú:

J odcudzenie sa
J kompulzívne správanie (drogy, alkohol, návykové

látky, poruchy príjmu potravy, závislosî na pe-
niazoch, práci alebo iných predmetoch alebo
aktivitách, sexuálne perverzie, neúmerná potreba
ovládaî, nedostatok sebakontroly alebo disciplíny,
ohováranie, súdenie iných)

J depresia
J hlboký pocit menejcennosti (premýãçanie typu:

„Nieåo so mnou nie je v poriadku“)
J syndróm zlyhania
J izolujúca samota
J nedostatok istoty
J neurotické správanie (neurotická osoba si osvojuje

príliã veça zodpovednosti a vo chvíli konfliktu
automaticky predpokladá, æe on je ten, kto nemá
pravdu)

J perfekcionizmus
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J bojazlivosî (strach v akejkoçvek oblasti)
J neschopnosî rozvíjaî a udræaî si dobré vzîahy

DEPRESIA

To, ako o sebe v srdci premýãçame, hlboko ovplyvêuje
to, ako sa správame: „Lebo ako zmýãça vo svojej duãi,
taký je.“ (Príslovia 23:7, Roháåek) Ak o sebe úboho
premýãçame, tak budeme deprimovaní.

Nesmierne veça çudí trpí týmto hrozným stavom
depresie, ktorá má veçmi veça zloæitých príåin a jednou z
nich je hanba. Ak máte sklon k depresii, tak to môæe byî
znakom hlbãieho problému – koreêa hanby.

Tí, ktorých podstatou je hanba, o sebe hovoria
negatívne. Takéto nesprávne premýãçanie kladie
obrovské bremeno na ducha. A to je váæny problém,
pretoæe Boh stvoril åloveka ku spravodlivosti, láske
a prijatiu. Boh vædy na svoje deti vylieva tieto cnosti, ale
veça z Jeho detí nevie, ako ich prijaî.

Nemôæete od Boha prijaî lásku a prijatie, ak stojíte
proti samému sebe. Ak v tejto oblasti máte problém, tak
neseâte v kúte a neåakajte, kým vás diabol zniåí. Svojho
duchovného nepriateça konfrontujte duchovným åinom.
Zmeête svoje premýãçanie a svoje rozprávanie. Zámerne
zaånite o sebe premýãçaî a hovoriî pozitívne veci. Urobte
si zoznam vaãich najlepãích vlastností a toho, åo o vás
hovorí Slovo a niekoçkokrát denne to vyznávajte.

Rozjímajte nad pravdami Boæieho Slova, ako naprí-
klad: „Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil (zdanlivo)
hriechom za nás, aby sme my boli (uschopnení, aby sa na
nás nazeralo, akoæe sme v Êom a aby sme boli príkladom)
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v Êom spravodlivosîou pred Bohom (åo by sme mali
byî, keâæe máme od Neho odobrenie, prijatie a máme
s Ním vâaka Jeho dobrote dobrý vzîah).“ (2.Korintským
5:21)

Nahlas si povedzte: „Boh ma miluje,“ keâ budete åítaî:
„Lebo tak Boh miloval svet, æe svojho jednorodeného
(jedineåného) Syna dal, aby nezahynul, ale veåný æivot
mal kaædý, kto verí (opiera sa o neho, dræí sa ho) v
Neho.“ (Ján 3:16)

Preåítajte si Rímskym 12:6-8: „Keâæe vãak máme
rozliåné dary (talenty, vlastnosti) podça milosti, ktorá
nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s
vierou; kto dar sluæby, nech slúæi; kto dar vyuåovania,
nech vyuåuje; kto dar napomínania (povzbudzovania),
nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto
je predstavený, nech je horlivý; kto åiní milosrdenstvo,
nech je ochotný.“

Vo svojom srdci premýãçajte nad slovami Pána, keâ
povedal: „Pretoæe si bol drahý v mojich oåiach, vzácny si
bol a miloval som îa. Aj çudí dám za teba i národy za
tvoj æivot.“ (Izaiáã 43:4) Radujte sa z toho, keâ si
priznáte, æe: „Pre Boha som vzácny a hodnotný.“

Hçadajte v Boæom Slove iné pozitívne vyznania o vás.
Âalãou múdrou vecou je ísî na lekársku prehliadku,

aby ste vylúåili moænosî nejakej fyzickej poruchy, ktorá
by ovplyvêovala váã duãevný a duchovný stav. Ak nie je
vaãa depresia spôsobená nejakým zdravotným problé-
mom (hormonálnou alebo chemickou nerovnováhou),
diabol sa tejto situácie zmocní. Bude vám ponúkaî veça
negatívnych myãlienok, nad ktorými ak budete
premýãçaî a prijmete ich, problém iba znásobia omnoho
viac neæ je uæ teraz.
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Opakujem: keâ sa cítite v depresii, skontrolujte svoje
premýãçanie. Boæia vôça pre vás nie je, aby ste boli
deprimovaní. Svoje premýãçanie zosúlaâte s Boæím
Slovom. Izaiáã 61:3 hovorí, æe Pán nám dal „...odev
chvály miesto ducha malomyseçnosti“. (Roháåek)
Nehemiáã povedal: „Nebuâte smutní, lebo radosî z
Hospodina je vaãou silou.“ (Neh.8:10) Uverte tomu, åo
o vás Slovo hovorí a tým sa aj stanete. Rozhodnutie je na
vás: „Vyvoç si teda æivot, aby si zostal na æive ty aj tvoje
potomstvo.“ (5. Mojæiãova 30:19)
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11

Budem sa odmietaî
alebo prijímaî?

A

Hanba spôsobuje odmietnutie vlastnej osoby a v nie-
ktorých prípadoch aj nenávisî voåi samému sebe.

V niektorých extrémnych prípadoch môæe dôjsî aæ
k týraniu samého seba, vrátane mrzaåenia sa. Niektorí
çudia, ktorým som slúæila, mi ukazovali jazvy z toho, ako
sa rezali, pálili alebo hrýzli, rovnako ako modriny z toho,
ako sa bili alebo udierali a pleãiny z toho, ako si vytrhávali
vlasy.

Niektorí çudia sa za trest vyhladujú. Iní sa zase naschvál
neprimerane správajú, aby ich ostatní odmietali. Keâæe
sami seba odmietli, oåakávajú, æe ich odmietnu aj iní,
takæe preukazujú správanie v súlade s tým, ako o sebe
premýãçajú. Zoznam moæných problémov by mohol
pokraåovaî, ale som si istá, æe vidíte, åo sa snaæím
povedaî:

Nemôæeã sa preniesî cez svoj vlastný sebaobraz, ak si
neuvedomíã, koçko dobrých vecí o tebe Boh hovorí vo



svojom Slove. Aj napriek vãetkým prekrásnym plánom,
ktoré Boh môæe maî pre tvoj æivot, æiaden z nich sa
nestane bez tvojej spolupráce.

Musíme veriî tomu, åo hovorí Boh.

PRIJMI BOÆÍ NÁZOR O SEBE

Ak hçadáte uzdravenie zo zneuæívania, nemôæete
dovoliî názorom iných çudí, aby uråovali vaãu hodnotu,
len preto, æe ste boli v minulosti zneuæívaní. Pamätajte, æe
çudia, ktorí sa cítia bezcenní, sa vædy na vás snaæia nájsî
nieåo zlé, aby sa oni mohli cítiî lepãie. Majte na pamäti, æe
je to ich problém a nie váã.

V Jánovi 3:18 Pán Jeæiã prehlasuje, æe nikto, kto v Neho
verí, nebude nikdy zavrhnutý Ním alebo Jeho nebeským
Otcom. Ak vás Boh prijíma na základe vaãej viery v Jeho
Syna, Jeæiãa Krista, tak potom môæete prestaî
s odmietaním seba, nech váã uzdravovací proces môæe
pokraåovaî.

Moæno sa neodmietate úplne, len uråité svoje oblasti,
ktoré sa vám nepáåia. U mêa to bolo tak, æe som
odmietala svoju osobnosî, nerozumela som tomu, æe
mám nebeské povolanie pre svoj æivot – byî v sluæbe na
plný úväzok, a æe Boh naplánoval môj temperament kvôli
tomu, k åomu ma povolal.

Moja osobnosî bola poãkodená, samozrejme, kvôli
rokom zneuæívania, ktoré som pretrpela a potrebovala
som, aby ma Duch Svätý napravil. Ale aj tak to bola moja
základná osobnosî a tú Boh pre mêa vybral. Keâæe som
tomu nerozumela, myslela som si, æe sa zo mêa musí staî
niekto úplne iný. Neustále som sa snaæila byî niekým
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iným, ale to nebola Boæia vôça pre môj æivot – Jeho vôça
nie je ani to, aby ste sa stali  niekým iným vy.

Pamätajte: Boh vám pomôæe, aby ste boli vãetko to,
åím dokáæete byî – vãetko, k åomu ste boli pôvodne
stvorení. Ale nikdy vám nedovolí, aby ste sa úspeãne stali
niekým iným.

TEMPERAMENT KONTROLOVANÝ
DUCHOM

Moæno ste si vãimli niekoho – priateça alebo
duchovného vedúceho – a povedali ste si: „On je presne
taký, akými by mali byî vãetci,“ alebo: „Ju vãetci majú
radi.“ Moæno ste sa snaæili byî ako daná osoba bez toho,
aby ste si to nejako plánovali.

Samozrejme, æe ostatní çudia pre nás môæu byî
dobrým príkladom, ale aj keâ sa snaæíme napodobniî ich
dobré vlastnosti, stále v tom musíme zanechaî svoju
osobnú „príchuî“ tých dobrých åþt, ktoré nás charakte-
rizujú.

Ja som odváæna, priama, rozhodná a som vodca. Boh
mi túto osobnosî dal kvôli tomu, aby mi pomohol
naplniî Jeho povolanie pre môj æivot. Ale dlhé roky som
bola frustrovaná, pretoæe som sa snaæila byî krotkejãou,
neænejãou, jemnejãou, tichãou a sladãou. Zúfalo som sa
snaæila nebyî asertívnou a agresívnou.

Pravdou je, æe som sa márne snaæila napodobniî
manæelku svojho pastora, svojho manæela a svojich
priateçov, ktorých som si veçmi váæila. Moje snahy
vyvrcholili iba vo väåãej frustrácii a kvôli tomu so mnou
çudia eãte îaæãie vychádzali. Musela som sa uåiî a skonåiî
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so snahou byî ako ostatní a vydaî zo seba to najlepãie, åo
môæem. Áno, potrebovala som zmenu. Potrebovala som
viac ovocia Ducha – zvláãî neænosî, dobrotivosî a
krotkosî – pretoæe som bola príliã tvrdá, prísna a drsná.
Ale keâ som sa nauåila prijímaî svoj temperament, ktorý
som dostala od Boha, potom som bola pripravená dovoliî
Duchu Svätému, aby ma premenil na takého åloveka,
akého zo mêa chce maî.

Keâ sa prestaneme snaæiî byî ako ostatní, potom bude
Duch schopný pouæiî naãu silu na to, aby sme ovládali
svoje slabosti. Potom si zaåneme budovaî temperament,
ktorý je ovládaný Duchom. Tento temperament je
opísaný v Galatským 5:22-25:

„Ale ovocie (Svätého) Ducha (práca, ktorú spôsobuje
Jeho prítomnosî) je: láska, radosî, pokoj, zhovievavosî
(stála povaha, trpezlivosî), neænosî, dobrotivosî
(benevolencia), vernosî, krotkosî (pokora), zdræanli-
vosî. Proti takýmto nie je zákon. Tí, åo prináleæia
Kristovi Jeæiãovi, ukriæovali si telo (bezboænú çudskú
povahu) s váãêami a æiadosîami. Ak (Svätým) Duchom
æijeme, aj choâme podça Ducha (Ak máme podça Ducha
Svätého svoj æivot v Bohu, tak potom kráåajme v Jeho
stopách a naãe správanie nech je ovládané Ním).“

Uplynulo mnoho rokov, odkedy som sa nauåila, æe sa
musím milovaî a prijímaî a nie nenávidieî a odmietaî sa.
Objavila som tajomstvo budovania temperamentu, ktorý
je ovládaný Duchom. Kçúåom je tráviî kvalitný osobný
åas s Pánom a pravidelne od Neho prijímaî pomoc.
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POSILNENÝ NA VNÚTORNOM ÅLOVEKU

Vo svojom prirodzenom åloveku mám stále slabosti.
Avãak, pokiaç prebývam v Pánovi, hçadám najskôr Jeho.
Neustále ma naplêuje mocou, ktorú potrebujem na to,
aby som ukázala svoje silné a nie slabé stránky.

Apoãtol Pavol sa modlil, aby veriaci boli posilnení na
„vnútornom åloveku,“ aby Duch Svätý prebýval v ich
útrobách bytia aj osobnosti:

„Aby vám podça bohatstva svojej slávy dal skrze
svojho (Svätého) Ducha mocne zosilnieî na
vnútornom åloveku; aby Kristus (skutoåne)
prebýval vierou vo vaãich srdciach, a vy, zako-
renení a zaloæení v láske, aby ste mohli so vãetkými
svätými vystihnúî, aká je to ãírka a dõæka, výãka a
hõbka, a poznaî Kristovu lásku, ktorá prevyãuje
vãetko poznanie; aby ste sa dali naplniî (celé vaãe
bytie) celou Boæou plnosîou.“ (Efezským 3:16-19)

To, åo veçmi potrebujeme je, aby sme sa nechali
posilniî na naãom „vnútornom åloveku,“ prítomnosîou
samotného Boha. Boh povedal Pavlovi: „Dosî máã
(dostatoåná na kaædé nebezpeåenstvo a vâaka nej môæeã
znáãaî utrpenia zruåne) na mojej milosti (mojej priazni,
dobrote a milosrdenstve); lebo (moja) moc sa v slabosti
dokonáva.“ (2. Korintským 12:9)

Boæia moc sa dokonáva v naãej slabosti. To znamená,
æe keâ sme v uråitej oblasti slabí, nemusíme sa kvôli tomu
odmietaî alebo nenávidieî. Ako Pavol, máme skvelú
výsadu, æe si svoje slabosti môæeme priznaî a poprosiî
Ducha Svätého, aby mal nad nimi moc.
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V sebe mám stále sklon byî drsnou, drzou a neprí-
jemnou. Avãak, vâaka milosti, moci a sile Pána dokáæem
preukazovaî „ovocie Ducha“ a byî milá, príjemná,
chápavá a trpezlivá.

To neznamená, æe v tom nikdy nezlyhám. Presne tak
ako kaædý iný, aj ja sa poãmyknem a urobím chybu. Ale
pochopila som, æe nemusím byî dokonalá na to, aby som
obdræala prijatie, lásku a pomoc od Pána. A dokonalí
nemusíte byî ani vy!

Boh je na vaãej strane! A chce, aby aj vy ste boli na vaãej
strane. Diabol je proti vám a chce, aby aj vy ste boli proti
sebe.

Ste za alebo proti sebe? Spolupracujete s Boæím alebo s
diablovým plánom pre svoj æivot? Súhlasíte s Bohom
alebo nepriateçom?

OMILOSTENÝ V TOM MILOVANOM

Boh si nás vybral ako svoje milované a adoptované deti
a oddelil si nás pre seba:

„Veâ eãte pred stvorením sveta vyvolil si nás v
Êom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,
keâ nás z lásky podça milostivej rady svojej vôle
preduråil byî Mu synmi skrze Jeæiãa Krista a
zvelebovaî slávu Jeho milosti, ktorou nás omi-
lostil v Milovanom.“ (Efezským 1:4-6)

V 2. Mojæiãovej 19:5 Pán hovorí svojmu çudu, æe sú
Jeho „zvláãtnym vlastníctvom“ (Roháåek). Toto slovo sa
teraz vzîahuje na nás presne tak, ako sa vzîahovalo na
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izraelský çud vtedy. V Jánovi 3:18 Jeæiã povedal
Nikodémovi, æe nikto, kto v Neho verí, nebude odsúdený
(odmietnutý). Moæno sa necítite, æe si vás Pán Boh cení,
moæno si dokonca myslíte, æe ste neprijateçní, ale
skutoåne ste vzácni. V Efezským 1:6 nám Pavol hovorí, æe
nás vãetkých „omilostil v Milovanom.“ To by nám malo
dodaî osobnú hodnotu a cenu.

Keâ som raz stála v modlitebnom rade, zaåula som
æenu, ktorá pastorovi, ktorý sa za êu modlil, hovorila, ako
veçmi sebou opovrhuje a nenávidí sa. Tento pastor bol na
êu veçmi prísny a veçmi silno ju napomenul: „Kto si
myslíte, æe ste? Nemáte æiadne právo nenávidieî sa. Boh
zaplatil vysokú cenu za vás a za vaãu slobodu. Miloval vás
tak veçmi, æe poslal svojho Syna, aby za vás zomrel…a aby
trpel na vaãom mieste. Nemáte æiadne právo nenávidieî
sa alebo sebou opovrhovaî. Vaãou zodpovednosîou je
prijaî to, za åo Jeæiã zomieral!“

Æena bola ãokovaná. Aj ja som bola ãokovaná, a to som
iba poåúvala. Ale niekedy potrebujeme silné slovo, aby
sme si uvedomili, do akej pasce nás satan nalákal.

Sebaodmietanie alebo sebanenávisî môæe niekedy
vyzeraî dokonca zboæne. Z obidvoch sa môæe staî akýsi
trest, ktorý pouæívame za chyby, zlyhania alebo neschop-
nosti. Nedokáæeme byî dokonalí, takæe sa odmietame
a opovrhujeme sebou.

Prosím vás, aby ste sa zamysleli nad týmito prorockými
slovami z Izaiáãa 53:3, ktoré opisujú Pána Jeæiãa Krista:
„Opovrhnutý bol a opustený çuâmi, muæ bolestí, ktorý
poznal nemoci ako niekto, pred kým si çudia skrývajú
tvár, opovrhnutý bol, a neváæili sme si ho.“

Chýba vám ocenenie vaãej vlastnej hodnoty alebo
vzácnosti? Je isté, æe sme hodnotné osoby. Ak by to tak
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nebolo, tak by nebeský Otec nezaplatil za nás takú veçkú
cenu, aby nás vykúpil.

Izaiáã 53:4-5 pokraåuje: „Ale on niesol naãe nemoci
(trápenia, slabosti a problémy), vzal na seba naãe bolesti
(trestu). My sme sa (nevedomky) nazdali, æe je zasia-
hnutý, Bohom bitý a strápený (tak ako pri malomo-
censtve). Ale on bol prebodnutý pre naãe priestupky,
zmuåený pre naãe neprávosti. On znáãal trest za náã
pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“

„Balíåek uzdravenia,“ ktorý nám kúpil Jeæiã Svojou
krvou, je dostupný pre vãetkých, ktorí uveria a príjmu ho.
V tomto balíåku je tieæ uzdravenie emócií aj tela. Ak
niekto urobil nieåo zlé, tak spravodlivosî si vyæaduje
odmietnutie, opovrhnutie a odsúdenie. Avãak, Jeæiã to
vãetko niesol za nás, presne tak, ako niesol naãe hriechy.
To je ale slávna pravda!

Keâæe Jeæiã niesol naãe hriechy na kríæi, spolu s
nenávisîou, odmietnutím a odsúdením, ktoré sme si
zaslúæili, vy ani ja sa uæ nemusíme ani odmietaî, ani
nenávidieî.

V deê, keâ som zaåala naãu sluæbu, spýtala som sa
Boha: „Åo chceã, aby som uåila na prvom stretnutí?“

Povedal mi: „Chcem, aby si môjmu çudu povedala, æe
ich milujem.“

Ja som protireåila: „Ale ja chcem nejakú silnú tému.“
Presne to som povedala! Na hodinu som chcela byî
æenou, ktorá sprostredkuje Boæiu moc. Chcela som nieåo,
åo by çudí zasiahlo nejakým úæasným zjavením. Povedala
som: „Vãetci vedia, æe ich milujeã. Nemôæem kázaî z Jána
3:16.“

122 KRÁSA MIESTO POPOLA



Povedal mi: „Ale nie. Veçmi málo z môjho çudu
skutoåne vie, æe ich milujem. Ak by to vedeli, tak by sa
správali úplne inak, neæ teraz.“

Biblia hovorí: „Ale dokonalá (úplná, dospelá) láska
vyháêa strach, pretoæe (príåinou) strachu sú úzkosti
pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My
milujeme, lebo On prv miloval nás.“ (1. Jána 4:18-19)
Pochopila som, æe ak by Boæí çud vedel, ako veçmi ich Boh
miluje, tak by sa nebál. Ak by poznali Boæiu lásku, tak by
od Neho neutekali, utekali by k Nemu.

Takæe, celý rok po tomto prvom vyuåovaní som
premýãçala nad Boæou láskou. Cestovala som v aute
a hovorila som si: „Boh ma miluje. Boh miluje mêa. On
miluje mêa, mêa. Stvoriteç vesmíru miluje mêa.“ Prvá
kniha, ktorú som napísala, bola výsledkom tohto roku,
kedy som sa zameriavala na Boæiu lásku. Volá sa: Povedz
im, æe ich milujem (Tell Them I Love Them).

Keâ uæ pochopíte, æe vás Boh miluje, tak sa môæete
zdravo a v rovnováhe milovaî sami. Pozrite sa na seba
v zrkadle a povedzte si: „Boh ma miluje.“ Prijmite sa.
Åasto si opakujte: „Prijímam sa.“

Potom, ako Jeæiã povedal:„Milovaî budeã Pána,
svojho Boha,“ dodal: „Milovaî budeã svojho blíæneho
ako seba samého.“ (Marek 12:30-31) Ak so sebou nedo-
káæete vyjsî alebo sa nedokáæete milovaî, tak pre vás bude
îaæké vyjsî s niekým iným alebo ho milovaî. Dovoçte
Boæej uzdravujúcej láske, aby vo vás konala svoje dielo.

Niekedy sa objímte, jednoducho ako pripomenutie
toho, æe Boh vás miluje, a preto ste milovania hodní.
Oblapte okolo seba ramená a povedzte: „Uæ sa neodmie-
tam! Naopak, prijímam sa v Kristovi. Milujem sa, nie
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sebecky, ale vyrovnane a zdravo. Nie som dokonalý, ale
s Boæou pomocou sa deê åo deê zlepãujem.“

A ÅO ODMIETNUTIE OD OSTATNÝCH?

Je veçmi pravdepodobné, æe skôr alebo neskôr zaæijete
od çudí nejakú formu odmietnutia. Nie kaædý vás bude
milovaî. Niektorí vás dokonca môæu agresívne
nenávidieî. Je veçmi dobré, ak si v tejto oblasti vyviniete
dospelý postoj.

Vieme, æe Jeæiã rástol v múdrosti a postavení a bol milý
Bohu aj çuâom (Lukáã 2:52). U mêa je to tak, æe Boha
prosím o milosî pred Ním aj pred çuâmi a verím, æe sa
o to stará. Navrhujem vám, aby ste robili to isté. Tu je
modlitba, ktorá vám môæe pomôcî dosiahnuî prijateçný
postoj:

C

Pane, dnes sa budem snaæiî o to najlepãie, åo
môæem, s Tvojou pomocou a pre Tvoju slávu.
Uvedomujem si, æe vo svete je veça rôznych çudí
s rôznymi názormi a oåakávaním. Pravdepodobne
sa nezapáåim vãetkým z nich za kaædých okolností.
Budem sa sústrediî na to, aby som sa chcela
zapáåiî Bohu a nie sebe alebo ostatným çuâom.
Prosím, preukáæ mi svoju priazeê aj pred Tebou aj
pred çuâmi a naâalej ma premieêaj na obraz
Tvojho drahého Syna. Âakujem Ti, Pane.
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Nikto sa neteãí z toho, keâ je odmietaný, ale vãetci sa
môæeme nauåiî odmietnutie zvládaî a pohnúî sa âalej,
ak si budeme pamätaî, æe aj Jeæiã bol odmietaný
a opovrhovaný. Získal víîazstvo nad odmietnutím tak, æe
bol verný Boæiemu plánu pre svoj æivot.

Odmietnutie od iných çudí zraêuje naãe emócie. Uråite
to bolí, a predsa pre naãe vlastné dobro, musíme pamätaî
na to, æe ak sme znovuzrodení, Pomocník (Duch Svätý)
æije v nás preto, aby nás posilnil, upevnil a poteãil.

Myslím si, æe mrháme drahocenným åasom a energiou
tak, æe sa snaæíme vyhnúî sa odmietnutiu. Stanú sa z nás
tí, ktorí sa chcú zapáåiî çuâom (Efezským 6:6, Kolo-
senským 3:22). Zdôvodêujeme to tak, æe predsa, keâ
vãetci budú s nami spokojní, tak nás neodmietnu.

Niektorí z nás si okolo seba budujeme múry, aby sme
sa vyhli bolesti. Ale to nemá zmysel. Boh mi ukázal, æe je
nemoæné æiî v tomto svete, ak nie sme ochotní nechaî sa
zraniî. Çudia nie sú dokonalí. Preto nám ubliæujú
a pôsobia nám sklamanie, presne tak, ako aj my
ubliæujeme a pôsobíme sklamanie ostatným.

Mám skvelého manæela, ale obåas ma zraní. Kvôli
tomu, æe moja minulosî je tak bolestivá, vo chvíli, keâ sa
nieåo také stalo, zvykla som si postaviî múry, aby som sa
ochránila. Veâ predsa, odôvodêovala som si, nikto mi
nemôæe ublíæiî, ak k sebe nikoho nepustím. Ale nauåila som
sa, æe ak ostatných nechám za múrom von, seba
zamurujem dnu.

Pán mi ukázal, æe On chce byî mojím Ochrancom, ale
nedokáæe to urobiî, ak sa horlivo snaæím ochrániî seba
samú. Nesçúbil mi, æe nikdy nebudem zranená, ale sçúbil
mi, æe ma uzdraví, ak k Nemu prídem a nebudem sa
snaæiî o vãetko sa postaraî sama.

Budem sa odmietaî alebo prijímaî? 125



Ak si okolo seba zo strachu vybudujete múry, tak ich
potom budete musieî zbúraî vierou. Choâte za Jeæiãom
s kaædou starou ranou a prijmite od Neho milosî na
uzdravenie. Ak vám niekto zase ublíæi, vezmite túto novú
ranu a opäî s êou choâte za Jeæiãom. Nedovoçte, aby
zahnisala. Zoberte ju k Pánovi a buâte ochotní rieãiî ju
Jeho spôsobom a nie svojím vlastným.

Prijmite tento verã ako osobný sçub pre vás od Pána:
„Lebo îa uzdravím a vylieåim z tvojich rán, - znie výrok
Hospodinov - pretoæe îa nazvali Zahnanou: to je Sion, o
ktorý sa nik nestará.“ (Jeremiáã 30:17)

Vyznajte spolu so æalmistom: „Keby ma aj otec môj a
matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.“ (Æalm
27:10)

S Boæou pomocou môæete preæiî odmietnutie a nájsî
svoje naplnenie „v Êom.“
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12

Aký vplyv má
odmietnutie na

vzîahy
A

Osoba, ktorá má koreê odmietnutia vo svojom æivote,
je zvyåajne negatívne postihnutá v oblasti vzîahov.

Na to, aby niekto udræiaval zdravé, milujúce a trvácne
vzîahy, nesmie sa báî odmietnutia. Ak sa tento strach
stane motivaåným faktorom v æivote åloveka, tak sa bude
celý åas snaæiî o to, aby sa odmietnutiu vyhol namiesto
toho, aby budoval zdravé vzîahy.

Nikto neprejde æivotom, aby úplne obiãiel chvíle, kedy
sa bude cítiî odmietnutý. Avãak, ak je odmietaný åasto,
zanechá to jazvy a môæe to taktieæ spôsobiî, æe táto osoba
sa nielen æe bude správaî abnormálne k çuâom, ale aj voåi
Bohu.

Môæe zaåaî veriî tomu, æe je milovaný podmieneåne.
Môæe cítiî, æe si musí zaslúæiî lásku ostatných, a preto sa
bude správaî tak, aby si ju získal. Môæe sa báî, æe ak sa im



nezapáåi, tak od neho svoju lásku odoberú, odmietnu ho
alebo ho dokonca opustia.

Spomienka na bolesî z takejto skúsenosti åasto
zabraêuje osobnej slobode vo vzîahoch. Çudia, ktorí
majú strach z odmietnutia a prípadnej samoty a opu-
stenosti, zvyåajne skonåia tak, æe sa nechajú ovládaî
a manipulovaî ostatnými. Keâæe veria tomu, æe prijatie je
zaloæené na správaní a skutkoch, sú pohltení tým, æe robia
a snaæia sa namiesto toho, aby jednoducho boli a æili.
Keâæe sa boja byî jednoducho sami sebou, svoj æivot
strávia v pretvárke – predstierajú, æe majú radi çudí,
ktorých vlastne nemôæu zniesî, predstierajú, æe sa teãia na
miesta a z vecí, ktoré nenávidia a predstierajú, æe vãetko je
v poriadku, aj keâ to vôbec nie je pravda. Takíto çudia æijú
v nepretræitom trápení, pretoæe odmietajú byî natoçko
úprimní, aby si priznali skutoåné problémy tohto æivota.

PREDSTIERANIE, PREDSTIERANIE A EÃTE
RAZ PREDSTIERANIE!

Niektorí çudia, ktorí sa boja odmietnutia, si myslia, æe
sami o sebe nie sú milovania hodní. Preto åasto pouæívajú
merítka tohto sveta (peniaze, postavenie, obleåenie
a prirodzené talenty) na to, aby dokázali aj sebe aj
ostatným, æe sú hodnotnými. Æijú æivot v trápení a stále sa
snaæia dokázaî, æe majú hodnotu a cenu.

Bez ohçadu na to, koçko vonkajãieho úspechu sa
niekomu dostane, nie je skutoåne úspeãný, pokiaç nevie,
kým je v Kristovi. Filipským 3:3 napomína, aby o nás
platila nasledujúca pravda: „Vzývame a chválime Boha
a chválime sa v Kristu Jeæiãi; my, ktorí nedúfame v telo.“
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Je dôleæité, aby sme si pamätali, æe telo je iba to, ako
vyzeráme a nie to, kým v skutoånosti sme.

Ålovek, ktorý svoju identitu zakladá na odmietnutí, nie
je schopný prijaî lásku, aj keâ mu ju niekto ponúka
zadarmo. Ak je vôbec schopný prijaî lásku, je to iba vtedy,
keâ verí, æe si ju zaslúæil dokonalým správaním.

Spomínam si na æenu, ktorá kedysi pracovala pre mêa
a môjho manæela. Vyrastala v prostredí, kde prijatie
fungovalo na základe výkonu. Keâ sa jej v ãkole darilo, jej
otec jej preukázal lásku. Keâ sa jej nedarilo tak, ako to
oåakával, tak svoju lásku od nej odêal. Takto sa správal
nielen k svojej dcére ale aj k zvyãku svojej rodiny. Preto sa
nauåila, æe láska sa dáva ako odmena za dobrý výkon
a odníma sa ako trest za chyby.

Ako väåãina çudí, vyrástla, a ani si neuvedomila, æe jej
presvedåenia boli chybné. Predpokladala, æe vãetky
ostatné vzîahy fungujú rovnako. Keâæe bola zamestnaná
v naãej sluæbe, niekedy som sa jej spýtala, aké pokroky vidí
vo svojej práci, åi mala vãetko podchytené, alebo åi sme jej
dali nejakú zodpovednosî, ktorú nedokázala zvládnuî.

Zaåala som si vãímaî, æe kedykoçvek som sa tejto æeny
spýtala na nieåo, åo nemala dokonåené, zaåala sa správaî
veçmi zvláãtne. Odtiahla sa odo mêa, vyhýbala sa
rozhovorom so mnou a zdalo sa, æe pracuje nadzvukovou
rýchlosîou. A z toho vãetkého som sa cítila nepríjemne.
Vlastne, cítila som sa odmietnutá.

Vedela som, æe ako jej zamestnávateçka som mala
nárok na výsadu, aby som sa jej spýtala na jej pracovné
zaîaæenie bez toho, aby som musela prechádzaî takýmito
traumatickými peripetiami zakaædým, ako sa jej to spý-
tam. Tak som ju nakoniec v tejto situácii konfrontovala,
åo spôsobilo, æe náã vzîah bol eãte napätejãí a zmätenejãí.
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Bolo zjavné, æe ani jedna z nás nepochopila podstatu
problému.

Bola to æena, ktorá skutoåne milovala Pána. Svoj vzîah
s Ním brala veçmi váæne, takæe táto situácia ju
vyprovokovala k tomu, aby sa modlila a prosila Boha
o nejaké odpovede, týkajúce sa jej správania. Príliã åasto
zo svojho zlého správania viníme niekoho iného namiesto
toho, aby sme hçadali Pána a prosili Ho, aby nám ukázal
koreê problému a boli by sme tak vyslobodení.

Táto æena dostala od Boha zjavenie, ktoré zmenilo celý
jej æivot. Pán jej ukázal, æe kvôli tomu, æe jej otec ju
odmietal, keâ nedosahovala dokonalý výkon, mylne
verila tomu, æe vãetci sa správajú rovnako. Ak nejaké
pracovné zadanie nemala hotové vtedy, keâ som sa naê
spýtala, bola presvedåená, æe ju odmietam, pretoæe ju uæ
nemám rada. Preto sa odo mêa odtiahla. Ja som ju
neprestala milovaî, ale ona prestala prijímaî moju lásku,
a preto som ja skonåila s pocitmi odmietnutia.

Túto istú vec åasto robíme s Pánom. Jeho láska voåi
nám nie je zaloæená na tom, åo robíme, alebo nerobíme.
V Rímskym 5:8 nám Pavol hovorí, æe Boh nás miloval,
keâ sme eãte æili v hriechu. To znamená, vtedy, keâ sme
Ho eãte vôbec nepoznali – a ani nás to nezaujímalo.

Boæia láska vædy prichádza k tým, ktorí ju príjmu. Ale
ako táto zamestnankyêa, ktorá nedokázala prijímaî moju
lásku, åasto aj my odmietame Boæiu lásku, keâ sa cítime,
æe si ju nezaslúæime, pretoæe náã výkon je menej ako
dokonalý.
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STRACH Z ODMIETNUTIA SPÔSOBUJE
ODMIETNUTIE OSTATNÝCH

Ak nedokáæete uveriî tomu, æe ste v podstate
milovania hodní a hodnotní çudia, tak nebudete môcî
dôverovaî ostatným, keâ vám povedia, æe vás milujú. Ak
veríte tomu, æe musíte byî dokonalí na to, aby ste boli
hodní lásky a prijatia, tak ste potom kandidáti na mizerný
æivot, pretoæe nikdy nebudete dokonalí, pokiaç æijete
v tomto pozemskom tele.

Môæete maî dokonalé srdce, åiæe môæete maî túæbu vo
vãetkom sa páåiî Bohu, ale vaãe správanie nebude
súhlasiî s vaãím srdcom aæ dovtedy, kým sa nedostanete
do neba. Neustále sa môæete zlepãovaî a naâalej sa
pribliæovaî znaåke dokonalosti, ale vædy budete potre-
bovaî Jeæiãa, pokiaç æijete na tejto zemi. Nikdy nepríde
chvíça, kedy nebudete potrebovaî Jeho odpustenie
a oåistenie Jeho krvou.

Pokiaç neprijmete, æe ste cenní a hodnotní vierou skrze
Krista, vædy budete neistí a neschopní dôverovaî tým,
ktorí vás chcú milovaî. Çudia, ktorí nemajú æiadnu
kapacitu dôverovaî, spochybêujú motivácie ostatných.
Viem, æe je to pravda, pretoæe v tejto oblasti som mala
skutoåný problém. Aj keâ mi ostatní çudia hovorili, æe ma
majú radi, vædy som åakala na to, ako ma zrania, sklamú,
podrazia alebo zneuæijú. Myslela som si, æe nieåo musia
maî za lubom. Inak by sa ku mne takto milo nesprávali.
Jednoducho som nedokázala veriî tomu, æe by ma niekto
chcel iba kvôli mne samej. Musel existovaî iný dôvod!

Keâ som nad sebou premýãçala, tak som sa cítila
straãne. Plná hanby, odsúdenia, seba-nenávisti, seba-
odmietnutia. Vædy, keâ sa mi niekto snaæil preukázaî
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lásku a prijatie, pomyslela som si: „Nuæ, ak ma tento ålovek
má rád teraz, tak keâ spozná moje skutoåné ja, uråite to tak
nebude.“ Preto som neprijímala lásku od iných çudí ani od
Boha. Odklonila som ju svojím správaním, ktoré bolo
åoraz viac nepríjemnejãie. Snaæila som sa vãetkým
dokázaî to, æe som tak nepríjemná, ako som o sebe verila.

Åomukoçvek o sebe veríte vnútri, ukáæe sa navonok.
Ak sa cítite nehodná milovania a nepríjemne, tak sa tak
budete aj správaî. Ja som si myslela, æe som nehodná
milovania, a preto som sa tak aj správala. Bolo so mnou
veçmi îaæké vychádzaî. Verila som tomu, æe iní çudia ma
nakoniec odmietnu, a tak to zvyåajne aj urobili. Kvôli
tomu, æe môj postoj bol preukazovaný v mojich skutkoch,
nedokázala som si udræaî zdravé, milujúce a trvácne
vzîahy.

SYNDRÓM – „DOKÁÆ MI, ÆE MA MILUJEÃ“

Kedykoçvek sa ma niekto snaæil milovaî, neustále som
na tohto åloveka vyvíjala obrovský tlak, aby mi to
dokazoval! Potrebovala som åerstvý „dovoz“ kaædý deê,
len aby som sa dobre cítila. Neustále mi museli hovoriî
komplimenty o vãetkom, åo som robila. Inak som sa cítila
odmietnutá. Ak som nedostala utvrdenie, po ktorom som
túæila, tak som sa cítila nemilovaná.

Taktieæ sa vãetko muselo diaî tak, ako som to chcela ja.
Pokiaç çudia so mnou súhlasili a poddávali sa mojim
túæbam, tak som sa cítila dobre. Avãak, ak niekto so mnou
nesúhlasil alebo zamietol moju poæiadavku, aj
v najmenãej miere, vyvolalo to emocionálnu reakciu,
kvôli ktorej som sa cítila nemilovaná a odmietnutá.
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Vyæadovala som nesplniteçné poæiadavky od tých,
ktorí ma milovali. Frustrovala som ich. Nikdy som nebola
spokojná s tým, åo mi dávali. Nedovoçovala som im, aby
voåi mne boli úprimní alebo aby ma konfrontovali. Úplne
celé moje zameranie bolo na mêa samú. Taktieæ som od
vãetkých ostatných oåakávala, æe sa budú upriamovaî na
mêa. Vlastne som oåakávala od ostatných çudí, aby mi
dali moju sebahodnotu, åo je nieåo, åo dokáæe daî iba
Boh.

Odvtedy som sa nauåila, æe moja hodnota a cena je
v Kristovi a nie vo veciach alebo iných çuâoch. Avãak,
kým som sa nenauåila túto pravdu, bola som neãîastná
a úplne neschopná udræiavaî zdravé vzîahy.

Prijímanie lásky od Boha je kçúåovým faktorom v
emocionálnom uzdravení, ako som sa uæ zmienila
v predchádzajúcich kapitolách. Keâ uæ raz niekto zaåne
veriî tomu, æe Boh, ktorý je dokonalý, ho miluje aj v jeho
nedokonalosti, tak potom môæe zaåaî veriî aj tomu, æe ho
dokáæu milovaî aj iní çudia. Dôvera sa zaåne rozvíjaî a on
je schopný prijímaî lásku, ktorá mu je ponúkaná.

Odkedy som zaåala veriî a dôverovaî Boæej láske voåi
mne, moje najzákladnejãie potreby po láske a seba-
hodnote boli naplnené. Uæ viac od çudí nepoæadujem, aby
ma neustále „zásobovali,“ åiæe aby potvrdzovali moju
hodnotu. Ako ostatní çudia, aj ja mám potreby, ktoré
chcem maî naplnené inými çuâmi. Vãetci potrebujeme
povzbudenie, napomenutie a budovanie. Ale uæ
nemusíme maî potrebu hçadaî u çudí potvrdenie svojej
vlastnej hodnoty.

Ak teraz môj manæel zabudne pochváliî nieåo, åo som
urobila, môæem byî sklamaná – ale nie zniåená – pretoæe
viem, æe moja hodnota nie je v tom, åo robím.
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Kaædý chce dostaî uznanie a kompliment za to, åo
robí. Ale je prekrásne nezrútiî sa, ak nedostanem uznanie
alebo kompliment!

Keâ som sa nauåila, æe moja hodnota nie je v tom, åo
robím ale v tom, kým som v Kristovi, uæ nemám túæbu
preukazovaî çuâom nejaký výkon. Rozhodla som sa, æe
buâ ma budú milovaî kvôli tomu, aká som, alebo nie.
Nech je to tak åi tak, mám istotu v tom, æe Boh ma stále
miluje.

Je dôleæité, keâ sme milovaní kvôli tomu, kto sme a nie
kvôli tomu, åo robíme. Keâ vieme, æe naãa hodnota je
v naãej identite a nie v naãom výkone alebo správaní,
dokáæeme odpútaî svoje mysle od toho, åo si o nás ostatní
neustále myslia. Môæeme sa upriamiî na nich a ich
potreby, namiesto toho, aby sme od nich oåakávali, æe ich
upriamenie bude neustále na nás a naãe potreby. Toto je
podstata zdravých, milujúcich a trvácnych vzîahov.
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13

Buâte si istí a buâte
sami sebou

A

Istota je definovaná ako vlastnosî uistenia, ktorá vedie
åloveka k åinom. Je to viera v schopnosî a akcepto-

vateçnosî u jednotlivca, spoçahnutie, ktoré ho vedie
k tomu, aby bol smelý, otvorený a jednoznaåný. Keâ
premýãçate nad týmito definíciami, tak chápete, preåo
diabol napáda kohokoçvek, kto preukazuje akýkoçvek
stupeê istoty.

Çudia, ktorí boli zneuæívaní, odmietnutí alebo opu-
stení, zvyåajne nie sú si istí. Ako sme sa uæ v predchá-
dzajúcich kapitolách zmienili, takíto jednotlivci majú
svoju osobnosî postavenú na hanbe, sú motivovaní
vinou a majú úbohý sebaobraz.

Diabol zaåína svoj útok na osobnú istotu kedykoçvek a
kdekoçvek vidí vstup, zvláãî poåas zraniteçných detských
åias. Dokonca, keâ je dieîatko eãte stále v bruãku, diabol
zaåína svoj jediný plán totálneho zniåenia osoby. Dôvod
je jednoduchý: jednotlivec bez istoty sa nikdy neodváæi



vykroåiî a urobiî nieåo pre Boæie kráçovstvo, alebo nieåo
ãkodlivé pre satanove kráçovstvo. A preto nikdy nenaplní
plán, ktorý Boh má pre jeho æivot.

OÅAKÁVANÉ ZLYHANIE + STRACH ZO
ZLYHANIA = ZLYHANIE

Satan nechce, aby ste vo svojom æivote naplnili Boæí
plán, pretoæe vie, æe ste åasîou jeho koneånej poráæky. Ak
vás dokáæe prinútiî, aby ste sa cítili a verili v to, æe ste
neschopní, tak sa potom ani nebudete snaæiî vykonaî
nieåo hodnotné. A aj ak sa o to pokúsite, váã strach zo
zlyhania zapeåatí vaãu poráæku, ktorú ste kvôli svojmu
nedostatku istoty aj tak pravdepodobne od zaåiatku
oåakávali. Toto sa åasto nazýva „syndróm zlyhania.“

Bez ohçadu na to, koçko úæasných plánov má pre vás
Boh, jednu vec musíte vedieî: Boæia schopnosî uskutoåniî
svoju vôçu vo vaãom æivote je uråovaná vaãou vierou v Neho
a v Jeho Slovo. Ak skutoåne chcete byî ãîastní a úspeãní,
tak musíte zaåaî veriî, æe Boh má plán pre váã æivot a æe
spôsobí dobré veci, keâ v Neho vloæíte svoju dôveru.

Diabol chce, aby ste sa aj vy, aj ja cítili zle, keâ nad
sebou premýãçame, aby sme nemali æiadnu istotu. Ale tu
je dobrá správa: nepotrebujeme maî istotu v samých seba
ale v Jeæiãovi!

Istotu v sebe mám iba kvôli tomu, æe viem, æe Kristus je
vædy vo mne a je ochotný pomôcî mi s åímkoçvek, åo sa
pre Neho snaæím robiî. Veriaci bez viery je ako
stíhaåka,bez paliva odparkovaná na rozjazdovej dráhe.
Navonok vyzerá dobre, ale vo vnútri nemá silu. S Jeæiãom
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vo vnútri máme moc robiî to, åo by sme sami nikdy
nedokázali.

Jeæiã zomrel za naãe slabosti a neschopnosti a je
ochotný do nás vloæiî svoju silu a svoje schopnosti, keâ
do Neho vloæíme svoju istotu (vieru). V Jánovi 15:5 nás
uåí dôleæitému princípu: „Bezo mêa (odseknutí od
æivotadárnej jednoty so Mnou) niå nemôæete åiniî.“

Keâ sa uæ raz nauåíte túto pravdu, keâ diabol klame a
hovorí: „Niå nedokáæeã urobiî poriadne,“ môæete mu
odpovedaî: „Asi nie, ale Jeæiã vo mne to dokáæe. A aj to tak
urobí, pretoæe sa spolieham na Neho a nie na seba. On
spôsobí, æe uspejem vo vãetkom, åoho sa dotknú moje
ruky“ -  (Józua 1:7).

Alebo ak vám nepriateç povie: „Nie si schopný to
urobiî, tak sa o to ani nepokúãaj, pretoæe zase len zlyháã,
presne tak, ako to bolo v minulosti,“ môæete odpovedaî:
„Je pravda, æe bez Jeæiãa nie som schopný urobiî
absolútne niå, ale s Ním a v Êom môæem urobiî vãetko to,
åo potrebujem“ - (Filipským 4:13).

Kedykoçvek vám diabol pripomenie vaãu minulosî,
pripomeête jemu jeho budúcnosî. Ak si åítate Bibliu aæ
do konca, tak uvidíte, æe satanova budúcnosî je veçmi
pochmúrna. Vlastne uæ teraz je z neho porazený
nepriateç. V Kolosenským 2:15 je napísané: „Na Êom (v
Kristovi) (Boh) odzbrojil knieæatstvá a mocnosti a
vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“
(dôraz autorkin)

Môæete odolaî diablovmu pokuãeniu æiî v strachu
a çútosti, pretoæe Jeæiã zvíîazil nad jeho plánmi a verejne
ukázal jeho zniåenie v duchovnom kráçovstve. Satan
pracuje v prepoæiåanom åase a vie to lepãie neæ ktokoçvek
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iný (Zjavenie 12:12). Jediná moc, ktorú proti nám môæe
pouæiî, je to, æe budeme veriî jeho læiam.

Vædy pamätajte na to, æe diabol je klamár!
Keâ Jeæiã hovoril o satanovi, tak povedal: „Vy ste z otca

diabla a æiadosti svojho otca chcete åiniî. On bol
vrahom çudí od poåiatku a nestál v pravde, lebo niet
v êom pravdy. Keâ hovorí loæ, hovorí zo svojho
vlastného, pretoæe je luhár a otec læi.“ (Ján 8:44)

KLAMSTVO O ISTOTE

Vãetci hovoria o istote. Na túto tému je veça rôznych
prednáãok, åi uæ v sekulárnom alebo cirkevnom svete.
O istote sa vo vãeobecnosti hovorí ako o „sebaistote,“
pretoæe vãetci vieme, æe so sebou chceme byî spokojní, ak
chceme niekedy nieåo v æivote dosiahnuî. Vædy nás uåili,
æe ålovek má základnú potrebu a to je veriî si. Avãak, to je
nedorozumenie.

Vlastne si nemusíme veriî – musíme veriî Jeæiãovi,
ktorý je v nás. Neodvaæujeme sa o sebe premýãçaî dobre,
ak nemáme na mysli to, æe je v nás. Keâ nám apoãtol
Pavol hovorí, æe máme byî takí, ktorí „nedúfame v telo“
(Filipským 3:3), tak myslí presne to, åo hovorí – bez Jeæiãa
nevkladajte dôveru v seba alebo v åokoçvek, åo dokáæete
urobiî.

Nepotrebujeme sebaistotu, potrebujeme istotu v Bohu!
Veça çudí premrhá celý svoj æivot tým, æe ãplhá po

rebríku úspechu a nakoniec zistia, æe ich rebrík bol opretý
o nesprávnu budovu. Iní sa snaæia o to, aby sa správali
dostatoåne dobre, a tak sa snaæia vybudovaî istotu v seba,
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ale zaæívajú iba samé sklamania. Obidve tieto aktivity
plodia rovnaké ovocie: prázdnotu a mizériu.

Zistila som, æe çudia spadajú do jednej z týchto dvoch
kategórií:

1. Nikdy niå nedosiahnu, bez ohçadu na to, ako veçmi
sa snaæia a skonåia tak, æe sa zaånú nenávidieî kvôli
nedostatku úspechov. Alebo:

2. Majú veça prirodzených schopností, vâaka ktorým
veça vecí dosiahnu, ale vãetky svoje úspechy
pripisujú sebe, a to ich potom naplní pýchou.

Nech je to tak, alebo onak, obidve skupiny vlastne
zlyhávajú – v Boæích oåiach.

Jediná skutoåne úspeãná osoba v Boæích oåiach je tá,
ktorá vie, æe sama o sebe niå neznamená, ale v Kristovi je
„vãetko“ resp. má vãetko. Naãa hrdosî a chválenie sa má
byî jedine v Jeæiãovi a Jemu máme daî vãetku slávu (za
zásluhy) za akékoçvek úspechy, ktoré dosiahneme.

Skutoånosî je taká, æe kaædý má istotu (vieru). Biblia
túto pravdu potvrdzuje v Rímskym 12:3. Vãetci sa
narodíme s nejakým mnoæstvom viery. Dôleæité vãak je,
do åoho ju vloæíme. Niektorí svoju vieru vkladajú do seba
samých, niektorí do iných çudí, niektorí do vecí – a potom
sú tu takí, ktorí svoju vieru vkladajú v Boha.

Nebuâte ustarostení sebou, svojimi slabosîami alebo
silnými stránkami. Odvráîte svoje oåi od seba na Pána.
Ak ste slabí, On vás môæe posilniî. Ak máte nejakú silu,
tak je to iba kvôli tomu, æe On vám ju dal. Takæe, tak åi
tak, vaãe oåi by mali byî upreté na Neho a nie na vás.
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Bez pravdivej istoty (v Jeæiãovi) si pre seba vytvoríte
mnoho zloæitých problémov. Tu je åiastoåný zoznam:

J nikdy nedosiahnete svoj plný potenciál v Kristovi
(ako sme o tom podrobne hovorili)

J váã æivot bude ovládaî strach a bude naplnený
utrpením

J nikdy nespoznáte skutoånú radosî, naplnenie
a spokojnosî

J budete zarmucovaî Ducha Svätého, ktorý je poslaný
na to, aby uskutoåêoval Boæí plán vo vaãom æivote,
ale ktorý to nikdy nie je schopný urobiî bez vaãej
spolupráce

J otvoríte v sebe veça dvier pre nekoneåné muåenie –
nenávisî samých seba, odsúdenie, strach
z odmietnutia, strach zo zlyhania, strach z çudí,
perfekcionizmus, budete hçadaî to, aby ste sa páåili
çuâom (åo eliminuje moænosî zapáåiî sa Bohu),
ovládanie a manipulácia zo strany ostatných, a tak
âalej

J stratíte z dohçadu svoje právo na to byî jednotlivec
– právo na to byî sám sebou

Toto posledné nebezpeåenstvo je práve to, ktoré by
som chcela viac preskúmaî. Na ostatné sme sa z nejakej
åasti bliæãie pozreli v prvej åasti knihy, ale toto posledné
má nesmiernu dôleæitosî a zasluhuje si viac premýãçania.
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ISTOTA BYÎ JEDNOTLIVCOM

V 1. Korintským 3:16-17 a Rímskym 12:4-6 nás Pavol
uåí, æe vãetci spolu vytvárame jedno telo, ale pritom je
kaædý z nás individuálnym ålenom tohto tela. Toto je
pravda, ktorú je veçmi dôleæité pochopiî, pretoæe si
spôsobujeme utrpenie a zabraêujeme Boæej moci v nás,
keâ sa snaæíme byî nieåím alebo niekým, kým nie sme.

Vãetci sme poåuli, æe kaædý z nás priãiel „z inej
formiåky”, åiæe sa medzi nami nenájdu dvaja totoæní
jedinci. Nie je niå zlé na tom, keâ sa od seba odliãujeme!
Boh mal v tom zámer, keâ kaædého z nás stvoril inak. Ak
by chcel, aby sme boli rovnakí, tak by nás tak pokojne
mohol stvoriî. Naopak, naãa jedineånosî bola pre Neho
tak dôleæitá, æe nám kaædému dal úplne odliãné otlaåky
prstov!

Nie je zlé byî odliãným. Je to Boæí plán!
Vãetci sme súåasîou jedného plánu, Boæieho plánu.

Ale kaædý z nás má odliãnú funkciu, pretoæe kaædý z nás je
jednotlivec.

Keâ poviem jednotlivec, tak tým myslím oddelený,
rozdielny ãpecifickými vlastnosîami alebo
identifikaånými charakteristikami, odliãný alebo
jedineåný.

Celé roky som si myslela, æe som divná – a teraz viem,
æe som jedineåná! A to je veçký rozdiel. Ak by som bola
divná, znamenalo by to, æe sa so mnou nieåo pokazilo
a nevyãlo to tak, ako to malo. Ale keâ som jedineåná, tak
to znamená, æe uæ nie je nikto ako ja, a preto mám
zvláãtnu hodnotu. Mali by ste veriî, æe ste jedineåní,
ãpeciálni a hodnotní.
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NESNAÆTE SA BYÎ NIEKÝM INÝM

Jednou z mojich identifikaåných charakteristík je môj
hlas. Väåãina æien má mäkký a sladký hlások, ale môj hlas
je hlboký a silný. Celkom åasto sa stáva, keâ nám domov
niekto zavolá, kto ma nepozná, æe si myslí, æe telefón
zodvihol domáci pán. Nie vædy mi bola táto moja
jedineåná charakteristika príjemná. Vlastne som sa kvôli
nej cítila neistá. Myslela som si, æe môj hlas bol
jednoducho divný!

Keâ ma Boh povolal, aby som vyuåovala Jeho Slovo
a ja som si uvedomila, æe raz budem hovoriî do
reproduktorov a budem maî vyuåovanie v rádiu
a v televízii, bola som zhrozená! Bola som si istá, æe ma na
týchto miestach odmietnu, práve kvôli tomu, æe som sa
nepribliæovala tomu, ako som si myslela, æe by mal znieî
typický æenský hlas. Porovnávala som sa s tým, åo som
povaæovala za normálne.

Uæ ste sa niekedy s niekým porovnávali? Ako ste sa potom
cítili?

Nemáme sa navzájom porovnávaî, ale nech je naãím
príkladom Jeæiã a nauåme sa odráæaî prítomnosî
a osobnosî Boha, ktorý v nás prebýva.

Diamanty majú veça plôch alebo åastí. Boh je ako
bezchybný diamant a kaædý z nás predstavuje jednu z Jeho
åastí. Do kaædého z nás vyryl nieåo zo seba a spolu
vytvárame Jeho Telo. Åo by sa stalo, keby naãe telá boli
vytvorené iba z úst alebo uãí, rúk alebo nôh? Nemali by
sme problém s hovorením, poåutím, nosením alebo
kráåaním, ale åo ostatné funkcie? V akom chaose by sme
æili, keby sa Boh rozhodol, æe nás stvorí úplne rovnakých.
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Preåo je to tak, æe sa tak veçmi snaæíme byî ako niekto
iný namiesto toho, aby sme sa teãili z toho, kým sme? Je to
kvôli tomu, æe veríme klamstvu od diabla. Veríme mu
dovtedy, pokiaç nepoåujeme pravdu Boæieho Slova
a pravdu, o ktorej veríme, æe nás vyslobodí.

Boæia milosî pre nás nikdy nebude dostupná na to, aby
sme sa stali niekým iným, åiæe inou osobou. Boh îa stvoril
k tomu, aby si to bol ty – to najlepãie „ty,“ aké môæe byî!
Zabudni na to, æe chceã byî niekým iným. To je vædy
chyba, pretoæe zvyåajne osoba, ktorú si vyberieme
a chceme êou byî, tá osoba, „ktorá to má vãetko
vyrieãené,“ nie je v skutoånosti taká, akú si ju
predstavujeme. Dovoçte mi uviesî niekoçko príkladov:

Prvý príklad

V uråitej chvíli v æivote som sa rozhodla, æe pastorova
manæelka bola tou „ideálnou æenou.“ Bola (a stále je)
roztomilou dámou: je maliåká, zlatá, blonâatá, má jemný
a príjemný hlas, je neæná, milá a prekypuje darom
milosrdenstva. Ja, na druhej strane, so svojím hlbokým
hlasom a svojou priamorekou a drsnou osobnosîou som
nevyzerala veçmi jemne, neæne, milo alebo milosrdne.
Snaæila som sa takou byî, ale nemala som v tom úspech.
Dokonca som sa snaæila zníæiî intenzitu a zmeniî farbu
svojho hlasu, aby som znela „æenskejãie,“ ale vâaka tomu
som vãak znela umelo.

Táto dáma a ja sme akosi spolu nevychádzali. Aj keâ
sme sa snaæili byî priateçky, akosi nám to neãlo. Nakoniec
nám konfrontácia medzi nami odhalila, æe som s êou
nebola rada, pretoæe jej prítomnosî vo mne spôsobovala
tlak staî sa takou, akou je ona. Veçmi zaujímavú vec,
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ktorú sme odhalili, bolo, æe satan jej predal rovnaký
balíåek klamstiev – ona sa snaæila byî viac ako ja! Túæila
po tom, aby bola menej krehká a aby bola silnejãia, aby sa
s çuâmi a vecami dokázala vysporiadaî priamoåiarejãie a
s väåãou odvahou. Niet divu, æe sme neboli schopné maî
úspeãný vzîah – kaædá z nás bola utláåaná tou druhou!

Pamätajte na toto: Boh povedal, aby sme nedychtili po
veciach, ktoré majú ostatní (2. Mojæiãova 20:17) – a to sa
vzîahuje aj na osobnosî niekoho iného.

Druhý príklad

Moja susedka bola milé dievåa, ktoré bolo obdarované
v mnohých smeroch. Vedela ãiî, pestovala veci na
záhrade, zavárala, hrala na gitare a spievala, bola
umelecky aj zruåne nadaná, dokázala vytapetovaî,
maçovaî, písala piesne – v skratke, vedela vãetko to, åo
som nevedela ja. A keâæe som si aj tak myslela, æe som
„divná,“ necenila som si dary, ktoré som mala. Myslela
som iba na to, aké vlastnosti mi chýbali a na vãetko to, åo
som nedokázala urobiî.

Keâæe som skutoåne bola povolaná Bohom k tomu,
aby som vyuåovala a kázala Jeho Slovo, moje túæby boli
iné, neæ po akých zvyåajne túæia æeny, ktoré som poznala.
Zatiaç, åo ony navãtevovali veåierky, ktoré boli sústredené
na interiérový dizajn, ja som sa doma modlila. Ku
vãetkému som pristupovala veçmi váæne. Zdalo sa mi, æe
v mojom vnútri sa deje nieåo dôleæité. Zatiaç, åo iné æeny
oddychovali a zabávali sa, neustále som sa s nimi
porovnávala a vædy som si myslela, æe so mnou nieåo nie
je v poriadku. Takýto pocit sa objavuje, keâ çudia
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zakladajú svoju identitu na hanbe a nie sú si istí v tom,
kým sú v Kristovi.

Je pravda, æe som sa musela nauåiî, ako byî veselãia
a ako sa zabávaî, ale Boh vo mne robil nieåo, åo bolo
potrebné. Viedol ma tak, aby som videla, ako niektorí
çudia æijú v ruinách a volal ma k tomu, aby som im
pomohla z týchto ruín skrze Jeho Slovo. Potrebovala som
byî ovplyvnená îaæobou a závaænosîou problémov iných
çudí.

Bola som v åakacej dobe, poåas ktorej ma Boh
nepouæíval. Bol to åas prípravy, rozcviåky a rastu, ktorý
trval asi celý rok. Poåas tohto roku som sa rozhodla, æe sa
zo mêa stane „beæná æena.“ Kúpila som si ãijací stroj
a zaplatila som si kurz ãitia. Neznáãala som to, ale
donútila som sa k tomu. Ãitie pri tom nebolo nieåo, v åom
by som vynikala. Ak niekto nebol v nejakej oblasti
obdarovaný, tak v tom jednoducho nie je dobrý.

Ãitie bol pre mêa taký boj! Neustále som robila chyby
a kvôli tomu som sa cítila eãte horãie. Nakoniec som to
nejako zvládla a preãla som niekoçkými hodinami
v tomto kurze. Uãila som nejaké obleåenie pre svoju
rodinu, ktoré potom povinne nosili.

Taktieæ som sa rozhodla, æe budem pestovaî a zaváraî
paradajky. Zaåínali vyzeraî skutoåne dobre, boli takmer
zrelé, keâ ich zrazu zo dêa na deê napadli voãky a zostali
na vãetkých z nich veçké åierne diery! Ale bola som
odhodlaná paradajky zaváraî, pretoæe som si k tomu
kúpila uæ potrebnú výbavu. Tak som iãla na trh a kúpila
som tam debniåku paradajok! Pracovala som, potila som
sa, potila som sa a pracovala som, aæ som vãetky paradajky
zavarila! Aj toto som robila s nechuîou a odporom, ale
dokazovala som si tým, æe som „beæná.“
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Skrze tieto veçmi bolestivé skúsenosti som sa nauåila,
æe mi bolo mizerne, pretoæe Boh mi nepomohol staî sa
osobou, ktorou ma nestvoril. Nemám byî niekto iný –
mám byî sama sebou, a presne tak je to aj s vami.

BUÂTE SAMI SEBOU
Máte právo byî sami sebou! Nedovoçte diablovi, aby

vám to právo ukradol!
Ak je niekto, koho poznáte, dobrým kresîanským

príkladom toho, ako preukazovaî Pánov charakter alebo
ovocie Ducha Svätého, tak je dobré, ak chcete nasledovaî
jeho príklad. Apoãtol Pavol povedal: „NAPODOBÊUJTE
MA ako ja Krista (Mesiáãa).“ (1. Korintským 11:1) Ak
nasledujeme príklad nejakej osoby, je to úplne nieåo iné,
ako keâ êou chceme byî v oblasti osobnosti a obda-
rovania.

Veçmi vás povzbudzujem k tomu, aby ste si premysleli
nasledovné: prijímate skutoånosî, æe ste neboli stvorení
rovnako ako ostatní, æe ste jedineåným jednotlivcom?
Teãíte sa zo svojej jedineånosti alebo so sebou vediete
vojnu, ako som to robila ja?

Tak veça çudí vo svojom vnútri vedie súkromnú vojnu,
porovnávajú sa takmer s kaædým, s kým sa zblíæia a to
spôsobuje, æe súdia seba alebo danú osobu. Buâ to uzavrú
tak, æe by mali byî rovnakí ako táto osoba, alebo æe ostatní
by mali byî rovnakí ako oni sami.

Klamstvá!
Nikto z nás by nemal byî ako niekto iný. Kaædý z nás by

mal byî åasîou Pána, ktorú pre nás uråil. Máme byî
jedineåne individuálni tak, aby sme spolu dosiahli Boæí
plán a priniesli Mu slávu.
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D R U H Á Å A S Î

Ale teraz som
slobodný

Keâ vás teda Syn vyslobodí, budete skutoåne
slobodní.

JÁN 8:36





14

Odpustenie vás
oslobodzuje k tomu,

aby ste mohli
znovu æiî

A

Prijatie odpustenia za predoãlé chyby a hriechy a
odpúãîanie chýb a hriechov ostatným sú dva z

dôleæitých faktorov v emocionálnom uzdravení.
Odpustenie je dar pre tých, ktorí si ho nezaslúæia.
Boh chce zaåaî náã proces odpúãîania tak, æe najskôr

daruje odpustenie nám. Keâ Mu vyznáme hriechy, tak
nám ich odpustí, odsunie ich od seba tak âaleko, ako je
východ od západu a uæ si na ne nikdy nespomenie.

Keâ ste pokúãaní obzrieî sa dozadu, tak si spomeête
na zasçúbenia z Písma:

„Ak (slobodne) vyznávame svoje hriechy, On je
verný (svojej podstate a zasçúbeniam) a



spravodlivý, aby nám odpustil (pustil z hlavy naãe
prekraåovanie zákona) hriechy a oåistil nás od
vãetkej neprávosti (vãetkého, åo nie je v súlade s
Jeho vôçou a zámerom, myãlienkami a skutkami).“

(1. Jána 1:9)

„Ako âaleko je východ od západu, tak vzâaçuje od
nás naãe prestúpenia. Ako sa zmilováva otec nad
synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, åo sa
Ho boja. Veâ On vie, ako sme utvorení, a v pamäti
má, æe sme prach.“ (Æalm 103:12-14)

„On (Kristus) vãak priniesol iba jednu obeî za
hriechy, posadil sa navædy na pravici Boæej a teraz
uæ åaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú poloæení
za podnoæ. Lebo jedinou obeîou navædy
zdokonalil tých, åo sa dajú posvätiî. Dosvedåuje
nám to aj sám Duch Svätý (aby to potvrdil), lebo po
slovách: Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, aæ
uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im
vloæím do sþdc a vpíãem im ich do mysle a na ich
hriechy a na ich neprávosti nepomyslím viacej.“

(Æidom 10:12-17) (zdôraznené autorkou)

Musíme vierou prijaî Boæie zasçúbené odpustenie, aby
nám prinieslo nejaký osoh.

Pred mnohými rokmi, keâ som zaåínala rásî vo
svojom vzîahu s Pánom, kaædý veåer som Ho nesmierne
prosila za to, aby mi odpustil moje predoãlé hriechy. Raz
veåer, keâ som kçaåala vedça svojej postele, poåula som,
ako mi Pán hovorí: „Joyce, ja som ti odpustil, hneâ ako si
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ma o to poæiadala po prvýkrát, ale ty si môj dar
odpustenia neprijala, pretoæe si si sama neodpustila.“

Prijali ste Boæí dar odpustenia? Ak nie a teraz ste na to
pripravení, tak poproste Pána, aby vám odpustil vãetky
svoje hriechy teraz. Potom sa nahlas modlite toto:

Prijímam Tvoje odpustenie, Pane, za hriech
_________________________ (pomenujte hriech).

Moæno niektoré vaãe chyby a hriechy z minulosti bude
îaæké pomenovaî, ale keâ ich poviete nahlas, pomôæe
vám to precítiî  úçavu, ktorú potrebujete.

Keâ som sa raz modlila, tak som Boha prosila o odpu-
stenie za to, æe „mi to uãlo” – ako som si to pomenovala
ja.

„Åo ti uãlo?“ spýtal sa ma Duch Svätý.
„No, veâ Ty vieã, Pane,“ odpovedala som: „Ty vieã, åo

som urobila.“
On to skutoåne vedel. Ale pre moje vlastné dobro mi

naznaåil, æe aj ja si musím vedieî pomenovaî hriech. Pán
mi ukázal, æe jazyk je ako kråah, ktorý siaha hlboko do nás
ako do studne a na povrch a navonok vynesie vãetko, åo je
dole.

Keâ uæ raz jasne poæiadate o odpustenie, tak ho
prijmite za svoje a nahlas si opakujte:

Pane, prijímam odpustenie za ________________
(pomenujte hriech), v Kristovi Jeæiãovi. Odpúãîam si
a prijímam Tvoj dar odpustenia ako svoj vlastný.
Verím tomu, æe odo mêa úplne odstraêujeã hriech a
odkladáã ho do diaçky, kde ho uæ nikto nikdy nemôæe
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nájsî – tak âaleko, ako je východ od západu. A verím,
Pane, æe ty si naê uæ nikdy nespomenieã.

Zistíte, æe hovorenie nahlas je pre vás åasto dobré,
pretoæe keâ to tak robíte, tak prehlasujete svoje
postavenie na Boæom Slove. Diabol nedokáæe åítaî vaãe
myãlienky, ale rozumie vaãim slovám. Vyhláste pred
vãetkými mocnosîami, mocami a panovníkmi temnoty
(Efezským 6:12), æe Kristus vás oslobodil a æe v tej slobode
hodláte kráåaî.

Keâ hovoríte, tak nech vaãe slová znejú presvedåivo!
Ak sa diabol bude snaæiî opäî vám tento hriech

pripomenúî vo forme viny a odsúdenia, opakujte svoje
prehlásenie a povedzte mu: „Za ten hriech mi bolo
odpustené! Uæ je to vybavené. A preto: ja to uæ nemusím
rieãiî.“ Satan je zákonník, a preto, ak chcete, môæete mu
aj povedaî dátum, kedy ste poæiadali a prijali Boæie
zasçúbené odpustenie.

Neseâte a nepoåúvajte diablové klamstvá a obvinenia.
Nauåte sa mu protireåiî!

VYZNÁVAJTE SI HRIECHY NAVZÁJOM

V Jakubovi, v piatej kapitole, je veçmi jasne opísaný
spôsob, akým môæeme byî uzdravení a obnovení: verãe
13-16.

Máme si navzájom vyznávaî svoje hriechy. To ale
neznamená, æe vædy, keâ zhreãíme, máme to niekomu
povedaî. Vieme, æe Jeæiã je náã Najvyããí kêaz. Nemusíme
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ísî za çuâmi na to, aby sme od Boha dostali odpustenie.
To platilo v Starej zmluve, ale nie v Novej.

Aká je praktická aplikácia Jakuba 5:16? Verím tomu, æe
nielen, æe potrebujeme poznaî Boæie Slovo, ale aj to, ako
ho prakticky aplikovaî do æivota. Niekto môæe krvácaî
a vedieî, æe má obväz, ale ak nevie, ako ho má pouæiî, tak
môæe vykrvácaî. Mnoho çudí má Boæie Slovo, ale
„krvácajú“ (æijú v utrpení), pretoæe nevedia, ako Boæie
Slovo aplikovaî do kaædodenných situácií.

Verím tomu, æe Jakub 5:16 by mal byî aplikovaný
nasledovne. Po prvé je dôleæité vedieî, æe ålovek nedokáæe
odpustiî hriechy – to je Boæia práca. Ale ålovek môæe
prehlásiî a vyhlásiî nad vami Boæie odpustenie. Ålovek
môæe ohçadom váãho odpustenia súhlasiî. Niekto sa za
vás dokonca môæe modliî, aby vám bolo odpustené (1.
Jána 5:16), presne tak, ako to urobil Jeæiã, keâ bol na kríæi
a modlil sa za tých, ktorí ho prenasledovali.

Kedy potrebujete tieto verãe aplikovaî? Verím tomu,
æe pravý åas na pouæitie tejto pasáæe je, keâ ste
prenasledovaní hriechmi zo svojej minulosti. Keâ ste
vnútorne otrávení, tak sa nemôæete vylieåiî – fyzicky,
psychicky, duchovne alebo emocionálne.

Keâ na svetlo prinesiete veci temnoty, strácajú svoju
moc. Çudia si skrývajú veci kvôli strachu. Satan búãi na
dvere mysle s myãlienkami tohto typu: åo si çudia o mne
pomyslia, keâ sa dozvedia, æe som bol zneuæívaný? Kaædý si
bude myslieî, æe som straãný! Budem odmietnutý, a tak
âalej.

Na mojich stretnutiach za mnou prichádzajú mnohí
çudia kvôli tomu, aby som sa za nich modlila a zdôverujú
sa mi: „Nikomu som to nikdy nepovedal, ale cítim, æe to
zo seba musím dostaî von – bol som zneuæívaný.“ Åasto
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nekontrolovateçne plaåú. Ale s týmto plaåom åasto príde
aj úçava, ktorá je zúfalo potrebná. Zranení çudia sa so
mnou cítia bezpeåne, pretoæe vedia, æe aj ja som bola
zneuæívaná.

Teraz ma, prosím, nepochopte zle. Netvrdím æe kaædý,
kto bol zneuæívaný, to niekomu musí povedaî a musí
prosiî o modlitbu za uzdravenie. Ak trpíte následkami
zneuæívania, buâte vedení Duchom Svätým nie len v tom,
åi to máte niekomu vyznaî, ale taktieæ komu by ste to mali
vyznaî. Túto osobu si musíte opatrne vybraî. Navrhujem
vám dospelého kresîana, ktorému môæete dôverovaî. Ak
ste v manæelstve a váã partner spõêa tieto predpoklady, tak
choâte najskôr za ním alebo êou.

Mali by ste vedieî, æe sa åasto stáva, keâ sa váã manæel
alebo manæelka dozvie o zneuæívaní, reaguje v hneve voåi
åloveku, ktorý vás zneuæíval. A preto, eãte pred tým, neæ
poviete o zneuæívaní, presvedåte sa, æe váã partner je
v rozpoloæení, kedy je vedený Duchom, je pripravený
nasledovaî Boæie vedenie a nie svoje osobné pocity.

Váã partner sa vás môæe spýtaî nejaké otázky, ktoré
môæete veçmi çahko zle pochopiî, ak nie ste na ne
pripravení. Napríklad, keâ som svojmu manæelovi
povedala, æe ma môj otec dlhé roky zneuæíval, tak sa ma
spýtal: „A skúãala si ho niekedy zastaviî?“ a: „Preåo si
o tom nikomu nepovedala?“ Majte na mysli, æe váã part-
ner nemusí úplne chápaî vaãu situáciu a pocity, a
jednoducho bude potrebovaî nejaké odpovede. Keâ som
svojmu manæelovi vysvetlila, æe som bola ovládaná
strachom, pochopil to.

Ak si vyznávame navzájom hriechy a stotoæêujeme sa s
modlitbami za nás je to mocný nástroj na zlámanie pút. V
uråitej oblasti som mala problém so závisîou a uråite som

154 KRÁSA MIESTO POPOLA



nechcela, aby o tom niekto vedel, takæe som odmietala
poprosiî niekoho, aby sa za mêa modlil. Namiesto toho
som sa rozhodla, æe proti tomu budem bojovaî sama
a výsledkom bolo, æe som neurobila æiaden pokrok. Keâ
mi Boh ukázal Jakuba 5:16: „Navzájom si vyznávajte
hriechy,“ uvedomila som si, æe v mojom æivote bolo
niekoçko oblastí, ktoré nado mnou udræovali moc
jednoducho kvôli tomu, æe som si ich skrývala a bola som
príliã pyãná na to, aby som ich priniesla na svetlo.

Kvôli strachu môæeme veci skrývaî, ale to isté môæe
urobiî aj pýcha. Pokorila som sa a vyznala som svoj
problém svojmu manæelovi a on sa za mêa modlil. Potom
som v tejto oblasti zaåala pociîovaî slobodu.

UPOZORNENIE

Niekedy sa çudia dostanú z problému a v tom istom
procese ten problém prenesú na niekoho iného. Potom,
ako som uåila o dôleæitosti pravdy a o tom, ako ukrývanie
vecí môæe spôsobovaî problémy, priãla za mnou æena,
ktorá navãtevovala naãe stretnutia. Priãla ku mne
a vyznala mi, ako ma veçmi nemala rada a ako ma
ohovárala. Potom ma prosila o odpustenie, åo som,
samozrejme, bola ochotná urobiî. Odiãla s nadãením, æe
sa zbavila svojho problému, ale ja som potom bojovala so
zlými myãlienkami, ktoré som smerovala k nej. Chcela
som vedieî, åo o mne hovorila, s kým sa rozprávala, åi jej
uverili a ako dlho to trvalo.

Rovnováha, múdrosî a láska sú v Biblii kçúåovými
slovami. Keâ budeme v týchto cnostiach æiî, urýchli to
náã rozvoj. Ålovek, ktorý je naplnený múdrosîou
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a láskou, si bude veci premýãçaî, hçadaî a prijímaî
vedenie od Pána a vyrieãi situáciu v rovnováhe a zdravo.
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Odpusîte tomu,
kto vás zneuæíval

A

Pre mnohých çudí je odpustenie tomu, kto ich
zneuæíval, najzloæitejãia åasî emocionálneho

uzdravenia. Môæe to byî dokonca prekáæka, ktorá
zabraêuje uzdraveniu. Tí, ktorí boli îaæko zranení
ostatnými, vedia, æe je omnoho jednoduchãie povedaî
slovo odpúãîam neæ  to skutoåne urobiî.

Veça åasu som strávila v modlitbe a myãlienkach nad
týmto problémom a prosila som Pána o praktické
odpovede. Modlím sa, aby to, åo vám v tejto oblasti
chcem povedaî, bol åerstvý prístup k závaænému
problému, ktorý musíme vyrieãiî.

Najskôr vám chcem povedaî, æe je nemoæné maî
emocionálne zdravie, ak si vnútri pestujete zatrpknutosî,
ukrivdenie a neodpustenie. Pestovanie zatrpknutosti je ako
keby ste pili jed a dúfali, æe umrie váã nepriateç!
Neodpustenie je jedom pre kaædého, kto ho dræí, a robí



z neho zatrpknutého åloveka. Je nemoæné byî zatrpknu-
tým a dúfaî, æe sa zároveê uzdravíme!

Ak ste obeîou zneuæívania, tak máte na výber. Buâ
dovolíte, aby ste boli kvôli kaædému zraneniu alebo
problému zatrpknutí, alebo naopak, aby ste vyzdraveli.
Rozhodnutie je na vás.

Ako sa môæete staî lepãou a zdravãou osobou napriek
svojim zraneniam alebo problémom? Boh vás nezraêuje
ani nepoãkodzuje, ale keâ uæ vo vaãom æivote nieåo také
je, On dokáæe spôsobiî, aby to bolo na váã prospech, ak
Mu budete dôverovaî.

Boh môæe z chýb urobiî zázraky!
Satan vás túæi zniåiî, ale Boh môæe zobraî åokoçvek, åo

proti vám satan vypáli a otoåiî to pre vaãe dobro. Musíte
tomu veriî, inak si budete zúfaî. Veçmi dávno napísal
æalmista: „Predsa vãak verím, æe uzriem dobrotivosî
Hospodinovu v krajine æivých.“ (Æalm 27:13)

Nedávno som dostala dopis od æeny, ktorá písala:
„Viem, æe Boh nespôsobil vaãe zneuæívanie, ale ak by to
nedopustil, tak by ste mi nemohla pomôcî.“ A pokra-
åovala: „Prosím, necíîte sa kvôli tomu tak zle, pretoæe
Boh pouæíva vaãu bolesî na to, aby pomohol oslobodiî
ostatných.“

Pred mnohými rokmi som mala na vyber. Mohla som
si zvoliî, æe zostanem zatrpknutá, plná nenávisti
a sebaçútosti, budem maî îaæké srdce voåi çuâom, ktorí
mi ublíæili a rovnako voåi tým, ktorí sa mohli teãiî z
dobrého a normálneho æivota, pretoæe im nikdy nebolo
ublíæené tak ako mne. Alebo som sa mohla rozhodnúî, æe
budem nasledovaî Boæiu cestu a dovolím Mu, æe zo mêa
urobí niekoho lepãieho práve kvôli tomu, åím som preãla.
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Âakujem Mu, æe mi dal milosî vybraî si Jeho cestu a nie
satanovu.

Boæia cesta je odpustenie.
Pamätám sa na to, ako som sa na zaåiatku uåila kráåaî

s Bohom. Raz veåer so si uvedomila, æe je nemoæné, aby
som bola plná lásky a nenávisti zároveê. Tak som prosila
Pána, aby zo mêa odstránil nenávisî, ktorá vo mne bola
tak dlho. Zdalo sa, æe naårel hlboko do mêa a vybral ju. Po
tejto skúsenosti som uæ nikdy neprechovávala nenávisî
voåi svojmu otcovi, ale stále som na neho mala îaæké
srdce, nemala som ho rada a nebolo mi príjemne, keâ
som s ním bola. Chcela som byî slobodná od vãetkých
týchto trpkých a zlých postojov, ktoré boli v mojom
vnútri, ale „ako na to“ bolo pre mêa záhadou.

Ako som pokraåovala v ãtúdiu a premýãçaní nad
Boæím Slovom a v spoloåenstve s Duchom Svätým, Pán
ma nauåil veça vecí. Rada by som sa s vami podelila o to,
åo som sa poåas týchto rokov na ceste za úplným
uzdravením nauåila.

KROKY K EMOCIONÁLNEMU
UZDRAVENIU

Najskôr si musíte vybraî Boæí spôsob odpustenia. On
vás k nemu nebude nútiî. Ak túæite viesî víîazný æivot
a teãiî sa z plného emocionálneho zdravia, musíte veriî,
æe Boæia cesta je tá najlepãia. Aj keâ jej nerozumiete,
rozhodnite sa po nej kráåaî. Funguje to.

Po âalãie, uåte sa o Boæej milosti. Milosî je mocou
Ducha Svätého, ktorá k nám prichádza na to, aby nám
pomohla vykonaî Boæiu vôçu. Jakub o Bohu hovorí:
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„Dáva vãak väåãiu milosî; preto hovorí: Boh sa pyãným
protiví, ale pokorným (neprestajne) dáva milosî (tým,
ktorí sú dostatoåne pokorní na to, aby ju prijali).“ (Jakub
4:6)

Moæno sa rozhodnete odpustiî, ale stále môæete
bojovaî s frustráciou, pretoæe sa snaæíte odpustiî vo
svojej vlastnej sile, keâ pritom potrebujete silu od Pána.
Prorok Zachariáã nám hovorí: „Nie vojenskou mocou
ani silou ale mojím Duchom – hovorí Hospodin
mocností.“ (Zachariáã 4:6)

Nie je nevyhnutné, aby ste sa osobne stretli s tými, ktorí
vás zneuæívali, aby ste im mohli v srdci odpustiî.
Dokonca, ak tí, ktorí vás zneuæívali, uæ neæijú, stále
môæete preæiî úæasnú slobodu, ak sa rozhodnete odpustiî
ich hriechy voåi vám.

Keâ sa rozhodnete odpustiî im a uvedomíte si, æe
nedokáæete odpustiî bez Boæej pomoci, modlite sa a
prepusîte kaædú osobu, ktorá vám ublíæila. Túto mo-
dlitbu si nahlas opakujte:

Odpúãîam____________ (meno) æe ___________
(åokoçvek vám urobili). Rozhodujem sa, æe budem
kráåaî po Tvojich cestách, Pane. Milujem îa a túto
situáciu ti odovzdávam. Dávam Ti svoje starosti
a verím Ti, æe ma úplne obnovíã. Pomôæ mi, Pane.
Uzdrav ma zo vãetkých zranení, ktoré ma postihli.

Existuje veça verãov, ktoré hovoria o tom, æe Boh sa
pomstí (Izaiáã 54:17). Boh je ten, ktorý nám dáva
náhradu, On je naãou odmenou (Izaiáã 35:4). On je
Bohom spravodlivosti, ktorú dokáæe priviesî iba On. Iba
On sám jediný vám dokáæe nahradiî bolesî, ktorá vám
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bola spôsobená a iba on je uspôsobený vysporiadaî sa
s vaãimi çudskými nepriateçmi.

Biblia povzbudzuje veriacich, aby æili v pokoji
s kaædým a pri tom dôverovali Bohu, æe On sa o nich
postará:

„Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu
(Boæiemu), – lebo je písané: Mne patrí pomsta, ja
odplatím; hovorí Pán.“ (Rímskym 12:19)

„Veâ známe toho, ktorý povedal: Mne pomsta
(odplata a naplnenie úplnej spravodlivosti prebýva
vo mne), ja odplatím (ja zabezpeåím plnú
kompenzáciu). A zase: Pán si bude súdiî çud. Je
hrozné (straãné, desné) upadnúî do rúk æivého
Boha.“ (Æidom 10:30-31)

Jedna z hlavných právd, ktorú mi Pán povedal, keâ
som rieãila odpustenie, bola táto: „Zranení çudia ubliæujú
ostatným!“

Väåãina tých, ktorí zneuæívajú, boli sami nejakým
spôsobom zneuæívaní. Åasto tí, ktorí sú vychovávaní
v nefunkåných rodinách vytvárajú nefunkånú atmosféru
vo svojich vlastných rodinách.

Keâ sa pozriem na svoj vlastný æivot, tak som tam
videla tento vzorec správania. Vyrastala som v nefunkånej
rodine, a tak som rovnako nefunkånú rodinu zaloæila.
Nepoznala som æiaden iný spôsob správania. Toto
uvedomenie bolo pre mêa nesmiernou pomocou.

Odpusîte tomu, kto vás zneuæíval 161



ZRANENÍ ÇUDIA UBLIÆUJÚ OSTATNÝM!

Skutoåne neverím tomu, æe môj otec chápal, åo mi
emocionálne spôsobuje, ani si nemyslím, æe si
uvedomoval, æe mi spôsobuje problém, s ktorým sa
budem musieî vysporiadavaî väåãinu svojho æivota. Keâ
som svojho otca prvýkrát konfrontovala s tým, åo mi
robil, tak sa správal, ako by bol presvedåený, æe jeho
správanie bolo normálne. On bol ako dieîa zneuæívaný
a duch incestu ho motivoval k tomu, åo videl robiî iných
ålenov svojej vlastnej rodiny.

Mala som takmer päîdesiat rokov, keâ mi Pán
povedal, æe by som sa mala o svojom zneuæívaní, ktoré
som pretrpela, rozprávaî so svojimi rodiåmi. Nechcela
som sa s nimi o tom veçmi rozprávaî, ale Boh mi povedal,
æe je na to åas. Môj otec pri prvej konfrontácii
nepreukázal æiadnu çútosî a bolo mi jasné, æe robí to, åo
robia väåãinou çudia, ktorí nie sú znovuzrodení – æil
sebecky a uspokojoval svoje vlastné perverzné a démonmi
ovládané túæby, bez çútosti nad svojimi vlastnými åinmi.
Môj otec bol jednoducho odhodlaný dostaî to, åo chcel,
bez ohçadu na to, åo to spôsobovalo mne alebo niekomu
inému.

Keâ som sa vtedy so svojimi rodiåmi rozprávala,
uvedomila som si, æe nezáleæí na tom, æe môjmu otcovi to
nebolo çúto, aj tak bolo pre mêa dôleæité povedaî mu, æe
mu odpúãîam. Keâ som mu odpustila, mohla som sa
pohnúî âalej.

Mali by sme pamätaî na to, åo povedal Jeæiã, keâ visel
na kríæi a trpel za veci, ktoré neboli Jeho vinou ale vinou
ostatných, vrátane tých, ktorí boli zodpovední za Jeho
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utrpenie. Povedal: „Otåe, odpusî im, lebo nevedia, åo
åinia.“ (Lukáã 23:34)

Je jednoduché odsudzovaî, ale Biblia nám hovorí:
„Milosrdenstvo sa chváli proti súdu.“ (Jakub 2:13,
Roháåek) Nechcem povedaî, æe tí, ktorí zneuæívajú, nie
sú zodpovední za svoje hriechy. Vãetci z nás máme byî
ochotní niesî zodpovednosî za svoje zlé skutky. Pán sa so
mnou podelil o to, æe milosrdenstvo sa pozerá âalej, ako
len na samotnú zlú vec, alebo jav. Vidí príåinu.
Milosrdenstvo a súcit sa nepozerajú len na samotnú zlú
vec. Pozerajú sa poza êu na osobu, ktorá robí tieto zlé
veci; a vidia jeho detstvo, temperament a celý æivot tohto
åloveka. Musíme pamätaî na to, æe Boh nenávidí hriech,
ale miluje hrieãnika.

Vo svojej osobnosti som mala toçko problémov, æe ma
kvôli nim çudia odsudzovali a odmietali. Jeæiã ma nikdy
neodmietol ani neodsudzoval. Môj hriech bol odsúdený
za to, åím skutoåne bol, ale Boh poznal moje srdce.
Hriech je hriech a moje skutky boli zlé, bez ohçadu na to,
åo ich spôsobilo. Ale Boh vedel, æe ako æena, ktorá bola
pätnásî rokov poåas svojho detstva zneuæívaná, som
jednala na základe obrovských rán – a On mal so mnou
zmilovanie.

Izaiáã prorokoval o prichádzajúcom Mesiáãovi: „V
bázni pred Hospodinom bude maî svoju záçubu.
Nebude súdiî podça toho, åo mu oåi vidia, a nebude
rozhodovaî podça toho, åo mu uãi poåujú, ...“ (Izaiáã
11:3).

Poåas svojho vyuåovania çuâom åasto ukazujem
obrázok horniny. Táto skala je tvrdá a ãkaredá, na
povrchu drsná, ale vo vnútri je prekrásne pruhovaná s
nádhernými modrými a ametystovými kryãtálikmi.
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Drsná skala navonok Krásna skala vo vnútri

Keby sme sa pozerali iba na vonkajãok, kto by si bol
kedy pomyslel, æe vãetka tá krása leæí pod povrchom?
A takíto sú aj çudia. Boh vidí do náãho vnútra. On vidí náã
potenciál. Vidí do ducha. Vãetci ostatní vidia vonkajãieho
åloveka. Pokiaç nie sme od Boha vyuåení tomu, ako sa
pozeraî poza to, åo je viditeçné çudským okom, tak
budeme neustále æiî s odsudzovaním v naãich srdciach.

Pamätajte: zranení çudia ubliæujú ostatným!
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16

Æehnajte svojim
nepriateçom

A

Jeæiã celkom jasne hovoril, åo máme urobiî s tými, ktorí
nám ubliæujú:

„Milujte svojich nepriateçov, (dobroreåte tým,
ktorí vás preklínajú, åiête dobre tým, ktorí vás
nenávidia), a modlite sa za tých, ktorí vás prena-
sledujú (a vám sa protivia).“ (Matúã 5:44)

„Æehnajte tým, åo vás preklínajú, a modlite sa za
tých, åo vás potupujú. Kto îa udrie po líci, tomu
nastav aj druhé, a kto ti berie pláãî, tomu neodo-
pieraj ani spodné rúcho.“ (Lukáã 6:28-29)

Pavol taktieæ nariadil veriacim, aby si odpúãîali
a hovoril im: „Dobroreåte tým, åo vás prenasle-
dujú, dobroreåte a nezloreåte!“ (Rímskym 12:14)



Keâ som çuâom zaåala slúæiî, tak som si vãimla, æe
bolo celkom beæné, æe vyjadrili úprimnú túæbu odpustiî
svojim nepriateçom, ale priznali, æe neboli schopní urobiî
to. Iãla som k Bohu a hçadala som pre nich v modlitbe
odpoveâ a On mi povedal toto: „Môj çud chce odpustiî,
ale neposlúchajú moje Slovo v tom, åo o odpustení
hovorí.“ Pán ma viedol k niekoçkým oddielom v Písme,
ktoré hovorili o modlitbe a æehnaní nepriateçom.

Veça çudí tvrdí, æe svojim nepriateçom odpúãîajú, ale
nemodlia sa, ani sa nebudú modliî za tých, ktorí im
ublíæili. Keâ sa budeme modliî za tých, ktorí nám ublíæili
môæeme ich priviesî na miesto skutoåného pokánia
a skutoåného uvedomenia si tej ãkody, ktorú druhým
spôsobili. Bez takejto modlitby môæu zostaî æiî v klame.

Modlite sa, aby Boh poæehnal vaãich nepriateçov, tých,
ktorí vás zneuæívajú, vysmievajú sa vám a zle s vami
zaobchádzajú. Nemodlite sa, aby boli poæehnané ich
skutky, ale aby boli poæehnaní oni ako jednotlivci.

Je nemoæné, aby bol niekto skutoåne poæehnaný bez
toho, aby poznal Jeæiãa. Ak ste ako obeî zneuæívania
ochotní modliî sa za tých, ktorí vás zneuæívali, tak potom
budete prevádzaî v praxi Rímskym 12:21: „Nedaj sa
premôcî zlému, ale zlé premáhaj dobrom!“

Proste Boha, aby ste mohli tým, ktorí vás zneuæívajú,
preukázaî milosrdenstvo a nie odsúdenie. Pamätajte na
to, æe ak budete siaî milosrdenstvo, tak budete
milosrdenstvo aj æaî (Galatským 6:7). Æehnanie a nie
preklínanie vaãich nepriateçov je veçmi dôleæitou
súåasîou váãho procesu uzdravenia. Jedna definícia
slovíåka æehnaî je „hovoriî dobre o niekom,“ a preklínaî
znamená „hovoriî o niekom zle.“
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JAZYK A ODPUSTENIE

Keâ sa k vám zle správali, je tu veçké pokuãenie
hovoriî ostatným o tom, åo vám urobili. Kvôli
nariadeniu od Boha je uråitá komunikácia nevyhnutná.
Aby sme mohli prijaî uzdravenie a upokojujúcu
modlitbu, je taktieæ nevyhnutné, aby ste odhalili, ako ste
trpeli v rukách niekoho iného. Ale rozãirovaî zlé správy
a niåiî reputáciu niekoho je proti Boæiemu Slovu. Biblia
nás uåí, aby sme neohovárali, neoåierêovali alebo
neroznáãali klebety. Pisateç Prísloví 17:9 hovorí: „Kto
miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia
dvere, hçadá zrútenie.“

Celkom åasto sa stáva, æe svoju vieru pouæívame na
prijatie uzdravenia z naãich zranení, a zároveê nie sme
posluãní kráçovskému zákonu o láske. V Galatským 5:6
nám apoãtol Pavol hovorí, æe viera funguje a je poháêaná
láskou a tieæ âalej hovorí: „A nadovãetko, verne sa
milujte vospolok, lebo láska prikrýva mnoæstvo
hriechov.“ (1. Petra 4:8)

Môæeme sa s Pánom rozprávaî o tom, åo nám niekto
urobil. Môæeme o tom povedaî aj tým, ktorí o tom
z nejakého dôvodu potrebujú poåuî. Ale ak sa chceme
vylieåiî z bolestí a rán, nemôæeme o tomto probléme
alebo o åloveku, ktorý ho spôsobil, hovoriî bezmedzne.
Biblia nás varuje pred márnivými (zbytoånými)
rozhovormi (Matúã 12:36). Pokiaç odhalenie náãho
problému nemá nejaký zboæný zámer, tak sa musíme
vychovaî k tomu, aby sme ho znáãali v tichosti
a dôverovaî, æe Boh nám odplatí zjavne, keâ budeme
maî v úcte Jeho Slovo.
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Spomínam si na prípad æeny, ktorej manæel si po
tridsiatich rokoch manæelstva naãiel milenku, bola to jej
najlepãia priateçka. Utiekol s touto æenou a vybral vãetky
rodinné úspory. Bola to kresîanská rodina a je jasné, æe
toto cudzoloæstvo a nevera boli pre vãetkých ãokom a
nikto to neoåakával.

Zniåená æena padla do pasce a zaåala hovoriî, åo urobil
jej manæel a jej priateçka. Zo zaåiatku to nebolo aæ také
neprirodzené. Avãak, po troch rokoch, keâ dostala
æiadosî na rozvod od svojho manæela, ktorý sa potom
oæenil s jej priateçkou, táto æena stále neprekonala bolesî,
tak, ako po tom túæila.

Vydala sa za úæasného muæa, ktorý k nej bol veçmi
dobrý a hovorila, æe na svoju minulosî chce zabudnúî
a pohnúî sa âalej. Ale nebola schopná odpustiî a
pokraåovaî.

Po tom, ako poåúvala moje vyuåovania na tému jazyk
a moc slov, uvedomila si, æe sa jej nepolepãovalo, pretoæe
neustále hovorila komukoçvek, kto ju poåúval, åo sa jej
stalo. Keâ opakovane prechádzala cez detaily, neustále si
privádzala späî bolestivé spomienky.

Boh mi ukázal, æe niektorí çudia sa modlia za
uzdravenie a dokonca hovoria: „Odpúãîam tým, ktorí mi
ublíæili,“ a On teda zaåne svoju prácu a zaåne s procesom
uzdravenia. Ale nedovolia Mu dokonåiî svoje dielo,
pretoæe stále dookola si rýpu do rany a tá sa nedokáæe
zahojiî.

Keâ sa zaåne lieåiî rana na naãom fyzickom tele, tak sa
vytvorí chrasta. Ale ak ju neustále strhávame, tak sa rana
nikdy nezahojí. Môæe sa tam dokonca dostaî infekcia
alebo sa vytvorí jazva. To isté platí aj o emocionálnych
ranách. Keâ hovoríme o rane a o osobe, ktorá ju
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spôsobila, je to to isté ako odlupovaî chrastu. Opakovane
tak otvárame ranu a preto stále krváca.

Jedna z najpraktickejãích vecí, ktoré mi Boh ukázal, je,
æe odpustenie si vyæaduje disciplínu jazyka. Telo sa
neustále chce vracaî a hovoriî o danej záleæitosti, ale ak
toto zranenie ukryjeme, bude to maî dobré výsledky.

Ak skutoåne potrebujete hovoriî o svojom probléme
kvôli tomu, aby vám niekto poradil, môæete to robiî
pozitívnym spôsobom.

Napríklad: ktoré z týchto dvoch prehlásení je bliæãie k
Bohu?

„Pätnásî rokov ma otec sexuálne zneuæíval. Moja
matka o tom vedela a niå s tým neurobila.“

——— alebo ———

„Pätnásî rokov ma otec sexuálne zneuæíval. Boh ma
uzdravuje. Modlím sa za svojho otca. Uvedomujem
si, æe vo svojej minulosti mal zranenia a æe bol
ovládaný démonickými silami. Moja matka vedela
o tom, åo mi otec robí a mala mi pomôcî, ale bola
paralyzovaná strachom a neistotou. Pravdepodobne
nevedela, ako sa v tejto situácii zachovaî, a tak sa
pred tým skryla.“

Som si istá, æe sa zhodneme na tom, æe ten druhý výrok
znie láskavejãie. Niekoçko dobre vybraných slov dokáæe
úplne zmeniî celý tón výpovede. Pamätajte na to, æe ak
chcete, aby vám bolo lepãie, tak nemôæete byî zatrpknutí.
Ak je vo vás nejaká zatrpknutosî, tak je veçmi
pravdepodobné, æe sa to ukáæe vo vaãich rozhovoroch.
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Tón vaãej reåi a výber slov o vás veça prezradí, ak ste
ochotní byî k sebe úprimní. V Matúãovi 12:34 Jeæiã
hovorí: „Lebo åím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“

Ak sa chcete nejakého problému zbaviî, prestaête
o êom hovoriî. Vaãa myseç ovplyvêuje vaãe ústa a vaãe
ústa ovplyvêujú vaãu myseç. Je zloæité prestaî hovoriî
o nieåom, ak o tom neprestanete premýãçaî. A je taktieæ
îaæké o nieåom prestaî premýãçaî, ak o tom neprestajne
hovoríte.

Rozhodnite sa robiî to, åo dokáæete a Boh vám pomôæe
urobiî to, åo nedokáæete. Robte to najlepãie, åo môæete,
dôverujte Bohu a On urobí zvyãok.

Môæe to nejaký åas trvaî, kým sa nauåíte dokonale
ovládnuî svoj jazyk. Zaånite tak, æe budete poslúchaî
„nutkanie“ Ducha Svätého. Ak ste Ním usvedåení k tomu,
aby ste boli ticho, tak poslúchnite a zakaædým, keâ tak
urobíte, dostanete viac slobody.

Taktieæ si dávajte pozor na to, æe satan vás bude v tejto
oblasti pokúãaî. On pozná moc slov. Slová sú nádobami
moci! Ústa sú buâ zbraêou pre satana alebo proti nemu.
Práve kvôli tomu si musíte slová vyberaî opatrne. Satan
dokonca dokáæe pouæiî aj rozhovor s priateçmi, ktorí to
s vami myslia dobre a ktorí vás milujú. Pouæite múdrosî
a rozliãovanie. Nebuâte lapení do pasce, ktorá otvorí vaãu
ranu a spôsobí, æe znova zaåne krvácaî.

DÔVERUJTE BOHU, ÆE ZMENÍ
VAÃE POCITY

Pocity (emócie) sú obrovským faktorom v procese
uzdravovania a v probléme odpustenia. Môæete urobiî
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vãetky správne rozhodnutia a dlhý åas nemusíte cítiî
æiaden rozdiel medzi obdobím pred a po rozhodnutí, aj
keâ budete Pánovi posluãní. Presne tu je dôleæité, aby ste
æili vierou.

Vy ste svoju åasî urobili, teraz åakáte na Boha, aby
vykonal svoju åasî. Jeho prácou je uzdraviî vaãe emócie,
vylieåiî vás a nie zraniî vás. Iba Boh má moc zmeniî vaãe
pocity voåi osobe, ktorá vám ublíæila. Vnútorné uzdra-
venie môæe spôsobiî iba Boh, pretoæe On, skrze moc
Ducha Svätého, æije vo vás (ak ste znovuzrodení) a iba On
dokáæe vylieåiî vnútorného åloveka.

Preåo Boh od nás chce, aby sme v naãom uzdravení
åakali? Åakanie je îaæké. To, ako vytrvalo åakáme,
odhaçuje, akú máme vieru v Boha. Podça Æidom 6:12,
Boæie zasçúbenia zdedíme vierou a trpezlivosîou.
V Galatským 5:5 apoãtol Pavol tvrdí, æe by sme mali maî
nasledovný postoj: „Lebo my pomocou Ducha z viery
(naãou poddajnosîou Jeho vôli v zámeroch, myãlienkach
a skutkoch, a preto) oåakávame nádej spravodlivosti.“

Keâ nasledujeme telo, na výsledky nemusíme åakaî.
Avãak, náã prirodzený çudský prístup k çuâom, ktorí nám
ublíæili, nikdy neplodí dobré ovocie. Boæí spôsob funguje,
ale funguje na princípe zasiatia semiaåka a trpezlivého
åakania na æatvu. Sejete dobré zrnieåka tak, æe posluãne
nasledujete Jeho plán, ktorý je:

J Prijmite Boæie odpustenie (a lásku).
J Rozhodnite sa odpustiî a prepustiî tých, ktorí vás

zranili.
J Modlite sa za svojich nepriateçov.
J Æehnajte tým, ktorí vám ublíæili.
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J Verte tomu, æe Boh uzdravuje vaãe emócie.
J Åakajte.

Åakanie je miesto, kde sa v duchovnom svete odohráva
víîazstvo. Åakanie a upieranie svojho zraku na Boha
vyvíja tlak na démonické sily, ktoré v prvom rade vyvolali
tento problém a musia odovzdaî územie, ktoré získali.
Keâ svoj zrak upierate na Boha, nepriateça nútite odísî
z váãho územia:

„Kto v skrýãi Najvyããieho prebýva a odpoåíva v
tôni Vãemohúceho (ktorého moci nikto nemôæe
odolaî), ten vraví Hospodinovi: Moje útoåisko,
hrad môj, môj Boh, ja v Neho (s istotou) dúfam!“

(Æalm 91:1-2)

Keâ si åítate zvyãok 91. æalmu, vidíte, æe je plný
skvelých zasçúbení o tom, ako vás nepriateç nedokáæe
zniåiî. Poznámka k tomuto æalmu v jednej americkej
verzii Biblie hovorí: „Bohaté zasçúbenia celej tejto kapi-
toly závisia na splnení podmienok , ktoré sú vyjadrené
v prvých dvoch verãoch.“ Inými slovami, tí sa budú maî
dobre, ktorí prebývajú v skrýãi Najvyããieho a prehlasujú,
æe Pán je ich útoåiãîom a hradom, tí, ktorí Mu dôverujú
aæ tak, æe celú svoju bytosî opierajú o Neho.

Tu je opis skúsenosti, cez ktorú som preãla, ktorý
pomôæe objasniî to, åo sa snaæím povedaî. Priateçka,
ktorú som mala veçmi rada, dôverovala som jej a po-
mohla v mnohých situáciách, mi veçmi ublíæila. Rozãírili
sa o mne klamstvá, ktoré mi spôsobili veçké problémy a
komplikácie. Bolo to spojené s odsudzovaním a ohová-
raním a æena, ktorá patrila medzi hlavných iniciátorov
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celej tejto aféry, bola dosî zrelá na to, aby takéto veci
hovorila.

Táto konkrétna situácia bola pravdepodobne naj-
väåãím emocionálnym zranením, ktoré som kedy vo
svojej sluæbe zaæila. Toto zranenie priãlo od spolupra-
covníåky v Kristovi, ktorej som dôverovala a s ktorou som
spolupracovala. Vedela som, æe jej musím odpustiî, inak
toto neodpustenie otrávi aj mêa aj moju sluæbu.

Zaåala som ãesîbodový uzdravovací proces, ktorý som
vám doteraz vysvetçovala. Prvý krok – rozhodnúî sa
odpustiî – nebol aæ tak zloæitý. Potom som sa modlila za
odpustenie, åo taktieæ nebolo príliã zloæité. Tretí krok –
modlitba za túto æenu – bola trochu zloæitejãia. Ale ãtvrtý
krok – æehnanie jej a rozhodnutie, æe nebudem o nej
hovoriî – bolo pravdepodobne najîaæãie zo vãetkého.

Zdalo sa, æe to, åo spôsobila, jej preãlo bez nejakých
následkov, zatiaç, åo moje pocity boli vo vare. Nakoniec
som dospela k tomu, æe musela byî zvedená diablom a æe
si myslela, æe bola posluãná Bohu, keâ urobila to, åo mi
urobila.

Aj keâ som sa snaæila aplikovaî piaty krok, veriî, æe
moje emócie budú uzdravené, moje pocity voåi tejto æene
sa ãesî mesiacov nemenili. Ãiesty krok, åakanie na Pána,
bolo pre mêa obzvláãî obtiaæne, pretoæe som s touto
æenou bola v neustálom kontakte. Nikdy sa za svoje åiny
neospravedlnila ani dokonca nenaznaåila, æe by urobila
nieåo zlé. Niekedy ma to tak bolelo, æe som si myslela, æe
âalãí deê uæ nepreæijem!

Hovorila som Bohu: „Ja som svoju åasî uæ urobila.
Dôverujem ti, æe zmeníã moje pocity.“ Nauåila som sa to,
æe ak tento proces má fungovaî, musíte si stáî za svojím
a nikdy sa nevzdaî!
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Preãlo asi ãesî mesiacov. Niekedy, keâ som túto æenu
videla, chcela som vybuchnúî a vynadaî jej! Vãetko, na åo
som sa zmohla bolo, æe som neustále prosila Pána, aby mi
pomáhal ovládaî sa. Poåas týchto ãiestich mesiacov som
preãla rôznymi fázami emócií. Niekedy som mala viac
pochopenia ako inokedy.

V jedno nedeçné ráno na bohosluæbe som vedela, æe
Boh chcel, aby som za touto æenou iãla, objala ju
a povedala jej, æe ju mám rada. Môæem úprimne povedaî,
æe moje telo, moje „ja,“ sa uåupilo. Myslela som si: Nie,
Pane, toto nie! Uråite odo mêa nechceã, aby som za êou iãla,
veâ ona by mala prísî za mnou! Åo ak to, æe za êou prídem,
bude braî ako to, æe uznávam, æe som sa mýlila?

Chcela som, aby táto æena za mnou priãla a ospra-
vedlnila sa mi, a predsa som pociîovala tento jemný tlak
ísî za êou. Duch Svätý sa ma snaæil viesî k poæehnaniam,
ktoré Boh Otec mal pre môj æivot. Tak åasto sa nám Pán
snaæí ukázaî, åo nás poæehná, no my nikdy toto
poæehnanie nedostaneme, pretoæe sme príliã tvrdohlaví
na to, aby sme urobili len to, åo nám ukazuje.

Nakoniec som zaåala kráåaî za touto æenou a kaædý
krok bol pre moje telo odporný, ale chcela som poslúchaî
Pána. Keâ som za êou zaåala kráåaî, ona zaåala kráåaî za
mnou. Zjavne k nej Boh taktieæ hovoril.

Keâ sme sa stretli, tak som ju len objala a povedala:
„Mám îa rada.“ Ona povedala presne to isté a to bol
koniec. Stále sa mi neospravedlnila, ani sa nezmienila
o tom, åo sa stalo. Avãak, kvôli mojej posluãnosti k Jeho
vedeniu, Boh zlomil putá otroctva. Åo sa týkalo mêa, tak
celá aféra sa tým uzavrela, aspoê z väåãej åasti. Obåas som
pociîovala záãklb bolesti, keâ som ju videla, alebo keâ
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niekto povedal jej meno, ale uæ som nebola emocionálne
týraná touto situáciou od  toho dêa aæ doteraz.

STE OCHOTNÍ  ÍSÎ AJ DRUHÚ MÍÇU?

Priãiel åas, kedy Boh zaåal rieãiî oblasî úcty a æehnania
mojim rodiåom. To bolo pre mêa îaæké, pretoæe ani
jeden z nich nikdy nepreukázali æiadnu çútosî nad
vecami, ktoré sa mi stali. Vedela som, æe musím naâalej
robiî to, åo je dobré v Boæích oåiach, aj keâ som sa na to
necítila. Pamätajte, æe odpustenie nezávisí na tom, åi si
daná osoba odpustenie zaslúæi. Odpustenie je rozho-
dnutie, ktoré sa vykoná ako åin posluãnosti Boæiemu
Slovu.

Keâ bol raz môj otec chorý a bol v nemocnici, myslel si,
æe zomrie. Preto poæiadal Davea aj mêa, aby sme priãli
a modlili sa za neho. Spýtali sme sa ho, åi chce byî
spasený. Povedal, æe áno, ale vãetko, åo po modlitbe
povedal, bolo: „Cítim sa vo vnútri ako mþtvola.“

Povedal: „Niå som neprijal.“ Chcel byî spasený, ale
stále mu nebolo çúto toho, åo urobil. Rozprávali sme sa
o tom, åo mi robil a potom povedal nieåo veçmi zaují-
mavé: „Je mi çúto, æe som ti ublíæil, ale nemôæem sku-
toåne a pravdivo povedaî, æe to çutujem, æe som to
urobil.“

Videla som, æe môj otec neåinil skutoåné pokánie a
nemohol prijaî spasenie. Tieæ som mohla jasne vidieî, æe
pokánie je dar. Ak niekto, kto spáchal nieåo zlé, cíti, æe je
to zlé, tak je to dar od Boha. Ale srdce môjho otca bolo tak
tvrdé, æe nedokázal odloæiî pýchu nabok a pokoriî sa,
a následne vyznaî svoje hriechy.
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Nakoniec nás Boh viedol k tomu, aby sme mojim
rodiåom pomohli presîahovaî sa bliæãie k nám, aby sme
sa o nich mohli staraî. To bolo pre mêa îaæké, pretoæe
som s nimi mala veçmi neosobný vzîah a videli sme sa iba
poåas sviatkov. Uæ som vo svojom srdci nemala zatrpknu-
tosî alebo rozhoråenie, ale neãla som âalãiu míçu, aby
som im pomohla v ich kaædodenných starostiach.

Ale pomôcî im presîahovaî sa bolo nieåo, åo do
môjho srdca vloæil samotný Boh. Neodporúåam, aby to
robili vãetci len kvôli tomu, æe Boh to povedal mne.
Samozrejme, ak je niekto stále v nebezpeåí z moæného
zneuæívania, neverím tomu, æe Boh by viedol jeho alebo
ju, aby urobil to, åo som urobila ja. Ale moji rodiåia starli
a potrebovali pomoc, ktorú sme im mohli poskytnúî iba
my.

Keâ nám Boh povedal, aby sme im kúpili dom, myslela
som si, æe im kúpime iba lacnejãí dom, ale Boh povedal,
aby sme im kúpili pekný dom. Tak sme ich presîahovali
do pekného domu, ktorý bol asi desaî minút od nás.
Kúpili sme im nábytok, auto a v podstate vãetko, åo
potrebovali.

Opäî pripomínam, æe to pre mêa nebolo jednoduché,
ale vedela som, æe Boh mi hovorí, aby som to urobila.
Neviem, åo by sa stalo, keby som nebola posluãná, ale
viem, æe Boh ma poæehnal v oblastiach, kde by som
nebola poæehnaná, ak by som nebola ochotná poslúchaî
Ho. Boh poæehnal aj naãej sluæbe v oblastiach, ktoré by
nikdy neboli poæehnané, ak by som nebola verná tomu,
åo mi hovoril ohçadom mojich rodiåov – i keâ to bolo
îaæké. Je dôleæité vedieî, æe niekedy od nás Boh chce
îaæké veci.
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Poåas prvých troch rokov, keâ sa moji rodiåia
presîahovali, som vo svojom otcovi nevidela vôbec
æiadnu zmenu. Uæ sa ma nesnaæil zneuæívaî, ale stále bol
zlý, nenávistný a zatrpknutý, stále na æivot reagoval so
zlým postojom. Z jeho výrazu som bola zronená, pretoæe
z neho vyæarovala mizéria. Stále sa nesprával k mojej
matke dobre, ale my sme mu stále ukazovali dobrotu
a lásku.

Aæ po niekoçkých rokoch, keâ sme pre mojich rodiåov
robili milé veci, zaåal nám hovoriî: „Âakujem. Cením si
to. Ste k nám dobrí.“

Zdalo sa mi, æe pre môjho otca sme robili, åo sa dalo.
Teraz sme len museli åakaî. Dôleæité pri tom, ako åakáte
je stále robiî to, o åom viete, æe je správne. A popri tom
Boh bude meniî srdce dotyåného, alebo aj vaãe vlastné.

Dobrá rada, ktorú som sa zo skúsenosti nauåila, je táto:
Poslúchajte Boha a robte veci Jeho spôsobom! Niekedy to
môæe byî îaæké, ale je horãie zostaî v otroctve. Vædy
pamätajte na tento výrok: Aj keâ oslobodenie bolí, zostaî
v otroctve bolí eãte viac.
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17

Pomsta patrí Pánovi
A

Vædy, keâ ste zranení niekým druhým, vædy máte
pocit, æe vám tento ålovek nieåo dlæí. Takisto, keâ

niekomu ublíæite vy, moæno sa cítite, æe mu to nejako
musíte vynahradiî alebo sa mu nejako dobre odplatiî.
Nespravodlivé zaobchádzanie, zneuæívanie akéhokoçvek
druhu, zanecháva v duchovnom kráçovstve „nezaplatený
dlh.“ Takýto dlh potom vnímame v mysli, rovnako ako aj
v emóciach. Ak sa pomstychtivé pocity toho, æe vám nieåo
vãetci dlæia alebo æe vy dlæíte nieåo niekomu inému, stanú
príliã intenzívnymi, alebo sa vo vaãom srdci budú dlho
zdræiavaî, tak moæno zaæijete nezdravé následky tohto
premýãçania na vlastnej koæi.

Jeæiã uåil svojich uåeníkov, aby sa modlili: „A odpusî
nám viny naãe, ako aj my odpúãîame (opúãîame,
zmazávame a púãîame dlhy a vzdali sme sa rozhoråenia
proti nim) vinníkom svojim!“ (Matúã 6:12). Hovoril
o tom, ako máme prosiî Boha, aby nám odpustil naãe
hriechy a oznaåil ich „dlhmi.“ Dlh je nieåo, åo má jeden
ålovek, ale pritom to patrí niekomu inému. Jeæiã povedal,



æe Boh nám odpustí naãe dlhy – pustí ich a nechá ich tak.
Bude sa k nám správaî tak, akoby sme Mu nikdy niå
nedlæili.

Taktieæ nám prikázal, aby sme sa rovnako správali
k tým, ktorí nieåo dlæia nám. Moæno to znie tvrdo, ale
dovoçte mi to eãte raz povedaî, æe je to omnoho îaæãie
niekoho nenávidieî a snaæiî sa celý æivot o pozbieranie si
dlhu, ktorý vám aj tak táto osoba nikdy nemôæe zaplatiî.

Biblia hovorí, æe Boh nám dá naãu odmenu (Izaiáã
61:7-8 niæãie). Nikdy som tomuto Písmu nevenovala
pozornosî, vãimla som si ho aæ pred pár rokmi, keâ som
si robila ãtúdium o odpustení a zanechaní dlhov. Odmena
je kçúåovým slovom pre tých, ktorí boli zranení. To, åo
Biblia hovorí je, æe Boh nám dá odmenu a znamená to
vlastne to, æe samotný Boh nám zaplatí to, åo nám niekto
iný dlæí!

Zapamätajte si tieto verãe, kde nám Boh zasçubuje
svoju odmenu:

„Za to, æe môj národ mal dvojnásobnú hanbu a
potupa mu bola podielom, vo svojej krajine
dvojnásobne bude dediî, bude maî veånú radosî.
Pretoæe ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím
zloåinnú lúpeæ, verne im dám ich odmenu
a uzavriem s nimi veånú zmluvu.“ (Izaiáã 61:7-8)

Dvojnásobné dediåstvo budeme eãte rozoberaî
v âalãích kapitolách. Niekoçko âalãích verãov hovorí
o tom, æe Boh je Bohom odmeny a æe pomsta je Jeho.
Izaiáã 49:4 je ten verã, ktorý si Duch Svätý pouæil v mojom
æivote: „Ja som vãak povedal: Nadarmo som sa namáhal,
pre niåotu a márnosî strávil som svoju silu, ale moje
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právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je
u môjho Boha.“

Vyhçadávaî pomstu je snaha o odplatu pre çudí, ktorí
nieåo spôsobili. Problém je, æe pomsta je vædy zbytoåná –
neodstraêuje zranenie, ani nenapráva ãkody. Vlastne iba
spôsobuje viac bolesti a ãkody.

Ja som sa uråite nadarmo namáhala mnoho rokov.
Slovo zbytoåne znamená „neuæitoåne.“ Ak pracujete
zbytoåne, vaãe úsilie je neuæitoåné. Fyzicky, psychicky aj
emocionálne vás vyåerpá, ak sa snaæíte odplatiî sa
vãetkým tým, ktorí vám ublíæili alebo sa snaæíte odplatiî
tým, ktorým ste ublíæili vy.

Åasto tí, ktorých nenávidíte a snaæíte sa im pomstiî, sú
niekde vonku a zabávajú sa a vôbec nevedia a ani ich
netrápi to, ako sa cítite. Milí trpiaci, toto je úplne
zbytoåná námaha. Ako hovorí Písmo, svoje sily som
premrhala kvôli niåomu. Vãetko moje úsilie bolo
zbytoåné, pokiaç som sa nenauåila hçadaî svoju odmenu
v Bohu.

Odmena má podobný význam ako kompenzácia
v pracovno-právnych termínoch. Ak sa zraníte pri práci
pre Boha, On vám to zaplatí. Podça Biblie, sám Boh je
naãou odmenou (1. Mojæiãova 15:1), ale taktieæ nám dáva
odplatu, ak pre Neho robíme nieåo jedineåné, a to tak, æe
sa „...radujeme nevýslovnou radosîou, plnou slávy.“
(1. Petra 1:8) A máme „...pokoj Boæí, ktorý prevyãuje
kaædý rozum.“ (Filipským 4:7) Boh poæehnal môj æivot
do takej miery, æe je niekedy veçmi îaæké veriî, æe som to
skutoåne ja, kto sa cíti tak dobre a kto je tak poæehnaný.

Dlhý åas som bola plná nenávisti a rozhoråenia. Bola
som zatrpknutá, cítila som sa ukrivdená a çutovala som
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sa. Svoje pocity som si vybíjala na vãetkých, hlavne na
tých, ktorí sa ma snaæili milovaî.

Musíte pamätaî, æe keâ ste plní nieåoho, odniekiaç to
musíte braî. Keâ ste naplnení hnevom, zatrpknutosîou
alebo rozhoråenosîou, nielen æe do iných vzîahov lejete
jed, ale kþmite týmto jedom aj seba. To, åo je vo vaãom
srdci, sa ukáæe vo vaãich rozhovoroch, v postoji, dokonca
aj v reåi váãho tela a v tóne hlasu.

Ak ste plní jedovatých myãlienok a postojov, neexistuje
spôsob, ako im zabrániî, aby nemali vplyv na celý váã
æivot. Odovzdajte celú túto záleæitosî „snahy o pozbie-
ranie si váãho dlhu od ostatných” samému Pánovi. On je
Ten jediný, kto túto prácu dokáæe urobiî správne.
Prispôsobte sa Jeho cestám a On pozbiera vãetok dlh,
ktorý vám niekto dlæí a odplatí sa za vãetky vaãe zranenia
z minulosti. Je skutoåne slávne pozorovaî Ho, ako to
robí.

SOM OCHOTNÝ, ALE AKO NA TO?

Napíãte si vãetky dlhy, ktoré niekomu dlæíte a tieæ tie,
ktoré niekto dlæí vám. Hovorím o dlhoch v duchovnom
svete, nie finanånom. Napíãte cez ne, cez vãetky – zruãené!
Nahlas povedzte: „Nikto mi niå nedlæí, ani ja nikomu niå
nedlæím. Vãetky dlhy zmazávam a dávam ich Jeæiãovi. On
má teraz na starosti odplatiî sa za vãetky dlhy.“

Ak ste niekoho zranili, uråite tejto osobe môæete
povedaî, æe to çutujete a poprosiî ju o odpustenie.
Prosím, nesnaæte sa stráviî celý váã æivot tak, æe sa budete
snaæiî zaplatiî za nieåo, åo ste im urobili – to je zbytoåné.
Iba Boh im to môæe vynahradiî. Tu je praktický príklad.
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Keâ som vychovávala svoje deti, tak som mala stále
kvôli zneuæívaniu z mladosti emocionálne výkyvy. Keâæe
som bola zranená a eãte som nevedela, ako by som mala
robiî veci podça Boha, tak som skonåila tak, æe som
zraêovala svoje vlastné deti. Veça som na ne kriåala
a hulákala. Mala som zlú povahu – a vôbec æiadnu
trpezlivosî. Bolo so mnou veçmi îaæké vychádzaî a îaæko
ma niekto dokázal uspokojiî.

Svojim deîom som dala veça pravidiel. Dávala som im
lásku a prijatie, ak moje pravidlá reãpektovali a hnevala
som sa, ak to tak nerobili. Nebola som milosrdná.
Neuvedomila som si, æe k svojim deîom sa správam tak,
ako sa moji rodiåia správali, keâ som bola dieîa ja, a toto
robí veça çudí po tom, ako boli zneuæívaní.

Ako následok dlhých rokov æivota na vojnovom území,
sa môjmu starãiemu synovi vyvinuli problémy s neistotou
a osobnosîou. Zdalo sa, æe je medzi nami neustále napätie
a vlastne sme sa vo vãeobecnosti ani nikdy nezhodli.
Samozrejme, æe po krste Duchom Svätým a po vyuåovaní
z Boæieho Slova som chcela túto ãkodu, ktorú som
spôsobila, napraviî. Chcela som svojmu synovi
vynahradiî to, ako som sa k nemu pred tým správala.
Moæno by som mohla povedaî, æe som sa mu snaæila
odplatiî dobrým za to, aké zranenie som mu spôsobila.

V skutoånosti som nevedela, ako túto ãkodu, ktorú
som spôsobila, napraviî. Ospravedlnila som sa, ale
nevedela som, åo âalej. Na chvíçu som spadla do pasce a
myslela som si, æe mu namiesto toho dám vãetko, po åom
túæi. Veâ koniec koncov, teraz som ja bola jeho dlæníkom.
Môj syn má silnú osobnosî a vtedy nekráåal s Pánom.
Veçmi rýchlo sa nauåil, ako ma prinúti, aby som sa cítila
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vinná. Emocionálne ma manipuloval a ovládal a taktieæ sa
snaæil vyuæiî môj åerstvý vzîah s Pánom na svoj prospech.

Raz, keâ som sa snaæila napraviî nieåo v jeho správaní,
odpovedal mi: „No, ale takýto by som nebol, ak by si sa ku
mne bola správala správne.“ Moja reakcia bola na tú dobu
„normálna.“ Odiãla som do inej miestnosti a tam som
o sebe negatívne premýãçala.

Ale tentokrát mi Boh nieåo ukázal. Povedal mi: „Joyce,
tvoj syn má rovnakú príleæitosî prekonaî problémy ako
ty. Ty si mu ublíæila, pretoæe niekto ublíæil tebe. Je ti to
çúto a åinila si pokánie. Niå viac nedokáæeã urobiî.
Nemôæeã stráviî celý zvyãok svojho æivota tak, æe sa budeã
snaæiî odåiniî nieåo, åo sa uæ stalo. Ja mu pomôæem, ak
Mi to dovolí.“

Vedela som, æe mám svojmu synovi povedaî to, åo mi
povedal Pán. Urobila som tak a taktieæ som urobila
rozhodnutie, æe sa prestanem snaæiî o to, aby som mu to
vynahradila. Preãiel niekoçkými îaækými rokmi, ale
nakoniec svoj vzîah k Bohu zobral váæne a nastúpil na
svoju vlastnú cestu uzdravenia a dospelosti. Teraz je
riaditeçom svetovej misie v naãej sluæbe a taktieæ jedným
z mojich dobrých priateçov, a zároveê môj syn
a spolupracovník v Kristovi.

Skutoåne vás povzbudzujem k tomu, aby ste túto
oblasî vo svojom æivote preskúmali a dovolili Bohu, aby
vás odmenil. Jeho odmena je veçká. Åo sa týka Boæích
vecí, tam vædy existuje åas åakania, a ak budete naâalej
robiî to, åo vám prikazuje Boh, tak váã prielom príde.
Urobíte chyby. Ale keâ zlyháte, jednoducho åiête
pokánie a pokraåujte âalej.
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Keâ zaåne bábätko chodiî, tak to nikdy neurobí bez
toho, aby veçakrát spadlo. Jednoducho sa postaví
a pokraåuje âalej k svojmu cieçu.

Príâte k Jeæiãovi ako malé dieîa. On k vám vystiera
svoje ruky. Tak sa vydajte Jeho smerom. Aj keâ åasto
budete padaî, postavte sa a pokraåujte v chôdzi.

Pred tým, ako sa skonåí táto kapitola, rada by som opäî
zdôraznila túto vec: nielen æe padáme do pasce, æe chceme
odplatiî tým, ktorí nás zranili, ale åasto svoje zranenie
pouæijeme na tých, ktorí s tým nemajú niå spoloåné
a nespôsobili ho.

Dlhé roky som sa snaæila svoj emocionálny dlh dostaî
od svojho manæela, len kvôli tomu, æe bol muæ a ja som
s ním mala vzîah. To je rozãírený problém. Niektoré æeny
nenávidia vãetkých muæov, pretoæe im nejaký muæ kedysi
ublíæil. Chlapec, ktorého zranila jeho matka, môæe vyrásî
a stráviî zvyãok svojho æivota v dospelosti tak, æe bude
nenávidieî a zneuæívaî æeny. Toto je jeden zo spôsobov,
ako si niekto môæe chcieî pozbieraî svoj dlh. Prosím,
uvedomte si, æe takéto správanie problém nerieãi a nikdy
neposkytne vnútorné uspokojenie, æe za dlh je uæ
zaplatené. Je iba jediný spôsob, ako dlh zmazaî. A to je
Boæí spôsob.
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18

Som slobodný
a radujem sa
s ostatnými

A

Skutoåný indikátor emocionálneho uzdravenia je
zjavný, keâ sa zneuæívaná osoba dokáæe radovaî s

ostatnými, keâ sú poæehnaní. V predchádzajúcich
kapitolách sme hovorili o princípe, o ktorom sa uåí
v Rímskym 12:14, kde sa hovorí: „Dobroreåte (majte
k nim radostný postoj) tým, ktorí vás prenasledujú
(ktorí voåi vám majú krutý postoj). Dobroreåte (majte
k nim radostný postoj) a nezloreåte (nepodieçajte sa na
ich smútku)!“ (Rímskym 12:15).

Je jednoduché pre zneuæívaných çudí, aby závideli tým,
ktorí nikdy netrpeli tak, ako oni. Ale cítim, æe je dôleæité
povzbudiî tých, ktorí boli zneuæívaní, aby sa zbavili
závisti a æiarlivosti, aby tak mohli prijaî dokonalé
emocionálne uzdravenie.



Pán moju pozornosî upriamil na túto potrebu, keâ
som vyuåovala niekoçkých çudí na stretnutí o povzbu-
dení.

Zrazu na pódium priãiel môj manæel, pretoæe Boh na
jeho srdce poloæil silné slovo, o ktoré sa potreboval
rozdeliî. Daeve povedal: „Päî alebo ãesî çudí práve
prijalo osobné slovo od Boha skrze Joycinu sluæbu. Ale je
tu plná miestnosî çudí, ktorí tu sedia a závidia a hovoria:
„Keby len to slovo  mohlo byî pre mêa.“

A potom pokraåoval: „Boh jasne do môjho srdca
prehovoril a povedal mi, aby som vám odkázal toto:
pokiaç nebudete ãîastní, keâ sú iní poæehnaní, tak sa vám
takéto veci nikdy nestanú.“ Na çudí skutoåne malo vplyv
to, keâ videli, æe závidia dokonca aj slovo povzbudenia,
ktoré Boh dal niekomu inému.

Môæeme æiarliî na duchovný dar, ktorý má niekto iný.
Kedysi som si æelala, aby som vedela spievaî, a tak som
poåúvala çudí, ktorí mali krásny hlas a hovorila som si:
keby som len mohla maî takýto hlas.

Jedného dêa mi Boh povedal: „Vieã, ja som ten dar do
æivota inej osoby dal na to, aby si sa z toho mohla teãiî
a nie kvôli tomu, aby si æiarlila, æe ho má a æelala si, aby si
ho mala ty. Ten dar som tomu åloveku nedal pre neho ale
pre teba.“

Tak isto, dary, ktoré Boh vloæil do mêa, sú pre
ostatných. Moje dary mi dávajú zodpovednosî a tvrdú
prácu, ale to, åo dávajú iným çuâom, je poteãenie. Tak sa
máme teãiî zo svojich darov navzájom a nie závidieî si.
Boh do mêa dal nieåo pre vás, ale taktieæ nieåo vloæil do
vás pre mêa. A to by skutoåne malo odstrániî naãu
potrebu æiarliî jeden na druhého.
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Verím tomu, æe jednou z hlavných príåin závisti je
neistota, åo je nedostatok známosti toho, åo to znamená
byî v Kristovi.

Diabol nám klame a tvrdí nám, æe iní çudia sú lepãí neæ
my. Úspeãne nás zvádza negatívnymi myãlienkami: Ak by
som len mal to, åo on. Ak by som bola ako ona. Keby som len
dokázal to, åo on. Myslíme si, æe ak by sme boli ako iní, tak
budeme rovnako „dobrí“ ako oni. Takéto premýãçanie je
nesprávne a zapríåiêuje, æe sme naplnení závisîou
a æiarlivosîou.

Jedným z Desiatich prikázaní je toto: „Nepoæiadaã
dom svojho blíæneho! Nepoæiadaã æenu svojho
blíæneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúæku, ani jeho vola,
ani jeho osla, ani niå, åo patrí tvojmu blíænemu.“
(2. Mojæiãova 20:17)

Slovo poæiadaî tu znamená „po nieåom závistlivo
túæiî.“ Závisî je definovaná ako „bolestivé alebo
rozhoråené uvedomenie si nejakej výhody, z ktorej sa teãí
niekto iný, spojené s túæbou vlastniî rovnakú výhodu.“
Æiarliî znamená „nebyî tolerantný v rivalite“ alebo „byî
nepriateçský voåi rivalovi alebo tomu, o kom si myslíme,
æe sa teãí z nejakej výhody.“ Æiarlivá osoba ani nechce, aby
iní mali to, åo ona. Inými slovami, byî rovnako dobrým
ako ostatní nie je pre æiarlivého åloveka dosî. To ho
neuspokojuje. Chce byî lepãí neæ ostatní.

Starý zákon hovoril, æe ålovek si svoju priazeê od Boha
musel zaslúæiî dokonalosîou a neustálym prináãaním
obetí, aby sa odplatil za svoju nedokonalosî. Bolo to
nemoæné! Ak by sa çudia namáhali a snaæili dostatoåne
veça, tak moæno by splnili prvých deväî prikázaní. Ale to
desiate – „Nepoæiadaã“ – to by nemohli dodræaî, pretoæe
je spojené so srdcom a túæbami jednotlivca.
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Aby bola osoba pred ãtandardom zákona povaæovaná
za spravodlivú, musela dokonalo dodræiavaî zákon. Preto
boli vãetci çudia lapení zákonom, ktorý hovoril proti
tomu, aby závideli susedov dom, jeho slúæku alebo
åokoçvek iné, åo vlastnil. Tento jediný zákon hovorí jasne
a nahlas ako zúfalo çudstvo potrebovalo Spasiteça. My,
çudské bytosti musíme dostaî pomoc, inak by sme nikdy
nemohli dúfaî, æe sa pred Boha postavíme åistí.

Pod Novou zmluvou je hodnota a cena kaædého
uråovaná jedine na základe toho, æe je „v Kristovi“, jedine
tým, æe v Neho verí a to je to jediné, åo ålovek potrebuje.
Kristus je naãou sPRAVOdlivosîou. Sme zmierení nie
tým, åo má niekto iný ale vierou v Jeæiãa. Pochopenie tejto
pravdy prináãa bezpeånosî a úplne odstraêuje potrebu
byî závistlivým alebo æiarlivým.

ÚDY TOHO ISTÉHO TELA

Jeden z najlepãích príkladov, ktoré mi kedy Boh dal,
aby som nieåo pochopila, som prijala jedného dêa, keâ
som uåila o æiarlivosti. Pouæite svoju predstavivosî
a premýãçajte nad touto skutoånosîou: mám jedno telo,
ale pozostáva z mnohých údov. Kaædá åasî môjho
fyzického tela je iná. Kaædá inak vyzerá, má inú funkciu
a má iné schopnosti. Niektoré åasti sú viditeçné, naopak
iné sú skryté a zriedkakedy viditeçné (v 1. Korintským 12
pouæíva apoãtol Pavol tento istý príklad a porovnáva telo
Kristovo k náãmu fyzickému telu).

Môj prst má výsadu nosiî prsteê a moje oko má to
poteãenie vidieî, ako môj prst nosí prsteê. Ale oko nikdy
nebude nosiî prsteê. Keby teraz malo moje oko æiarliî
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a sîaæovaî sa a chcelo by svoj vlastný prsteê a Boh by sa
rozhodol, æe oko uspokojí tak, æe mu splní jeho túæbu, len
si predstavte, ako podivne by moje telo vyzeralo!

Ak by ste zobrali svoj prsteê z prstu a snaæili sa ho
nasadiî na oko, tak by ste rýchlo pochopili, o åo tu ide. Ak
by oko nosilo prsteê, tak hlavu by ste museli maî
zdvihnutú hore, pretoæe oko by uæ nevidelo a nemohlo by
viesî telo.

A preto, po prvé, ak sa snaæíme byî niekým, kým nás
Boh nestvoril, zabraêuje nám to naplniî naãu funkciu
v tele Kristovom, ktorou nás poveril Boh. Taktieæ, ak by
oko nosilo prsteê, tak by sa potom nemohlo teãiî z toho,
ako sa prsteê vyníma na prste, i keâ práve k takémuto
poteãeniu Boh toto oko stvoril. Pamätajte: prst síce nosí
prsteê, ale oko sa z neho môæe vizuálne teãiî. Oko bolo
stvorené na to, aby sa pohçadom teãilo z toho, åo dostal
zvyãok tela.

Po druhé, a to je jasné: ak sa niekto snaæí byî nieåím,
kým nemá byî, zabraêuje mu to maî radosî, ktorá by
bola jeho, len ak by sa postavil na to správne miesto v tele
a bol spokojný s tým, æe naplní zámer, ktorý pre neho Boh
zamýãçal. Ja osobne verím, æe práve toto je ten dôvod,
preåo sa tak veça çudí, ktorí idú do neba, neteãia z cesty
tam.

Ako som povedala, Boh mi tento príklad ukázal, keâ
som uåila. Aby túto ilustráciu rozãíril, povedal mi viac
príkladov o nohách a rukách. Premýãçajte nad týmto: keâ
moje nohy dostanú nové topánky, moje ruky sú tak rady,
pretoæe nohy samé si nedokáæu obuî svoje nové topánky
bez pomoci. Moje ruky mojim nohám pomôæu!

Takto má telo fungovaî – æiaden úd nemá byî æiarlivý
alebo závidieî inej åasti. Kaædý úd vie, æe ho Pán stvoril
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jedineåne za uråitým zámerom. Kaædý úd sa teãí z funkcie,
ktorú v tele má a uvedomuje si, æe v Boæích oåiach nie je
æiadna åasî lepãia neæ tá druhá.

Rozliåné funkcie nespôsobujú podradenosî alebo
nadradenosî. Kaædý úd sa môæe slobodne teãiî zo svojho
miesta a úlohy a môæe pomôcî iným údom, keâ to
potrebujú. Ruky nehovoria nohám: „Nuæ, ak si myslíte, æe
vám pomôæeme obuî si vaãe nové topánky, tak to ste sa
prepoåítali! My si totiæ myslíme, æe by sme tieæ mali maî
topánky. Uæ sme unavené z toho, æe stále musíme nosiî
rukavice a prstene. Chceme maî svoje vlastné topánky,
pretoæe chceme byî ako vy.“

Nie! Ruky takto nereagujú, keâ nohy dostanú nové
topánky a potrebujú pomôcî s obúvaním. A ani my by
sme takto nemali reagovaî, keâ niekto, koho poznáme,
potrebuje nejakú pomoc. Mali by sme byî pripravení
ostatným daî vãetku pomoc, ktorú môæeme, aby sme ich
mohli vidieî v plnosti toho, pre åo boli stvorení. A potom
sa môæeme radovaî zo vãetkých poæehnaní, ktoré Boh na
nich túæi vyliaî.

Spýtajte sa sami seba: „Nosím svoj prsteê na oku alebo
topánky na rukách?“ Ak áno, tak niet divu, æe vám je
straãne a chýba vám radosî.

V tretej kapitole Jánovho evanjelia priãli k Jánovi
Krstiteçovi jeho uåeníci a povedali mu, æe Jeæiã zaåína
krstiî tak, ako Ján a æe teraz viac çudí chodí k Jeæiãovi neæ
k Jánovi. Táto správa sa k Jánovi dostala v zlom postoji.
Bola prezentovaná tak, aby æiarlil. Uåeníci, ktorí túto
správu priniesli boli oåividne neistí a boli pouæívaní
diablom v pokuse, vzbudiî v Jánovi nejaké nesprávne
pocity voåi Jeæiãovi.
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Ján odpovedal: „Ålovek si niå nemôæe vziaî (nemá na
niå nárok, nemôæe niå prijaî), ak nie mu je dané z neba
(ålovek musí byî spokojný a prijaî dar, ktorý mu je daný
z neba, neexistuje æiaden iný zdroj).“ (Ján 3:27).

To, åo hovoril Ján svojim uåeníkom bolo, æe åokoçvek
Jeæiã robil, bolo to kvôli tomu, æe Ho nebo tým obdarilo.
Ján vedel, k åomu ho Boh povolal a vedel, k åomu bol
povolaný Jeæiã. Taktieæ vedel, æe ålovek nemôæe robiî viac
neæ to, k åomu bol povolaný a obdarený. Ján svojim
nasledovníkom hovoril: „Buâte spokojní.“ Vedel, æe Boh
ho povolal, aby bol predbehúêom Jeæiãa, aby pre Neho
pripravil cestu a keâ nastane åas, aby Jeæiã vystúpil
dopredu, on sa pre çudí stane menej viditeçným.

Tu sú Jánove slová, ktorými odpovedal svojim
uåeníkom, keâ mu hovorili o tých zástupoch, ktoré
nasledovali Jeæiãa: „On musí rásî, – a ja sa umenãovaî.“
(Ján 3:30) Aká slávna sloboda, z ktorej sa Ján teãil! Je
úæasné cítiî sa v Kristovi tak bezpeåne, æe nemáme pocit
porovnávaî sa s inými.

SLOBODA OD SÚÎAÆIVOSTI

Apoãtol Pavol povedal: „Nebuâme æiadostiví márnej
chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom.“
(Galatským 5:26)

Namiesto toho nás Pavol napomína k tomu, aby sme
rástli v Pánovi, pokiaç nedosiahneme stav, kedy budeme
„...maî chválu sami pred sebou (budeme spokojní), ale
nie pred inými.“ (Galatským 6:4)

Vâaka Bohu za to, æe keâ vieme, kým sme v Kristovi,
sme oslobodení od stresu porovnávania a súîaæivosti.
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Vieme, æe máme hodnotu a cenu, ktoré nie sú zaloæené na
naãich skutkoch a úspechoch. A preto sa môæeme snaæiî
ako najviac vieme, aby sme oslávili Boha – nemusíme sa
snaæiî byî lepãími neæ je niekto iný.

Pomerne åasto sa çudia pýtajú mêa alebo môjho
manæela, aké to je pre Davea, keâ je æenatý so æenou, ktorá
robí to, åo robí. Som hlasom v rádiu, tvárou v televízii.
Som tá, ktorá stojí na pódiu pred çuâmi. Ja som tá,
o ktorej sa viac hovorí a ktorú çudia viac vidia. Inými
slovami, ja som tá viditeçnejãia v naãej sluæbe. Dave je
administrátor a má dôleæitú úlohu v pozadí. Jeho práca je
za oponou a nie vpredu ako tá moja.

Naãa situácia je zvláãtna tým, æe zvyåajne to býva práve
naopak. Vo vãeobecnosti, keâ sa pozrieme na nejakú
tímovú prácu, muæ je ten, ktorý zaberá tú poprednú
pozíciu, zatiaç, åo manæelka pracuje za oponou, aby ho
podporila a pomohla mu. Môj manæel má tak veça istoty v
tom, æe jeho cena a hodnota nezávisí na tom, åo robí alebo
åo nerobí. Dokonca si je natoçko istý, æe (v posluãnosti
Pánovi) mi pomohol staî sa vãetkým tým, åím som
v Kristovi. Je spokojný, keâ mi môæe pomôcî splniî Boæie
povolanie v mojom æivote a v tom procese napõêa Boæie
povolanie pre svoj vlastný æivot.

Daveove povolanie a jeho pozícia sú uråite rovnako
dôleæité ako to moje. Len nie sú tak viditeçné pre
verejnosî. Ako administrátor v naãej sluæbe, má prehçad
nad financiami, komunikuje a uzatvára zmluvy
s rádiovými a televíznymi stanicami, ktoré majú záujem
o vysielanie Æivota v Slove. Pozorne pozoruje tie stanice,
v ktorých uæ vysielame, aby sa uistil, æe nesú dobré ovocie
a stará sa o vãetky naãe sluæobné cesty.
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Keâ máme stretnutia, tak Dave veçmi rád pracuje za
stolom, kde sú na predaj naãe nahrávky. Rád sa tam
rozpráva s çuâmi a slúæi im. Nespoåetne veçakrát som ho
poprosila, aby so mnou iãiel na pódium a jeho odpoveâ
bola vædy tá istá: „To nie je moje miesto. Ja viem, kde je
moje miesto a tam aj zostanem.“ Toto je vyjadrenie
dospelého a istého muæa.

Çudia majú sklon pýtaî sa Davea: „Vy ste Joycin
manæel?“ On zvyåajne odpovie: „Nie, Joyce je moja
manæelka.“

Dave napõêa veçmi veça dôleæitých funkcií v naãej
sluæbe, ale keâ chce svoju úlohu zhrnúî, tak zvyåajne
povie: „Som povolaný Bohom, aby som Joyce ochraêoval,
aby sa dostala tam, kde ju chce maî Boh. Dohliadam na jej
bezpeåie, aby sa nezranila a dozerám na to, aby sa
nedostala do problému.“

Niekedy chcem robiî veci, ktoré mi Dave nedovolí,
pretoæe si myslí, æe nie sú múdre alebo æe na to nie je
vhodný åas. Nehovorím, æe je jednoduché vædy sa
podriadiî jeho túæbam, ak nie sú totoæné s mojimi, ale
nauåila som sa, æe jeho dary prináãajú do naãich æivotov
a naãej spoloånej sluæby rovnováhu.

Dave s naãou situáciou na zaåiatku niekoçko rokov
bojoval. Vlastne v sluæbe vôbec nechcel byî. Avãak, Boh
mu ukázal, æe som od Neho dostala dar vyuåovania Jeho
Slova. Dave hovorí: „Boh ma neæiada, aby som sa
podriadil svojej manæelke. Æiada ma o to, aby som sa
podriadil daru, ktorý do nej vloæil.“ Hovorí, æe Boh mu
ukázal, æe tento dar bol Jeho a æe ak sa podriadi tomuto
daru a dovolí mi robiî to, k åomu ma On povolal, tak sa
podriadi samému Pánovi.
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Dave mi nielen æe umoæêuje robiî to, k åomu ma Boh
povolal, on mi v tom aj pomáha. Povaæujem si za veçkú
åesî, æe som vydatá za Devea Meyera. Åo sa týka mêa, tak
si myslím, æe je to ten najúæasnejãí muæ, akého poznám. Je
taktieæ ten najãîastnejãí a najspokojnejãí muæ, akého
poznám.

Keâ poviem, æe Dave je vædy ãîastný, tak to myslím
doslovne. Teãí sa zo æivota naplno. Verím, a verí tomu aj
Dave, æe táto radosî vychádza z toho, æe sa podriaâuje
Bohu a nesnaæí sa byî niekým, akým ho Pán nepovolal.
S nikým nesúîaæí. Nikomu sa niå nesnaæí dokázaî.

BEZPEÅNE ZAKORENENÝ A ZAPUSTENÝ

Moja modlitba na zaåiatku tejto knihy bola: „Aby
Kristus (skutoåne) prebýval (usadil sa, býval, urobil si
tam svoj trvalý domov) vierou vo vaãich srdciach, a vy,
zakorenení a zaloæení v láske, aby ste mohli so vãetkými
svätými (çuâmi, oddanými Bohu, ktorých táto láska
zmenila) vystihnúî, aká je to ãírka a dõæka, výãka a
hõbka,...“ (Efezským 3:17-18).

Keâ sme oslobodení od potreby súîaæiî s inými, tak
máme slobodu pomôcî im, aby uspeli. Keâ skutoåne
vieme, kto sme, tak nemusíme svoj æivot stráviî tak, æe sa
snaæíme svoju hodnotu a cenu dokázaî sebe alebo
ostatným.

Dave vie, æe je pre Boha dôleæitý, a tak to, åo si svet
myslí o jeho pozícii v porovnaní s mojou, ho absolútne
nezaujíma. Verím tomu, æe Daveovo rozhodnutie a æivot
môæu byî pre mnohých svedectvom. V Boæom kráçovstve
je veça práce a najlepãie to bude uskutoånené, keâ
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budeme vãetci spolupracovaî v akejkoçvek individuálnej
kapacite, ktorú pre nás Boh pripravil.

Odloæme preto æiarlivosî, závisî, súîaæivosî
a porovnávanie. Pamätajte, æe tieto problémy sú
zakorenené v neistote. Dobrou správou je, æe od neistoty
môæeme byî slobodní, a preto aj od problémov, ktoré
neistota spôsobuje. Izaiáã 54:17 hovorí: „Nijaká zbraê,
zhotovená proti tebe nebude úspeãná. Kaædý jazyk,
ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty
zatratíã. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása
odo mêa – znie výrok Hospodinov –.“ To znamená, æe
åasî náãho dediåstva v Hospodinovi, keâæe sme Jeho
synovia a dcéry, je bezpeånosî! Tak zaånite svoje
dediåstvo pouæívaî uæ teraz!

Radujte sa s ostatnými a vychutnávajte si spokojnosî,
naplnenie, pokoj a radosî, ktoré prichádzajú z poznania,
æe Boh vás miluje a pozerá sa na vás ako na spravodlivých
a hodnotných skrze vaãu vieru v Jeho Syna Jeæiãa Krista.
Buâte pevne zakorenení a bezpeåne zapustení do Jeho
lásky voåi vám.
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Emocionálna
rovnováha

A

Uæ skôr som sa v knihe zmienila o termíne „závislosti v
správaní,“ aby som opísala správanie, ktoré sa môæe

vyvinúî u zneuæívaného åloveka, keâ jeho prirodzenosî
je zaloæená na hanbe. V tejto åasti sa chcem upriamiî na
to, åo nazývam „emocionálne závislosti,“ ako sa ich
zbaviî a následne sa teãiî z emocionálnej rovnováhy.

V tomto kontexte môæeme závislosî definovaî ako
nutkavé jednanie, ktoré je vykonané podvedome, åasto
len ako reakcia na podnet. Çudia, ktorí sú zranení, majú
sklon reagovaî a nie konaî nezávisle. Mám na mysli to, æe
majú sklon konaî na základe svojich zranených emócií
namiesto toho, aby konali v múdrosti a na základe
Boæieho Slova.

Poåas mnohých rokov, kedykoçvek som bola vystavená
situácii alebo osobe, ktorá mi pripomínala moju
minulosî, reagovala som emocionálne. Konala som
v strachu a nejednala som vo viere. Takéto príhody môæu



zranenej obeti spôsobovaî zmätok, pretoæe vãetko sa deje
tak rýchlo a ona nerozumie, preåo sa správa tak, ako sa
správa.

Napríklad, osoba, ktorá ma zneuæívala, mala veçmi
silnú a panovaånú povahu. Poåas svojho detstva som bola
obeîou manipulácie a ovládania. Rozhodla som sa
a opakovane som si sçubovala, keâ som uæ bola dosî stará
na to, aby som odiãla z domu a osamostatnila sa, æe uæ ma
nikto nikdy nebude ovládaî.

V nasledujúcich rokoch som mala prekrútenú
predstavu o autorite. Vãetky autority som videla ako
nepriateçov. Mala som taký strach, æe ma zase niekto bude
ovládaî a manipulovaî so mnou, æe keâ niekto odo mêa
nieåo chcel, reagovala som vo vzbure, alebo som sa
stiahla. Åasto boli tieto príhody nepatrné. Dokonca aj
návrh od niekoho, kto nemal rovnaké priania ako ja,
spôsobil, æe som sa správala veçmi zvláãtne. Nerozumela
som svojim åinom o niå viac ako niekto iný. Je logické, æe
som chápala, æe som sa správala zle. Nechcela som sa tak
správaî, ale zdalo sa, æe som bezmocná a nedokáæem to
zmeniî.

Boh ma zaåal uåiî o emocionálnych závislostiach
a ukazoval mi, æe presne tak, ako niektorí çudia dokáæu
byî závislí na chemických látkach vo svojich fyzických
telách (drogy, alkohol, nikotín, kofeín, cukor), dokáæu si
vytvoriî aj psychické a emocionálne závislosti. Pamätajte
na to, æe závislosî je nutkavé jednanie, ktoré je vykonané
bez premýãçania. Moje násilné reakcie vlastne ostatným
komunikovali: „Ty ma nebudeã ovládaî!“

Tak veçmi som sa bála toho, æe ma niekto bude
ovládaî, æe som prehnane reagovala na kaædú situáciu
a snaæila som sa ochrániî sa, aj keâ tam nebol æiaden
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skutoåný problém. Moja vzbura hovorila: „Nedovolím ti,
aby si ma ovládal!“ A keâ som sa stiahla, tak som vlastne
komunikovala: „Odmietam maî s tebou nieåo spoloåné!“
Nikto nemôæe byî zranený, pokiaç s niekým nebude maî
vzîah. A preto, kedykoçvek sa stalo nieåo bolestivé
v akomkoçvek z mojich vzîahov, buâ som na to zaútoåila,
alebo som sa s tým úplne odmietla zaoberaî. Obidva tieto
vzorce správania nie sú v rovnováhe a nie sú biblické.
Problém závislosti iba podporujú v raste.

Ak je niekto závislý na drogách, tak potom åím viac
drog berie, tým pravdepodobnejãie je, æe bude
potrebovaî stále väåãiu dávku. Åím dlhãie bude svojej
závislosti dovoçovaî, aby ho ovládala, tým viac si od neho
bude æiadaî. Nakoniec ho to úplne pohltí. Táto závislosî
musí byî zniåená. A to znamená nezásobovaî telo touto
látkou, na ktorú je zvyknuté a prejsî cez bolestivé
obdobie, aby telo bolo od tejto látky slobodné. Tento istý
princíp sa vzîahuje na psychické a emocionálne závislosti.

ZÁVISLÝ NA STRACHOVANÍ
SA A ÃPEKULOVANÍ

Jednou z mojich psychických závislostí bolo stracho-
vanie sa. Mala som starosti, starosti a zase len starosti. Aj
keâ som sa nemusela strachovaî, nieåo som si naãla.
Vyvinula som si faloãnú zodpovednosî, vædy som sa
snaæila vyrieãiî problémy, za ktoré som nebola
zodpovedná a nemala som na ne ani rieãenie. Ãpekulovala
som, snaæila som sa nájsî rieãenie a æila som v neustálom
zmätku.
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Výsledkom bolo, æe som mala myseç naplnenú
starosîami a ãpekuláciami, ako sa to vãetko stalo a ako by
sa to dalo vyrieãiî. Napriek tomu, æe mi to spôsobovalo
psychické a mentálne vyåerpanie a ukradlo mi to kaædú
ãtipku radosti zo æivota, zdalo sa, æe to nedokáæem
ovládaî. Strachovanie sa a ãpekulovanie boli mojimi
automatickými reakciami na kaædý problém. Aj keâ bolo
moje správanie abnormálne, pre mêa bolo normálne,
pretoæe takto som vædy reagovala na problémy.

Boæie Slovo hovorí: „Dôveruj (opri sa o Neho,
spoliehaj na Neho a buâ si istý v Êom) Hospodinu a åiê
dobre, bývaj v krajine, pravdu ostríhaj!“ (Æalm 37:3) Ale
dôvera nie je jednoduchá vec po tom, ako ste boli
zneuæívaní. Çudia, ktorým ste dôverovali, æe sa o vás
postarajú, to nerobili. Namiesto toho vás vyuæívali.
Straãne vám ublíæili, a tak ste si sçúbili, æe vám uæ nikto
nikdy neublíæi. Neåakáte na to, åi vám niekto ublíæi alebo
nie, jednoducho si postavíte múry obrany okolo seba, aby
vás ochránili od zranenia.

Jedným zo spôsobov, ako sa chcete ochrániî je snaha,
æe vãetko pochopíte. Ak to dokáæete, tak si myslíte, æe
máte vãetko pod kontrolou a neexistujú prekvapenia,
ktoré by vás mohli zaskoåiî.

Keâ Boh zaåal pracovaî v mojom æivote, jasne mi
ukázal, æe som bola závislá na starostiach a ãpekulovaní,
a æe som sa toho musela vzdaî. Ak bol v mojom æivote
problém a ja som sa ho nesnaæila vyrieãiî, tak som sa vo
vnútri cítila úplne mimo. Musíte pamätaî na to, æe som
túæila po úplnom ovládaní vãetkého, åo bolo okolo mêa.
Myslela som si, æe takým spôsobom nebudem zranená.

Verila som, æe sa o seba dokáæem dobre postaraî, ale
neverila som, æe sa o mêa dokáæe postaraî niekto iný.
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ZAPRITE SAMÝCH SEBA

Jeæiã povedal: „Kto chce ísî za mnou, nech zaprie
(zabudne, ignoruje, zriekne sa a nepozerá sa na seba alebo
svoje vlastné záujmy) seba samého, vezme svoj kríæ
a nasleduje ma (neustále sa o mêa opiera).“ (Marek 8:34)

Ako so mnou Pán trpezlivo pracoval, nauåil ma, æe Mu
môæem dôverovaî a æe Mu môæem veriî, æe moje
problémy rieãi, aj keâ to nerobím ja. Mojou úlohou bolo
vykroåiî vo viere a odmietnuî maî starosti alebo sklon ku
ãpekuláciám. Musela som svojej mysli odoprieî toto
závislé správanie, na ktoré bola zvyknutá. Keâ som tak
robila, nakoniec som z toho bola úplne oslobodená.

Mala som niekoçko symptómov, ktoré boli výsledkom
utiahnutia sa – bála som sa, cítila som, æe nedokáæem niå
ovládaî a niekedy som sa dokonca cítila hlúpo. (Diabol
bude skúãaî åokoçvek, aby åloveka udræal v otroctve,
dokonca aj to, æe spôsobí, aby sa ålovek cítil hlúpo.)

V Markovi 8:34 Jeæiã uåí, æe na to, aby sme Ho mohli
nasledovaî, musíme zaprieî samých seba a svoju cestu
a vybraî si Jeho cestu. Moja cesta znamenala, æe sa o seba
postarám. Jeho cestou pre nás je, aby sme sa pridali k
Nemu a nauåili sa na vlastnej koæi, æe nás nikdy nesklame
ani neopustí (Æidom 13:5). Ale na to, aby som sa túto
pravdu mohla nauåiî, najskôr som sa musela vzdaî svojej
vlastnej cesty.

AKO ODSTAVENÉ DIEÎA

Æalmista si musel byî vedomý toho istého, o åom
píãem v tejto kapitole ohçadom zniåenia závislosti, keâ
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povedal: „Veru, upokojil som si duãu, utíãil ju. Ako
odlúåené dieîa je pri svojej matke, ako odlúåené dieîa,
tak sa cíti vo mne moja duãa.“ (Æalm 131:2) Dokonca
o svojej duãi hovorí, ako by bola odstavená.

Duãa je åasto definovaná ako myseç, vôça a emócie.
Z tohto verãa vidíme, æe tieto oblasti môæu byî
„návykovou látkou“ pre niektoré druhy správania, presne
tak, ako telo môæe byî závislé na uråitých chemikáliach.

Keâ som svojej mysli zakázala strachovaî sa a ãpe-
kulovaî, bola som odstavená od svojej mentálnej
závislosti, presne tak, ako je dieîatko odstavené od svojej
fçaãky alebo cumlíka. Toto dieîatko má záchvaty plaåu
a snaæí sa rôznymi spôsobmi dostaî fçaãu alebo cumlík
späî. Ja som rovnako mala záchvaty hnevu, plaåu a
sebaçútosti. Mala som taktieæ obåasné útoky strachu, ale
naâalej som sa podriaâovala Boæej vôli, aæ pokiaç som
nebola úplne oslobodená od túæby kráåaî po svojej
vlastnej ceste.

Jeæiã povedal, æe priãiel na to, aby vyslobodil zajatcov
(Lukáã 4:18) a æe ten, koho vyslobodí Syn, je skutoåne
slobodný (Ján 8:36).
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Intimita a dôvera
A

Pre osobu, ktorá bola zneuæívaná, je intimita åasto
veçmi obtiaæna. Intimita si vyæaduje dôveru a keâ uæ

raz bol faktor dôvery zniåený, tak musí byî opäî
vybudovaný eãte pred tým, ako nastane intimita.

Keâæe çudia neustále ostatným çuâom ubliæujú,
nemôæeme poåítaî s tým, æe nás nikdy nikto nezraní.
Nemôæem vám povedaî: „Len dôverujte çuâom. Oni
vám neublíæia.“ Moæno vám nebudú chcieî ublíæiî, ale
jednoducho sa môæeme pozrieî pravde do oåí – çudia
iným ubliæujú.

Ako som sa uæ pred tým zmienila, môj manæel je
úæasný, milý a príjemný muæ. Napriek tomu sú chvíle,
kedy ma zraní, presne tak ako sú chvíle, kedy ja zraním
jeho. Aj çudia, ktorí sa veçmi milujú, sa niekedy zrania
a spôsobia si vzájomné sklamanie.

Trvalo mnoho rokov, kým som sa cítila pohodlne v
intímnych chvíçach so svojím manæelom a mohla som
úprimne povedaî, æe sa teãím z náãho sexuálneho æivota.
Tak veçmi som sa bála, æe ma zraní a æe ma bude vyuæívaî,



æe som sa nedokázala uvoçniî. Mojím základným
postojom bolo: „Keâ to uæ musíme robiî, tak to poâme
urobiî rýchlo, aby to uæ bolo za mnou. Ja na to potom
môæem zabudnúî a môæem ísî robiî nieåo iné.“
Samozrejme, æe môj manæel pociîoval môj postoj, a aj
napriek tomu som sa snaæila zakrývaî svoje skutoåné
pocity a predstieraî, æe som sa z náãho sexuálneho vzîahu
teãila.

Kvôli môjmu postoju sa Dave cítil odmietnutý. Ak by
nebol zrelým, dospelým kresîanom, ktorý mal múdrosî
od Pána rozlíãiî, åo sa vo mne dialo, tak by mu môj postoj
mohol spôsobiî váænu ãkodu. Åi uæ v tom, ako sa ako muæ
vnímal, nehovoriac o tom, ako sa vnímal ako manæel. Raz
mi povedal: „Ak by som åakal od teba, ako muæ, nejakú
komunikáciu v naãej intímnej oblasti, asi by som bol
veçmi sklamaný.“

Som Bohu vâaåná, æe mi za manæela dal zrelého
kresîana. Som vâaåná za to, æe som ho nezniåila vo
svojom uzdravovacom procese. Åasto sa stáva, æe
utrápení çudia vstúpia do manæelstva s inými utrápenými
çuâmi. Potom, ako sa navzájom zniåia, svoje problémy
prenesú na svoje deti, a tie sa následne stanú âalãou
generáciou utrápených a muåených çudí.

Dlhé roky som sa tomuto problému vyhýbala. Niekde
hlboko vo vnútri som vedela, æe musím vyrieãiî tento môj
postoj k sexu a intimite, ale odkladala som to z mesiaca na
mesiac, z jedného roka na druhý. Máte sklon odkladaî
veci, o ktorých viete, æe Boh chce, aby ste ich rieãili?
Robíme to, pretoæe niektoré veci sú bolestivé, uæ len keâ
nad nimi premýãçame, a nie eãte keâ ich musíme rieãiî.

Nakoniec som urobila rozhodnutie, æe to nebudem
âalej odkladaî a pozriem sa pravde do oåí. V tejto situácii
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bola pravda nasledovná: (1) Mala som problém, ale
trestala som zaê Davea. (2) On bol so mnou veçmi
trpezlivý, ale bol åas na to, aby som rieãila svoj problém.
(3) Pokiaç sa budem takto správaî, diabol ma bude
neustále zráæaî na zem, pretoæe som umoæêovala svojej
minulosti, aby ovplyvêovala moju prítomnosî a
budúcnosî. (4) Odkladanie rieãenia tohto problému by
nebolo niå iné ako priama neposluãnosî Duchu Svätému.

Samozrejme, veçmi som sa bála. Ani som nevedela, ako
mám zaåaî. Pamätám sa, ako som volala k Bohu: „Ale ako
oåakávaã, æe budem Daveovi dôverovaî? Åo, ak ma zaåne
vyuæívaî? Alebo, åo ak…?“ Diablovi nikdy nedôjdu
výhovorky, ktoré sa zaåínajú na „åo ak.“

Presne si pamätám, ako mi Pán hovoril: „Neæiadam îa,
aby si dôverovala Daveovi. Æiadam îa, aby si dôverovala
Mne.“ Toto do situácie vnieslo úplne odliãné svetlo. Bolo
pre mêa jednoduchãie dôverovaî Bohu neæ çuâom, takæe
tam som zaåala.

Jednoducho som urobila záväzok, æe urobím
åokoçvek, åo mi Pán ukáæe v srdci a tieæ, æe mu budem
dôverovaî v oblasti mojich pocitov. Napríklad, vædy som
chcela, aby boli zhasnuté svetlá, keâ sme sa s Daveom
milovali. Spomínam si, æe vo svojom srdci som vnímala,
æe mám nechaî zasvietené, a tak som tak urobila. Bolo to
îaæké, ale keâ som to párkrát urobila, bolo to åím âalej,
tým jednoduchãie. Teraz som slobodná nechaî svietiî,
alebo maî zhasnuté. Uæ na tom nezáleæí, pretoæe uæ sa
pred niåím neschovávam.

Âalãí príklad: nikdy som k Daveovi nepristúpila s tým,
æe sa s ním chcem milovaî. Boli chvíle, kedy som po êom
túæila. Moje fyzické telo malo potrebu, ale ja som k nemu
nepristúpila. Zaåala som si uvedomovaî, æe keâ som po
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êom túæila, tak som musela urobiî nejaký krok, aby som
mu to dala najavo. Toto bolo pre mêa obzvláãî zloæité,
pretoæe som si vædy myslela, æe sex bol zlý alebo ãpinavý,
pretoæe tak mi to bolo na zaåiatku môjho detstva
prezentované.

Moje prvé sexuálne skúsenosti boli zvrátené, a preto
bol zvrátený aj môj postoj k sexu. Mentálne som chápala,
æe sex bol pôvodne Boæí nápad, ale akosi som sa nemohla
preniesî cez svoje pocity z minulosti. A zase, keâ som
konala v posluãnosti, zlomilo to putá otroctva a teraz som
aj v tejto oblasti slobodná.

Prosím, rozumejte tomu, æe ak vás k nieåomu Duch
Svätý nabáda, robí to kvôli tomu, aby vám pomohol,
poæehnal a vyslobodil vás. Duch Svätý je Pomocník a má
na mysli iba vaãe dobro. Çudia vás môæu zraniî, ale Boh to
neurobí. Niektoré veci, cez ktoré vás vedie, môæu naåas
bolieî, ale Boh ich nakoniec premení na vaãe dobro.

Ako som pokraåovala v tomto procese, kde som sa
rozhodovala, æe budem robiî to, åo mi Pán ukazuje, teãila
som sa z postupnej slobody, a tak to budete preæívaî aj vy.
Mohla by som tu vymenovaî nespoåetne veça príkladov,
ale myslím, æe viete, åo mám na mysli. Vy budete musieî
stáî tvárou v tvár svojim vlastným situáciám a Duch Svätý
vás prevedie cez váã uzdravovací proces v oblasti intimity
a dôvery.

Odmietnite preæiî zvyãok svojho æivota v podozrievaní
a strachu!
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DÔVERUJTE PÁNOVI

Viem, æe som to uæ hovorila na iných miestach v tejto
knihe, ale chcem to povedaî znova. Âalãou dôleæitou
vecou, ktorá mi pomohla v oblasti dôvery, bolo
uvedomenie si, æe Pán nás neæiada, aby sme svoju dôveru
vloæili v åloveka ale v Neho.

Tieæ sa môæeme nauåiî v rovnováhe dôverovaî
çuâom. Ak sa dostaneme mimo rovnováhu, tak budeme
zranení. Boh åasto pouæíva tieto situácie, aby nás nauåil
múdrosti, ako udræiavaî vzîahy v rovnováhe.

Keâ takýto problém rieãim, tak sa pozriem do
Jeremiáãa 17:

„Takto vraví Hospodin: Prekliaty (veçkým zlom) je
muæ, ktorý dúfa v åloveka a (çudské) telo robí svojou
oporou, ale jeho srdce odvracia sa od Hospodina.

Bude sîa borievka na púãti, a neuzrie dobro, ktoré
príde; bývaî bude na spáleniskách púãte, v krajine
soçnatej a neobývanej.“ (verãe 5 a 6)

Premýãçajte nad týmito verãami. Veçmi ostro nám
hovoria, æe nájdeme prekliatie (problémy), ak åloveku
dáme dôveru, ktorá právom patrí Pánovi. Telo, ktoré sa
tu spomína, môæe byî interpretované ako dôvera v seba,
rovnako ako dôvera v iného åloveka.

Keâ u seba hçadám naplnenie svojich potrieb, tak
zlyhám. A ak naplnenie svojich potrieb hçadám u iných,
tak ma sklamú. Pán si vyæaduje, aby sme Mu dovolili
naplniî naãe potreby. Keâ sa pozeráme na Pána, tak åasto
pouæíva çudí, aby naplnili naãe potreby. Ale my sa
pozeráme na Neho a sme závislí na Êom – nie na çuâoch,
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cez ktorých pracuje. A toto je tá rovnováha, ktorú od nás
vyæaduje.

A teraz dobrá správa: „(Veçmi) Poæehnaný je muæ, åo
dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.“ (verã
7)

V minulosti som bola znechutená a hnevala som sa na
çudí okolo mêa, pretoæe mi nedávali to povzbudenie,
ktoré som potrebovala. Výsledkom bolo, æe som sa
rozhoråene çutovala a moja rodina, ani nikto iný, tomu
nerozumel. Uråite to neviedlo k tomu, æe boli moje
potreby naplnené, pretoæe som sa pozerala na çudí, keâ
som sa mala pozeraî na Boha.

Pán ma nauåil, æe keâ som potrebovala povzbudenie,
tak mám oê poæiadaî Jeho. Keâ som sa to nauåila robiî,
tak som zistila, æe mi zaobstará potrebné povzbudenie cez
zdroj, ktorý si zvolí On sám. Nauåila som sa, æe Boh
nechce, aby som na vzîahy vyvíjala tlak v snahe získaî od
çudí nieåo, åo mi môæe daî iba On. Âalãí verã v tejto
pasáæi oznamuje nádej, ktorú máme, ak svoju dôveru
vloæíme v Boha:

„Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene
pri potoku, nebojí sa, æe príde horúåava; lístie mu ostáva
zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a nepre-
stajne rodí ovocie.“ (verã 8)

Tento verã nás uisîuje, æe ak svoju dôveru vloæíme v
Boha, namiesto krehkého tela, tak budeme stabilní. Toto
slovo zdôrazêujem, pretoæe je veçmi dôleæité v naãej
diskusii. Bez stability v æivote nedôjdeme k skutoånej
radosti.
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Nech vás tieto verãe povzbudzujú k tomu, aby ste svoju
dôveru vloæili v Boha a nie v çudí. Nehçadajte u ostatných
naplnenie svojich potrieb. Hçadajte ich u Boha. Åokoçvek
vám çudia spravili, Boh to môæe napraviî.

Jedna posledná myãlienka ohçadom intimity. Boh nás
vãetkých stvoril na to, aby sme sa jeden z druhého
nesmierne teãili. Konkrétne nám Biblia hovorí, æe manæel
a manæelka sa majú spolu teãiî, ako sa o tom píãe
v Prísloviach 5:18: „Nech je poæehnané (odmenou
vernosti) tvoje æriedlo (çudského æivota) a teã sa zo æeny
svojej mladosti.“

Súåasîou radovania sa zo svojho partnera v manæelstve
je intimita. Urobte krok viery a uvedomte si, æe strach
z toho, æe budete zranení, vám ubliæuje viac, ako
konfrontovaî tento strach a potom vojsî do slobody.
Dôverujte Bohu, åo sa týka çudí vo vaãom æivote. Moæno
to s nimi nezvládnete, ale On to dokáæe.

DÔLEÆITOSÎ ROVNOVÁHY
VO VZÎAHOCH

Spýtajte sa sami seba, åi máte nejaké vzîahy, ktoré nie
sú v rovnováhe. Je vo vaãom æivote niekto, na kom ste
príliã závislí? Keâ máte problémy, beæíte najskôr
k telefónu a aæ potom k trónu? Oåakávate naplnenie
svojej radosti od çudí alebo od Pána?

Pamätám si, ako ma napadol strach, æe sa nieåo stane
s mojím manæelom. Zaåala som premýãçaî: åo budem
robiî, ak Dave umrie. Bolo to premýãçanie plné paniky,
ktoré pre mêa nebolo beæné. Nikdy pred tým som
neuvaæovala nad tým, åo by som robila, keby Dave umrel
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skôr neæ ja. Ako iné æeny, ktoré majú dobré manæelstvá,
veçmi som na svojom manæelovi závisela. Dave je ku mne
dobrý a keâ som premýãçala nad vecami, ktoré pre mêa
robí,  stále viac a viac ma chytala panika.

Potom ku mne Pán prehovoril z hõbky srdca: „Joyce, ak
by Dave umrel, tak budeã naâalej robiî to, åo robíã. Nie je
to Dave, ktorý îa podopiera a spôsobuje, æe robíã to, åo
robíã. Som to Ja. Tak svoju dôveru vloæ do Mêa, pretoæe
tam patrí. Dôveruj Daveovi, ale maj v tom rovnováhu.“

Jeden posledný príklad, ktorý vám chcem povedaî, sa
vzîahuje na uråité priateçstvo a zároveê pracovný vzîah
v mojom æivote. Sexuálna intimita nie je jediný druh
intimity, ktorý treba u zranených çudí obnoviî. Tí, ktorí
boli zneuæívaní, åasto zaæívajú îaækosti v udræiavaní
akéhokoçvek vzîahu. Ich manæelský æivot je postihnutý
a satan tieæ vyuæíva ich zranenia a sklamania, aby zniåil
vãetky ich blízke vzîahy.

Ako mnohí iní vo svete, nielen æe som bola zneuæívaná
poåas raného detstva doma, ale aj potom, ako som odiãla
z domu. Rýchlo som bola zranená takmer kýmkoçvek,
s kým som sa stretla. Keâ som sa nakoniec vydala a
pridala sa k zboru, tak som si myslela, æe ma çudia zo
zboru iste nezrania. Skoro som si ale uvedomila, æe bolesî
neprestane len kvôli tomu, æe som sa stala ålenkou zboru.
Naopak, v niektorých oblastiach to bolo eãte
intenzívnejãie.

Výsledkom bolo, æe som nedôverovala muæom,
pretoæe práve muæ mi ubliæoval, a to naruãilo moju
manæelskú intimitu. Tieæ mi niekoçkokrát veçmi ublíæili
priatelia a príbuzní, takæe som úprimne mala strach
niekomu dôverovaî.
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Ako åas beæal, s Daveom sme vstúpili do sluæby na plný
úväzok. Priãiel k nám pracovaî jeden manæelský pár,
ktorý uråite poslal Pán. Boli od Pána pomazaní, aby boli
naãimi „zbrojnoãmi.“ To znamená, æe sa za nás pravidelne
modlili. Pracovali po naãom boku a boli ochotní urobiî
åokoçvek, åo bolo potrebné a kedykoçvek sme to
potrebovali. Boli k nám veçmi dobrí a ohromne nám
uçahåili æivot.

Naãa sluæba by nemala taký záber, ak by sme nemali
vedça seba tento pár, alebo niekoho ako oni, kto by nám
pomohol. Kvôli mojim zraneniam z minulosti, ktoré som
preæila, som im svoje srdce neotvorila hneâ na zaåiatku,
ale ako åas ubiehal, zaåala som týmto çuâom dôverovaî
a stala som sa na nich veçmi závislou.

Raz som åítala verã, kde æalmista hovoril: „Aj blízky
priateç môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj
chlieb, pozdvihol pätu proti mne.“ (Æalm 41:10) Vedela
som, æe tento verã hovorí priamo ku mne a bola som
zvedavá, pred kým ma Pán varuje. Vedela som, æe sa mi
nieåo snaæí ukázaî, pretoæe som nadprirodzene neustále
naráæala na tento verã. Bola som presvedåená, æe Pán mi
nieåo hovoril. Zaåala som premýãçaî, åi je to práve tento
manæelský pár, ktorý mi ublíæi.

Nakoniec mi sám Pán jasne ukázal, aby som pochopila,
æe ma iba varoval. Varovaním bolo, aby som nedovolila
náãmu vzîahu zájsî príliã - mimo rovnováhu. Nauåil ma,
æe môæeme maî blízky vzîah, teãiî sa z rokov vernej,
oddanej sluæby a niesî veça dobrého ovocia pre Jeho
kráçovstvo. Ale jasne ma Pán varoval, aby som nevkladala
do nich dôveru, ktorá patrí Jemu. Dal mi na známosî, æe
tento pár do môjho æivota priviedol a uråite ich môæe aj
vziaî späî, åo by bol býval urobil, ak by som sa neustále na
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nich pozerala ako na zdroj svojej pomoci namiesto toho,
aby som svoju dôveru vkladala v Neho.

Aj intimita v blízkych priateçstvách je biblická, ale
nesmie byî v nerovnováhe. Premýãçajte nad Dávidom a
Jonatánom. Biblia hovorí: „Duãa Jonatánova sa spojila
s duãou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba
samého.“ (1. Samuelova 18:1) Pomáhali si a teãili sa zo
zmluvného vzîahu. Dobré priateçstvo je veçmi dôleæité,
ale rovnako tak  aj rovnováha.

Zdôrazêujem dôleæitosî rovnováhy, vyváæenosti vo
vzîahoch, pretoæe apoãtol Peter hovorí: „Buâte
striezliví, bdejte! Váã protivník, diabol, obchádza ako
revúci lev, hçadajúc, koho by zoæral.“ (1. Petra 5:8)
Zostaête v rovnováhe a diabol nebude môcî zoæraî ani
vás, ani vaãe vzîahy s ostatnými.
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Proste a dostanete
A

Biblia v Jakubovi 4:2 hovorí: „Ale (niå) nemáte, lebo
neprosíte.“ Pamätám sa, aké to bolo v mojom æivote

veçké zjavenie, pretoæe som sa snaæila veci robiî vo svojej
telesnej sile a schopnostiach, podça svojho vlastného
plánu. Snaæila som sa zmeniî seba, zmeniî svojho
manæela, okolnosti, snaæila som sa zbaviî vecí z vlastnej
minulosti, ktoré mi spôsobovali zranenie. Ale Boha som
o pomoc neprosila.

Keâ mi Boh ukázal, æe mi chýbajú dobré veci, pretoæe
Ho o ne neprosím, zaåala som Ho prosiî o vãetko, po åom
som túæila a åo som potrebovala.

Slovo hovorí: „Raduj sa v Hospodinu a dá ti, po åom ti
srdce túæi.“ (Æalm 37:4) Keâ som zaåala Boha prosiî, On
zaåal omnoho viac konaî v mojom æivote a tak mi
dokazoval, æe sa o mêa chce postaraî. Ukázal mi, æe ak Ho
budem prosiî, ak k Nemu prídem ako malé dieîa
a poæiadam Ho, tak potom On to pre mêa urobí, On sa o
mêa postará a On naplní moje potreby.



Verím, æe túto knihu môæete åítaî kvôli tomu, æe
dúfate, æe zaæijete prielom vo svojej vlastnej doráêanej
minulosti. Moæno potrebujete, aby Boh uzdravil vaãe
zlomené srdce. Moæno ste unavení z toho, ako ste na tom
mizerne a vo vnútri ste znechutení, presne tak ako som na
tom bola ja. Moæno potrebujete poæiadaî Boha o pomoc.
Ak to tak je, tak sa jednoducho modlite:

Pane, uzdrav ma. Prosím îa o prielom. Odpovedz
mi. Ukáæ mi, kadiaç mám ísî. Pomôæ mi, Pane.

PROSTE V JEÆIÃOVOM MENE

Verím tomu, æe vo vaãom srdci môæe byî nejaký
problém, ktorý budete musieî vyrieãiî pred tým, ako
budete môcî uveriî, æe Boh môæe naplniî vaãe potreby.
Dôleæitý kçúå k tomuto prielomu je v Jánovi 16:24. Jeæiã sa
zhováral so svojimi uåeníkmi chvíçu pred svojím
ukriæovaním a povedal: „Doteraz ste o niå neprosili
v mojom mene (prezentujúc vãetko, åím som). Proste
a vezmete, aby vaãa radosî (poteãenie, veselosî) bola
úplná.“

Jeden americký preklad Biblie uvádza, åo to znamená
prosiî v mene Jeæiãa. Ak dokáæete uchopiî, åo to
znamená, tak vám to prinesie prielom a zázrak, ktorý
potrebujete.

Prosiî v Jeæiãovom mene znamená pred Otcom
prezentovaî vãetko to, åo je Jeæiã. Preto, keâ ideme pred
trón, neprezentujeme seba, ale autoritu Jeæiãa kvôli
zmluvnému vzîahu, ktorý Jeæiã má s Otcom.
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Neprezentujeme záznam svojich dobrých skutkov.
Nedokáæeme prezentovaî æiadnu dokonalosî. Ale ideme
pred Otca a hovoríme: „Pane, prichádzam v Jeæiãovom
mene.“ Keâ to povieme, v skutoånosti Otcovi hovoríme:
„Prezentujem ti to, åo je Jeæiã.“

A keâ niekde idete v mene niekoho iného, idete
v autorite tejto osoby. Napríklad, mám blízky vzîah so
svojím pastorom v meste, kde bývam. Povaæujem ho za
náãho dobrého priateça. Mohla by som ísî do jeho
kancelárie a jeho zamestnancom povedaî: „Nutne sa
potrebujem stretnúî s pastorom.“ Jeho zamestnanci ma
poznajú a dôverujú mi, a preto ma pustia dnu.

Ale ak by som sama nemohla ísî, moæno by som
poslala niekoho, koho v jeho kancelárii nepoznajú. Ak by
tento ålovek jednoducho povedal: „Potrebujem sa
okamæite stretnúî s pastorom,“ zamestnanci kancelárie by
ho asi len tak nevpustili dnu. Ale ak by povedal: „Posiela
ma Joyce Meyer,“ tak by ho zamestnanci pustili kvôli
tomu, aký vzîah s pastorom mám ja.

To je prirovnanie k tomu, åo to znamená modliî sa
v Jeæiãovom mene. To je ten dôvod, preåo môæete maî
svoje potreby naplnené, keâ idete k Bohu Otcovi v mene
Jeho Syna – nie je to pre to, æe si to zaslúæite. Ak sa vás na
týchto stránkach nieåo snaæím nauåiî, tak je to to, æe od
Boha si nezaslúæime niå, moæno iba smrî a veåný trest. Ale
urobil s nami novú zmluvu, aby nám dal to, åo si zaslúæi
Jeæiã. Toto nezaslúæené poæehnanie je slávou posolstva
milosti.

Niå si nezaslúæime, ale dostaneme vãetko, åo si zaslúæil
a vydobyl Jeæiã. A je to zadarmo! Zadarmo je
nadchýnajúce slovo. Nemusíme sa snaæiî zaslúæiî si
poæehnanie dobrými skutkami alebo dobrým správaním.
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V Jánovi 16:24 Jeæiã povedal: „ Doteraz ste o niå neprosili
v mojom mene (prezentujúc vãetko, åím som).“ V tom
istom verãi nám dáva nový príkaz: „ Proste a vezmete,
aby vaãa radosî (poteãenie, veselosî) bola úplná.“ Tu
nám dal Jeæiã dva príkazy: „Nezostaête pri prosbe. Proste
a vezmite, aby mohla vaãa radosî byî plná.“

PRIJMITE BOÆIE POÆEHNANIE

Mnoho çudí jednoducho nevie, ako má od Boha
prijímaî. Napríklad, polovicu æivota strávia tak, æe
æobronia od Boha, aby im odpustil, ale pri tom nikdy
neprijmú Jeho odpustenie. Zostanú iba v æobroniacom
stave. O odpustenie som prosila celé roky, vlastne kaædú
noc.

Keâ sme sa s Daveom vzali, veçmi som nepoznala
Boæie Slovo. Chodili sme do zboru. Milovala som Boha.
Bola som znovuzrodená. Ale uråite som nevedela, kým
som bola v Kristovi a stále som mala zlomené srdce.
Verím tomu, æe ak má ålovek zlomené srdce, tak sa to
prejaví na tom, æe ma zlomenú aj osobnosî.

Naãe osobnosti sa môæu naruãiî a zlomiî a potom
nefungujeme tak, ako to od nás Boh chce. Kaædý ålovek
má byî celistvý jednotlivec v rovnováhe. Ale diabol nás
chce dostaî do bodu, kde budeme maî zlomené
osobnosti. Keâ sa to stane, môæeme sa snaæiî spolu
vychádzaî, ale väåãinou naãe vzîahy nefungujú.

Ako som uæ skôr spomínala, zvykla som kaædý veåer
kçaåaî vedça svojej postele a æobronila som: „Ó, Boæe,
odpusî mi. Boæe, odpusî mi. Boæe, odpusî mi.“ Kaædý
veåer som túto modlitbu opakovala. „Boæe, odpusî mi. Ó,
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Boæe, odpusî mi.“ Stále som mala na mysli tú hþbu viny,
ktorú som si niesla z detstva a mladosti.

Takto to pokraåovalo niekoçko rokov, aæ som raz
poåula, ako mi Pán hovorí: „Joyce, odpustil som ti, keâ si
ma o to poprosila prvýkrát. Teraz si potrebujeã odpustiî
sama.“ Poåuî vtedy Boæí hlas pre mêa nebolo beæné, ale
porozumela som, æe mi hovorí, æe musím Jeho
odpustenie prijaî.

Ak niekoho poprosíte, aby vám podal pohár vody, ale
vy tú vodu odmietnete prehltnúî, åo môæe s tým tento
ålovek urobiî? Bolo by nezmyselné hovoriî: „Som
smädný. Prineste mi, prosím, niekto vodu, pretoæe som
veçmi smädný,“ a potom by ste pohár s vodou, ktorý ste
dostali, iba tak dræali. Ak by ste sa nenapili, váã smäd by
nebol uhasený.

Môæete dostaî Slovo o odpustení, ale moæno ste sa eãte
nerozhodli, æe mu budete veriî. Moæno åakáte, kým
budete cítiî, æe vám je odpustené pred tým, ako sa
rozhodnete, æe vám je odpustené. Musíte vo viere
povedaî: „Je mi odpustené.“ Moæno to budete musieî
opakovaî celé týædne a mesiace, kým vaãe pocity dobehnú
vaãu vieru.

V celej Biblii sa píãe o tom, ako máme od Boha
prijímaî. Ale zdá sa, æe kresîania sa stále snaæia nieåo si
kúpiî. Pavol sa nespýtal uåeníkov v Korinte: „Kúpili ste si
Ducha Svätého?“ Spýtal sa ich: „Åi ste prijali Ducha
Svätého, keâ ste uverili (v Jeæiãa Krista)?“ (Skutky 19:2)

Biblia nehovorí: „ Ale tým, åo si Ho kúpili, dal moc staî
sa dietkami Boæími, tým, åo veria v Jeho meno.“ Ale
hovorí: „Ale tým, åo Ho prijali, dal moc staî sa dietkami
Boæími, tým, åo veria v Jeho meno.“ (Ján 1:12, dôraz
autorkin)
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Jeæiã je ako Rieka Æivota, ktorá zo seba vydáva
æivotodárnu vodu. My sme pozvaní k tomu, aby sme
prijímali, prijímali a znova prijímali. Jeæiã povedal:

„Ako Písmo hovorí: Rieky æivej vody (neprestajne)
poteåú z vnútra toho, kto verí (kto sa o mêa opiera,
dôveruje Mi a spolieha sa na Mêa) vo mêa. A to povedal
o Duchu, ktorého mali prijaî tí, åo uverili (zaåali
dôverovaî, mali vieru) v Neho; Duch (Svätý) totiæ eãte
nebol daný(tam), pretoæe Jeæiã eãte nebol oslávený
(vzkriesený v cti).“ (Ján 7:38-39)

Na tému, ako prijímaî od Boha som uåila veçmi
veçakrát, pretoæe som presvedåená, æe çudia neprijímajú
poæehnania, ktoré im Boh chce daî. Túæim vidieî
vãetkých v Tele Kristovom, ako vyrastú do dospelosti
a povedia: „Áno, toto Boæie zasçúbenie je pre mêa a ja ho
prijímam, aby som uæ viac nemusel æiî pod îarchou viny
a odsúdenia.“

BOH VÁS MILUJE DOKONALE

O Boæej láske by som dokázala hovoriî celý víkend na
konferencii. Môæem opisovaî vãetky tie veci, skrze ktoré
nám Boh preukázal svoju lásku. Ale nikoho nemôæem
prinútiî, aby Jeho lásku prijal. Je to osobné rozhodnutie,
ktoré musí urobiî kaædý sám. Aj keâ robíme chyby a
vieme, æe si Boæiu lásku nezaslúæime, aj tak ju stále
potrebujeme prijímaî, aby sme sa mohli teãiî z plnosti,
ktorú On pre nás má.
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Povzbudzujem vás k tomu, aby ste denne svoje ústa
otvárali v tejto modlitbe:

C

Boæe, viem, æe ma milujeã a túto lásku prijímam.
Dnes v nej budem kráåaî. Ponorím sa do Tvojej
lásky, pretoæe viem, æe ma milujeã, aj keâ si to
nezaslúæim. A, Boæe, kvôli tomuto je vãetko lepãie,
neæ sa zdá.

Boæia láska je jedným z najrelevantnejãích posolstiev,
ktoré sú v Kristovom Tele v súåasnosti potrebné. Boæia
láska je tou najväåãou oblasîou, kde çudia potrebujú od
Boha zjavenie. Nepotrebujú tak veçmi vyuåovanie o Boæej
láske, ako potrebujú osobne zaæiî a pochopiî, ako veçmi
ich Boh miluje ako jednotlivcov.

Boæia láska vás privedie k víîazstvu, keâ sa zdá, æe
vãetky mocnosti a panstvá pekla sú proti vám. Boæia láska
vás prenesie cez búrky æivota, na miesto tichého pokoja.
Ale nikdy nebudete víîaziî (Rímskym 8:37), ak nebudete
maî zjavenie o tom, ako veçmi vás Boh miluje.

Musíme vedieî, æe Boh nás miluje, aj keâ robíme
chyby a zlyhávame. Jeho láska sa neobmedzuje na dni,
kedy si myslíme, æe sme podali dobrý výkon. Musíme si
byî Jeho láskou istí hlavne vtedy, keâ prechádzame cez
skúãky a keâ sa nám diabol vysmieva obvineniami ako:
„Nuæ, nieåo si tuãím pokazil.“

Keâ príde osoåovateç, musíme vedieî, æe Boh nás miluje.
A aj keâ sme nieåo zlé urobili, aj keâ sme otvorili

diablovi dvere, aby voãiel, aj keâ sme sa správali v
nevedomosti, Boh nás stále miluje. Boh je na naãej strane
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(Rímskym 8:28) a On nám ukáæe, åo máme robiî, aby
sme sa vyslobodili z toho chaosu, do ktorého sme sa sami
dostali. Ale satan nás chce odrezaî od Boæej lásky, aby sme
nikdy nenaãli cestu späî k Jeho milosti, aby sme tak mohli
æiî ako Jeho sPRAVOdliví synovia a dcéry.

JEÆIÃ POSIELA SVOJE SLOVO

Keâ máme problém, Pán vo Svojom Slove zasçúbil, æe
nás vyslobodí. V Æalme 107:20 je napísané: „On poslal
svoje slovo a uzdravil ich a z ich hrobových jám ich
vyslobodil.“ Jeæiã poslal svojho Ducha Svätého, aby nás
uåil to, åo potrebujeme vedieî. Svojim uåeníkom
povedal:

„Eãte mnoho vám mám povedaî, ale teraz neznesiete.
Keâ vãak príde On, Duch pravdy (Duch, ktorý dáva
pravdu), uvedie vás do vãetkej pravdy (celej, úplnej
pravdy), lebo nebude hovoriî sám od seba (zo svojej
vlastnej autority), ale bude hovoriî, åo poåuje (od Otca,
predá správu, ktorá Mu bola daná); a bude vám
zvestovaî aj budúce veci (åo sa stane v budúcnosti). On
mêa oslávi, lebo z môjho vezme (prijme) a bude
zvestovaî (vyhlási, zjaví a prinesie) vám.“ (Ján 16:12-15)

Som veçmi rada, æe Jeæiã nám sçubuje, æe nás Duch
Svätý bude viesî. Nebude nás tlaåiî alebo nútiî do
nieåoho, ale bude nás viesî – do pravdy. Diabol nás chce
tlaåiî a manipulovaî s nami, ale Duch Svätý nás chce
jemne viesî. Toto je jeden zo spôsobov, akými môæeme
rozoznaî, åi poåujeme Boha alebo nepriateça.
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Ak sa cítite tlaåení, zmätení, ovládaní alebo z nieåoho
vystresovaní, tak to potom nie je Boh. Takto On
nepracuje. Naopak, Duch Svätý vám bude jemne
„zvestovaî (vyhlási, zjaví a prinesie)“ pravdu.

Avãak, toto odhalenie pre vás nebude maî æiaden osoh,
ak ho neprijmete. Na televízoroch máme prijímaåe, ale na
to, aby sme prijali signál, si musíme televízor zapnúî.
Rovnako musíme prijaî pravdu, ktorú nám Boh hovorí
skrze Svoje Slovo.

Jeæiã vyhral vãetko, åo by sme kedy mohli potrebovaî
pre víîazný, úspeãný a mocou preplnený æivot. Keâ Jeæiã
vystúpil na nebesá, Duch Svätý zobral vãetko to, åo Jeæiã
vydobyl a v podstate povedal: „Teraz pôjdem k veriacim a
budem s nimi pracovaî, slúæiî so vãetkým tým, åo
dosiahol Jeæiã a åo pre nich zaobstaral. Budem ich viesî
a sprevádzaî do vãetkej pravdy.“

Je zaujímavé, æe Jeæiã povedal, æe je toho tak veça, åo
nám chcel eãte povedaî, ale vedel, æe by sme to vãetko
nezniesli naraz. Ale zasçúbil, æe Duch Svätý si zoberie to,
åo patrilo Jemu a uvedie nás do vãetkej pravdy.

PRIJMITE DUCHA SVÄTÉHO

Bola som uæ dlho znovuzrodená, keâ som sa zaåala
teãiî z prítomnosti Ducha Svätého vo svojom æivote.
Milovala som Boha, a ak by som bola bývala umrela, tak
by som ãla do neba. Ale priãla by som tam ako
stroskotanec. Bez spoloåenstva s Duchom Svätým by sa zo
mêa nikdy nestala kresîanka, ktorá nesie ovocie.

Môj æivot by nikdy neoslávil Boha tu na zemi. Nikdy by
som nikomu nesvedåila. Vlastne, ak by som neprijala
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Ducha Svätého, moje prehlasovanie sa za kresîana mohlo
zniåiî Boæie dielo v mojom æivote, pretoæe som sa
nesprávala, ako keby som bola kresîanka.

Bola som mimo a nemohla som si pomôcî. Robila som
vãetko, åo som si myslela, æe má správny kresîan robiî, ale
nezaæívala som æiadne víîazstvo, pretoæe som nemala
æiadnu známosî o Boæom Slove. A nemala som moc
Ducha Svätého, aby ma viedol do pravdy alebo aby mi
odhaçoval, ako malo toto Slovo v mojom æivote fungovaî.

Bol to slávny deê, keâ som po prvýkrát povedala
nahlas: „Som Boæou spravodlivosîou v Jeæiãovi Kristovi,“
(1. Korintským 1:30). Cítila som, ako môj duch skákal
radosîou. Doslova som cítila, akoby niekto vyskoåil
vnútri, vo mne. Pamätám sa, ako som si myslela: åo to
bolo? Bolo to, ako keâ je æena tehotná a cíti, ako sa
dieîatko po prvýkrát v nej hýbe. S tým rozdielom, æe to
bol Duch Svätý!

Pred tým, ako som prijala Ducha Svätého, nevedela
som, æe som spravodlivá. Myslela som si, æe som skazená,
nedobrá a æe mám úplne „zbabraný“ æivot. Cítila som sa,
akoby uæ pre mêa neexistovala nádej a presne to chce
diabol. Chce, aby sme tomu verili, ale je to klamstvo.

Ak sa chcete viac dozvedieî o spoloåenstve Ducha
Svätého, tak vás povzbudzujem, aby ste si preåítali moju
knihu Poznajte Boha dôverne (Knowing God Intimately).
V nej vysvetçujem, ako môæete byî Bohu tak blízko, ako
len chcete a ako prijaî plnosî Ducha Svätého do váãho
æivota. Je to veçmi jednoduché a staåí sa len modliî: Pane,
prijímam Tvojho Ducha Svätého do svojho æivota. Naplê
ma svojou prítomnosîou a nauå ma jasne poåuî Tvoj hlas,
aby som îa mohol nasledovaî po zvyãok svojho æivota.
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PRE BOHA STE VZÁCNI

Ste vzácni a hodnotní a Boæím plánom je preukázaî
svoju dobrotu a láskavosî cez to, åo pre vás chce urobiî.
Nezáleæí na tom, åo ste kedy vykonali, alebo åo niekto
urobil vám. Minulosî zostáva minulosîou. Boh má pre
vás skvelú budúcnosî. Môæete maî prekrásny æivot, ale
musíte ho prijaî. Ako som povedala, musíte súhlasiî a
povedaî: „Toto je pre mêa.“

Jeæiã volal, aby nám oznámil, æe On má to, åo
potrebujeme: „V posledný veçký deê slávnosti stál Jeæiã
a volal: Ak niekto æízni, nech príde ku mne a napije sa.“
(Ján 7:37) To, åo pre seba nedokáæete urobiî sami, On uæ
urobil za vás. Teraz vás pozýva, aby ste prijali, pili, aby ste
to do seba nasali. A to urobíte tak, æe budete veriî, æe je to
skutoåne pre vás.

Piî znamená „dostaî do vnútra alebo prijaî s nadãe-
ním,“ „prijaî do vedomia.“ Pamätajte na to, æe Jeæiã
povedal: „Proste a vezmete, aby vaãa radosî (poteãenie,
veselosî) bola úplná.“ (Ján 16:24) Keâ budete prosiî
a dostanete, potom bude vaãa radosî úplná.

Ako zapôsobíme na deprimovaný svet, ak sme ako
veriaci rovnako deprimovaní ako tí, ktorí sú bez Krista?
Boh chce, aby Jeho çud ukazoval slávu Jeho dobroty,
ktorú na nich vylieva. Keâ prijímame Boæie dary, naãa
radosî je úplná. A tak má vyzeraî Cirkev.

Správajte sa ako nádoba na Boæie poæehnanie. Napite
sa toho, za åo zaplatil Jeæiã svojím vlastným æivotom, aby
ste mohli dostaî poæehnanie. Ãtudujte Slovo, aby ste si
boli istí Jeho zasçúbeniami. Modlite sa k Nemu a hovorte:
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C

Tu som, Pane. Vylej to na mêa. Prijímam plnosî
åohokoçvek, åo pre mêa má Tvoj Svätý Duch.
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Posilnený vnútri
A

Zámerom tejto knihy je pomôcî vám prijaî vyslo-
bodenie a uvoçnenie od vaãej minulosti. Åi uæ

minulosî znamená pred piatimi minútami alebo pred
päîdesiatimi rokmi, vædy budete potrebovaî túto správu
– vædy. Nemusíte maî nejakú straãnú minulosî na to, aby
ste potrebovali vyslobodenie od nieåoho z vaãej
minulosti, åo teraz çutujete. Ak sa zajtra ráno plánujete
zobudiî a byî zboænými a potom sa eãte pred raêajkami
na nieåo nahneváte, tak budete potrebovaî vyslobodenie
z minulosti.

Diabol vás chce lapiî do pasce nejakou chybou, ktorú
ste urobili alebo nejakým komentárom, ktorý ste nemali
povedaî. Môæe to byî aj nejaký hriech, ktorý ste vykonali,
åi nejaký hriech, ktorý vykonal niekto voåi vám. Boh chce,
aby ste boli vyslobodení z toho, åo ste urobili rovnako ako
z toho, åo niekto spáchal voåi vám. Obidvoje je pre Neho
rovnako dôleæité.

V Písme sme uæ videli, æe Jeæiã priãiel na to, aby
uzdravil tých, ktorí majú zlomené srdce, priãiel, aby nám



obviazal rany, aby vylieåil naãe modriny. Priãiel na to, aby
nám dal olej radosti namiesto trúchlenia, odev chvály
namiesto îaæoby, krásu namiesto popola. Priãiel na to,
aby nás premenil na stromy spravodlivosti, ako Pánovu
sadenicu, aby tak On mohol byî oslávený (Izaiáã 61:1-3).

Sám Jeæiã povedal: „Duch Pánov je nado mnou; lebo
pomazal ma zvestovaî chudobným evanjelium, (uzdra-
vovaî skrúãených srdcom) poslal ma hlásaî zajatým
prepustenie a slepým vrátenie zraku, utláåaným
(zdrteným, zbitým, zniåeným kalamitou) oslobodenie.“
(Lukáã 4:18)

Verím tomu, æe Boh je teraz s vami. Viedol vás æivotom
aæ doteraz, aby vás mohol vyslobodiî od nieåoho
bolestivého z vaãej minulosti. Moæno potrebujete vyslo-
bodenie z emocionálnych rán, ktoré vám boli zasadené
pred mnohými rokmi, moæno vám niekto nedávno
vynadal a neodpustenie vám bráni v tom, aby ste sa stali
vãetkým tým, åo pre vás Boh má. Jeæiã priãiel, aby
vyslobodil vãetkých zajatcov. Vedel, æe aj vy aj ja Ho
budeme potrebovaî kaædý deê.

Vædy, keâ uåím o vyslobodení zo zlomeného srdca,
nadchnem sa a chcem byî vãetkým, åo pre mêa zamýãçal
Boh. Chcem, aby ste boli odhodlaní túæiî nie len po
polovici toho, åo pre vás Boh chce, alebo po dvoch
tretinách, ale aby ste túæili po vãetkom, åo v Bohu môæete
byî.

V Efezským 3:16 sa apoãtol Pavol modlil: „Aby vám
podça bohatstva svojej slávy dal skrze svojho (Svätého)
Ducha mocne zosilnieî na vnútornom åloveku (aby
prebýval vo vaãich najhlbãích vnútrach a osobnosti).“
(dôraz autorkin)
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Vnútorný ålovek je miesto, kde potrebujeme
emocionálne uzdravenie. Naãe emócie sú súåasîou naãej
duãe. Sme duch a máme duãu. Naãa duãa sa skladá z naãej
mysle, vôle a emócií. Naãa myseç nám hovorí, åo si máme
myslieî, naãa vôça nám hovorí, åo chceme a naãe emócie
nám hovoria, ako sa cítime.

Satan pracuje tak, aby zranil vaãe emócie, keâ vás
zrania iní çudia. Príslovia 18:14 hovoria: „Duch muæa
vydræí chorobu, ale kto znesie zroneného ducha?“
Diabol chce, aby ste vo vnútri boli zlomení, aby ste tak
nemohli rieãiî problémy, ktoré sa stávajú v æivote
kaædého z nás.

Ale Duch Svätý pracuje vo vaãom vnútornom åloveku
a osobnosti a prebýva tam kvôli tomu, aby vás posilnil
a znovu upevnil svojou obrovskou mocou. Pripomína
vám v Boæom Slove: „Na Hospodina uvrhni svoje
bremeno, a On îa udræí; a nikdy nedopustí, aby sa klátil
(neustále) spravodlivý.“ (Æalm 55:23)

Ak máme vnútornú silu, môæeme rieãiî svoje æivotné
problémy. Bez vnútornej sily nedokáæeme zvládnuî ani
dopravnú zápchu! Vo vnútri som bola v takom chaose, æe
jediné, åo som zvládala robiî bolo, aby som sa vyspo-
riadala s kaædodennými problémami.

Naãe emocionálne zranenia nám zabraêujú rieãiî
problémy v æivote. Potrebujeme vyslobodenie zo zrane-
ných emócií uæ kvôli tomu, aby sme mohli komunikovaî
s podráædenou predavaåkou alebo s neposluãným
dieîaîom alebo s partnerom, ktorý nie je duchovne
dospelý.

Keâ máme vnútorné problémy, máme aj vonkajãie
problémy. Ale keâ sme vnútri posilnení, keâ sme
posilnení vãetkou silou a mocou vo vnútornom åloveku,
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mocou Ducha Svätého, tak sa potom môæeme vyspo-
riadaî s ostatnými vecami, ktoré nám prídu do cesty.

BUÂTE PREMENENÍ NA JEHO OBRAZ

Kaædý má silné aj slabé stránky a vy ani ja nie sme v tom
výnimkou. Boh túæi po tom, aby nás vyslobodil od vecí,
ktoré nás dræia v zajatí bolesti. Posilní nás mocou Ducha
Svätého a bude tvarovaî naãe osobnosti tak, aby sme mali
povahu ovládanú Duchom.

Ak neprijmeme Boæiu pomoc, v mnohých oblastiach
naãej osobnosti môæeme maî neporiadok. Naãe
prirodzené túæby sú v protiklade s Duchom Svätým
(Galatským 5:17). Ak by sme boli ponechaní svojej
vlastnej sebeckosti, tak je veçmi pravdepodobné, æe
budeme robiî to, åo opisuje Galatským 5:19-20. Sú to veci
ako nepriateçstvo, æiarlivosî a hnev. Potom sa môæeme
dostaî do vzîahu s âalãou „rozhádzanou“ osobou a
budeme sa navzájom len niåiî. Ale vzîahy sú veçmi
dôleæitou súåasîou náãho æivota a nemôæeme sa vyhnúî
tomu, aby sme ich obiãli.

Biblia je celá o naãom vzîahu s Bohom, vzîahu k nám
samým a vzîahu medzi çuâmi navzájom. Ako som uæ
povedala, ak nemáme radi sami seba, tak potom nikdy
nebudeme vychádzaî s nikým iným. Veça bojov, ktoré
medzi sebou navzájom máme, je kvôli tomu, æe vedieme
vojnu voåi samým sebe.

Duch Svätý je uschopnený k tomu, aby nás pretváral
viac do podoby Krista. O Bohu je v Rímskym 8:29
napísané: „Lebo ktorých (Boh) vopred poznal (ktorých
si bol uæ vopred vedomý a ktorých si zamiloval), tých aj
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preduråil na podobu (aby zdieçali vnútornú podobu)
obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi
mnohými bratmi.“

Ak prijmeme pravdu o tom, æe potrebujeme
vyslobodenie od svojej bolestivej minulosti, môæeme
prijaî Boæiu moc, ktorá naãu osobnosî premení tak, aby
sme boli podobnejãí Kristovi. Taktieæ sa tým zlepãí náã
vzîah k Bohu, k nám samým a k ostatným okolo nás.
Môæeme prijaî svoje vlastné rozpory a prijaî uzdravenie v
naãom postoji voåi sebe samým.

Moæno sa stále cítite byî vinní zo zneuæívania, ale vy
s tým nemáte niå spoloåné. Diabol vám moæno hovorí, æe
s vami nieåo nie je v poriadku, inak by sa k vám çudia
nesprávali tak, ako sa správajú. Ak si bol sexuálne
zneuæívaný, tak ti diabol môæe hovoriî, æe nieåo s tebou
nie je v poriadku, inak by îa tá osoba alebo osoby
nezneuæili. Ale my sme neboli stvorení na nesprávne
zámery, a akékoçvek zneuæívanie, ktoré bolo, bolo
nespravodlivé.

Dieîa, ktoré je zneuæívané, nie je schopné pozrieî sa na
svojho tyrana a povedaî: „Ty máã problém a ja nie som
tvojím problémom. Snaæíã sa ma dostaî do problému, ale
ja to neprijímam.“

Ak zneuæívanie s nami pokraåuje do dospelosti, tak je
pre nás eãte zloæitejãie ubrániî sa pred diablovými
zvodnými klamstvami. Satan v naãej mysli púãîa
nahrávku, v ktorej sa opakuje:

Åo sa to so mnou deje? Åo sa to so mnou deje? Nieåo na
mne nemôæe byî v poriadku, inak by sa mi to nestalo. Åo
robím zle?
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Åo robím zle, æe sa so mnou takto ãkaredo rozprávaã? Åo
robím zle, æe ma nikdy nechceã objaî a povedaî mi, æe ma
milujeã?

Åo robím zle, keâ si chcem ísî k mamiåke alebo ockovi po
objatie a oni ma odsotia preå? Åo som urobil zle, æe ma moji
rodiåia ani nechceli a dali ma do detského domova? Åo
robím zle, æe sa ku mne chceã správaî ako k svojej milenke
a nie svojej dcére? Åo robím? Åo je vo mne to nesprávne?

Ku nikomu, koho poznám, sa takto nesprávajú. Musí na
mne byî nieåo nesprávne.

Niektorí çudia poåúvajú túto nahrávku vnútornej
bolesti stále dookola, rok za rokom, aæ sú z nich nakoniec
dospelí a hçadajú niekoho, kto by ich miloval, keâæe
nikdy nedostali lásku, ktorú si zaslúæili a potrebovali. Sú
tak vyhladovaní po láske, æe nie sú schopní nikoho
milovaî tak, ako to pre nich zamýãçal Boh.

Teraz hovorím z osobnej skúsenosti, æe ak sa stále
stotoæêujete s takouto vnútornou bolesîou, tak pre vás
bude pravdepodobne zloæité vstúpiî do normálneho
vzîahu a maî normálne oåakávania ako vãetci ostatní.
Moæno budete od svojho partnera alebo priateça chcieî,
aby vám vynahradil vãetky tie roky zneuæívania, ktoré ste
pretrpeli. Ale takéto nerealistické oåakávania, od priateça
alebo partnera, kladú na nich príliã veçkú záîaæ a je
moæné, æe ich to odplaãí. Moæno sa budú snaæiî daî vám
vãetko, åo vedia, ale pokiaç nie ste oslobodení od rán
svojej minulosti, niå, åo pre vás urobí niekto iný, nebude
dostaåujúce.

Spomínam si na obdobie, keâ som nebola ãîastná.
Stále som chcela, aby Dave robil nieåo iné. Stále som
chcela, aby robil nieåo viac. A úprimne sa o to celé roky
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snaæil. Robil vãetko, åo mohol, aby mi pomohol v mojej
kríze bolesti.

Dave je skutoåne pohodový muæ a veçmi sa snaæil, aby
ma urobil ãîastnou. Ale raz sa na mêa pozrel a povedal
mi: „Æenská,“ (Dave ma volá „æenská“ iba vtedy, keâ toho
uæ má dosî, åo nie je príliã åasto) „teraz poåúvaj toto:
Snaæil som sa urobiî îa ãîastnou. A vieã åo? Zistil som sa,
æe sa to nedá. Nech robím åokoçvek, neurobím îa
ãîastnou.“ Potom povedal: „A vieã åo? So snaæením som
skonåil.“

DOVOÇTE BOHU, ABY NAPLNIL VAÃE
PRÁZDNE SRDCE

Vâaka Bohu, Duch Svätý vo mne pracoval v tejto kríze,
aby ma posilnil. Iba som zaåínala s åítaním Slova,
ale zaåínala som chápaî, æe vãetky moje problémy, vãetky
moje súåasné neãîastné chvíle, neboli chybou niekoho
iného. Mala som problém v sebe. Tak som zaåala s Bohom
spolupracovaî, aby sa môj æivot mohol zmeniî.

Veça çudí sa v manæelstve rozhodne rozviesî, pretoæe si
uvedomujú, æe ich partner ich nedokáæe urobiî
ãîastnými. Hovoria: „Ak ma nedokáæeã naplniî ãîastím,
tak s tebou nebudem pokraåovaî vo vzîahu.“ Tak si
hçadajú niekoho iného, kto by ich urobil ãîastnými, ale
kvôli ich koreêu odmietnutia majú neustále zlomené
srdcia.

Koreê odmietnutia spôsobí, æe budete maî neistoty,
nízku sebaúctu a æiadnu odvahu. Pokiaç nebudete
vyslobodení, neustále od niekoho budete oåakávaî, aby
spôsobil, æe sa budete na seba pozeraî pozitívne. Kaædý
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deê som potrebovala svoju dávku sebahodnoty presne
tak, ako narkoman túæi po svojej droge. Neustále som
potrebovala uistenia. Vecí, ktorých som mala nedostatok,
ktoré som potrebovala, nebolo konca. A niekedy sa
stávalo, æe åím viac pozornosti mi bolo venovanej, tým
viac som ju potrebovala.

Çudia, ktorí vo svojom æivote majú koreê odmietnutia
sa cítia neistí a nemilovaní. Ich osobnosî je zlomená. Vo
vnútri sú ako zrúcanina. Výsledkom potom je, æe neustále
hçadajú nieåo, po åom sa budú cítiî dobre. Skúãajú vãetko
– lepãiu prácu, postup, duchovný dar, postavenie v zbore,
tých správnych priateçov, tú správnu znaåku obleåenia, tú
správnu znaåku auta, ten správny dom, tú správnu
sociálnu skupinu alebo nekonåiace komplimenty. Zdá sa,
æe vædy naznaåujú toto: „Povedz mi, æe som v poriadku,
obsyp ma komplimentmi, nech mám vædy pravdu.“
Neistých çudí nemôæete opraviî, pretoæe uæ teraz o sebe
zmýãçajú tak zle.

Tieto veci o neistých çuâoch viem, pretoæe som mala
kaædý jeden z týchto problémov, kým ma ten Radca, Duch
Svätý a Slovo Boæie nevyviedli z tejto priepasti zúfalstva, z
popola ku okrase.

Duch Svätý je ten jediný, ktorý je uråený na to, aby
pracoval v naãom vnútri. On napõêa naãe srdcia
samotným Bohom. Povzbudzujem vás, aby ste pozorne
premýãçali nad modlitbou, ktorú sa za nás Pavol modlí:
„A (aby ste skutoåne mohli) poznaî lásku Kristovu
(prakticky, cez vlastnú skúsenosî), ktorá je nad vãetky
známosti; aby ste boli naplnení vãetkou plnosîou Bo-
æou (aby Boæia prítomnosî vami pretekala).“ (Efezským
3:19, dôraz autorkin)
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Ak budeme úplne naplnení samotným Bohom,
nebudeme túæiî po tom, aby nás uisîovali iní. Budeme
zatopení Boæou láskou aæ tak, æe bude pretekaî do náãho
vzîahu s Ním, s inými navzájom  i k samým sebe.

Ak Mu to dovolíte, Boh vás vyslobodí od bolesti, ktorú
ste v minulosti preæili. Prijmite Boæie uzdravenie
a dovoçte Duchu Svätému, aby vo vaãom srdci robil to, åo
chce. Naplní vás toçkou istotou a ubezpeåením, koçko len
potrebujete, aby ste sa mohli teãiî zo æivota. Ukáæe vám,
ako máte hodiî minulosî za seba, aby ste ani bolesî
nemuseli pociîovaî, ak si na nieåo spomeniete. Kazateç
5:19 sçubuje osobe, ktorá sa úplne vydá Bohu: „Lebo
nebude mnoho myslieî na pominuteçné dni svojho
æivota, pretoæe mu Boh radosîou zamestnával srdce.“
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Koneåne slobodný
A

Cesta k emocionálnemu uzdraveniu a sloboda teãiî sa
zo æivota nemusí byî jednoduchá. Avãak, uråite je

lepãie snaæiî sa o slobodu neæ zostávaî v otroctve:

„Keâ Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým
istým zmýãçaním (trpezlivo trpte, neæ by ste mali
sklamaî Boha), æe kto trpel telesne (a pritom mal myseç
Kristovu), prestal (úmyselne hreãiî) hreãiî (prestal robiî
veci pre svoju záçubu a záçubu sveta, a zaåal sa páåiî
Bohu), aby, dokiaç je eãte v tele, neæil viac podça
çudských æiadostí ale podça vôle Boæej.“ (1. Petra 4:1-2)

Keâ si tieto verãe pozorne preãtudujeme, tak zistíme,
æe sa potrebujeme vyzbrojiî správnymi myãlienkami, ako
sú: radãej by som trpel s Kristom, robiac dobre, neæ aby som
zostal v otroctve hriechu.

Maî správne zmýãçanie je pre víîazstvo dôleæité. Keâ
som po prvýkrát pochopila, æe Jeæiã ma môæe a túæi
vyslobodiî, chcela som maî túto slobodu, ale môj postoj



bol nasledovný: „Uæ viac nebudem trpieî. Natrpela som
sa dosî. Nepoddám sa niåomu, åo aj z diaçky pripomína
emocionálnu bolesî.“ Duch Svätý ma viedol k niekoçkým
oddielom v Písme, ktoré mi pomohli uvedomiî si, æe som
mala nesprávne zmýãçanie. Tieæ mi ukázal, æe sa mám
pripraviî alebo vyzbrojiî správnym premýãçaním.

Zaåala som premýãçaî takto: uæ viac nechcem trpieî.
Ale radãej budem trpieî, ako by som mala zostaî v otroctve.
Pokiaç som v otroctve, aj tak trpím, ale takéto utrpenie
nemá konca. Ak dovolím Jeæiãovi, aby ma previedol
åímkoçvek, åo je potrebné, aby ma mohol oslobodiî, môæe to
chvíçu bolieî, ale bude to aspoê utrpenie, ktoré povedie
k víîazstvu, k novému æivotu, ktorý je slobodný od
emocionálnej bolesti.

Dobrým príkladom je fyzické cviåenie. Ak by bolo
moje telo v príãernom fyzickom stave kvôli nezdravým
stravovacím návykom a nedostatku pohybu, trpela by
som, pretoæe by som bola unavená a stále by som sa zle
cítila. Pokiaç by som niå pre svoj stav nerobila, utrpenie
by zo dêa na deê pokraåovalo. Ak by som sa rozhodla, æe
sa dostanem do formy, zaåala by som cviåiî, vyberala by
som si správne jedlo a vyhýbala by som sa tým nezdravým
návykom.

Nejaký åas by som trpela bolesîou svalov. Moje telo by
mohlo dostaî záchvat, ak by som mu nedala jedlo, na
ktoré bolo navyknuté. A to je istý druh utrpenia, pretoæe
by som robila múdre a nie emocionálne rozhodnutia.

Na tomto príklade môæeme vidieî, æe ak chceme byî
oslobodení od nezmyselného utrpenia, ktoré je
spôsobené zlou telesnou kondíciou, ålovek musí trpieî
inak. Ale stále je to druh utrpenia, ktoré vedie k víîazstvu
a nakoniec utrpenie ukonåí.

234 KRÁSA MIESTO POPOLA



SPRÁVNE A NESPRÁVNE UTRPENIE

Keâ budeme nad týmito verãami premýãçaî, tak
objavíme, æe by sme sa mali vierou rozhodnúî, æe budeme
radostní, keâ prechádzame cez îaæké zmeny, pretoæe
vieme, æe keâ nás Boh miluje, tak aj naãe „správne“
utrpenie povedie k dobrému koncu, åo je v tomto prípade
dospelý, zrelý charakter:

„A nielen to, ale súæeniami sa chválime, vediac, æe
súæenie pôsobí trpezlivosî, trpezlivosî vyskúãa-
nosî, vyskúãanosî nádej. A nádej nezahanbuje,
lebo láska Boæia je nám rozliata v srdciach skrze
Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ (Rímskym
5:3-5)

Kvôli nesprávnemu premýãçaniu mnoho çudí nikdy
nedospeje do bodu, kedy by sa teãili zo æivota. Dospelosî
je vædy spojená so stabilitou. Bez stability nikdy nepre-
æijeme pokoj a radosî.

Existuje „správne“ utrpenie a „nesprávne“ utrpenie.
Apoãtol Pavol povzbudzuje veriacich, aby si boli istí, æe
netrpia za nieåo zlé, ale æe ak trpia, má to byî za správnu
vec. V 1. Petrovi 3:14 poznamenáva: „Ale ak aj trpíte pre
spravodlivosî, blahoslavení ste.“

Vo verãi 16 nás napomína, aby sme æili tak, æe si
budeme istí, æe naãe svedomie je úplne åisté a vo verãi 17
hovorí: „Lepãie je totiæ, aby ste trpeli, ak je to vôça Boæia,
dobre åiniac a nie zle åiniac.“

Toto je dôleæitá oblasî. Mnohí çudia nikdy nepocítia
radosî zo slobody, pretoæe nesprávne premýãçajú
o utrpení. Poåas svojho kresîanského æivota ste mohli
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poåuî, æe Jeæiã vás chce oslobodiî od vãetkého váãho
utrpenia. A to je pravda, chce to. Ale musíme prejsî
rôznymi údoliami, prechodmi a tie nikdy nie sú
jednoduché.

Pri pôrode je jedna åasî, ktorá sa oznaåuje ako
„prechod“ a táto åasî je zároveê najîaæãia. Tridsaîãtyri
rokov som æila æivot bolesti. Keâ som nakoniec
pochopila, æe Jeæiã ma chcel od utrpenia vyslobodiî,
vstúpila som do prechodu. Bola som menená a pretváraná
do podoby, ktorú mal pre mêa pôvodne v zámere eãte
pred tým, ako som bola pokrivená týmto svetom. Trpela
som eãte niekoçko rokov, ale inak. Nebolo to beznádejné
utrpenie ale utrpenie, ktoré vlastne produkovalo nádej,
pretoæe som poåas tohto procesu videla zmeny.

Neboli to vædy veçké zmeny, ale Pán ma vædy podræal,
aby som sa nevzdávala. Keâ som si myslela, æe tú bolesî
uæ viac nevydræím, priãiel so ãpeciálnym poæehnaním,
ktoré mi pripomenulo, æe je stále pri mne a dáva na mêa
pozor.

OHEÊ ZLATNÍKA

Ak pochopíte, æe správne utrpenie funguje ako oheê
zlatníka, tak potom nasledovný verã bude maî jedineåný
význam, ktorý prináãa obrovskú úçavu:

„Kto znesie deê Jeho príchodu, kto obstojí, keâ sa
zjaví? Veâ On je ako taviåov oheê a ako práåov
lúh! A posadí sa ako taviå a åistiå striebra a preåistí
levítov; tríbiî ich bude ako zlato a striebro a budú
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správne prináãaî Hospodinovi obete.“
(Malachiáã 3:2-3)

Rada by som sa s vami podelila o príbeh, ktorý som raz
poåula. Viac osvetlil tento oddiel. Jeden muæ iãiel
k zlatníkovi a naãiel nejaké veci, ktoré si chcel kúpiî. Celý
åas, åo bol v obchode, nezazrel predavaåa. Aby mohol svoj
nákup ukonåiî, zaåal ho hçadaî a ako ho tak hçadal,
vzadu v obchode si vãimol otvorené dvere, ktoré viedli
von. Keâ stál vo dverách, uvidel ho. Bol to vlastne sám
zlatník. Sedel pri ohni a pred ním stál obrovský hrniec.
Svoje oåi neodtrhol od prepaçovacieho hrnca, dokonca aj
keâ sa s ním chcel zákazník rozprávaî o kúpe nejakého
tovaru.

Zákazník sa ho spýtal, åi nemôæe na chvíçu prestaî
robiî to, åo robí, aby sa postaral o obchod. Ale zlatník
povedal: „Nie.“ Vysvetlil mu, æe v hrnci nemôæe nechaî
kov ani jednu minútu bez dohçadu. Zdôvodnil to
nasledovne: „Je veçmi dôleæité, aby kov, v tomto prípade
zlato, nestuhlo skôr ako z neho vyjdú vãetky neåistoty.
Chcem, aby z neho bolo åisté zlato. Ak je oheê príliã
horúci, mohol by vãetko zniåiî. A ak je oheê príliã
chladný, tak by zlato mohlo stuhnúî a boli by v êom
vãetky neåistoty.“

Vysvetlil, æe túto prácu nemôæe opustiî, ani z nej
spustiî oåi. Ani na chvíçu. Musí nad tým sedieî, pokiaç to
úplne nedokonåí. Zákazník sa ho spýtal, kedy to bude
a zlatník odpovedal: „Budem vedieî, æe je hotové, keâ sa
doê pozriem a jasne tam uvidím svoj odraz.“

Pre mêa je to krásny príbeh, pretoæe mi dáva vedieî, æe
Boh neustále stráæi môj æivot a dáva pozor na vãetky
utrpenia, ktoré mi idú do cesty, aby sa uistil, æe nie sú pre
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mêa príliã silné. Ale tieæ sa uisîuje, æe je tam dostatoåne
silný tlak na to, aby mohol vo mne konaî prácu.

V 1. Korintským 10:13 Pavol hovorí, æe Boh nikdy
nedovolí, aby na nás priãlo viac, ako môæeme zniesî. Ale
s kaædým pokuãením prináãa aj únik pred ním. Môæeme
dôverovaî Bohu, æe od nás neoåakáva, æe by sme mali
zniesî nieåo, åo je nad naãe sily.

Verte mi, Boh vie, åo ste schopní uniesî. Vie to eãte
lepãie neæ vy sami. Dôverujte Mu a On vás prevedie
prepaçovaním, aby ste mohli z toho vyjsî ako åisté zlato.

BEÆTE K CIEÇU

Bude jednoduchãie preæiî správne utrpenie, ak budete
chápaî, æe oheê z prepaçovania je celoæivotný proces.
Apoãtol Pavol si túto pravdu uvedomoval a povedal: „Nie
æe by som uæ bol dosiahol, alebo bol uæ dokonalý, ale
snaæím sa, åi ozaj uchvátim, pretoæe ma aj Kristus Jeæiã
uchvátil.“ (Filipským 3:12)

Vo svojich listoch apoãtol Pavol åasto kresîanský æivot
pripodobêuje závodu:

„Åi neviete, æe tí, åo beæia na závodiãti, beæia síce
vãetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak beæte (svoj
závod), aby ste dosiahli (aby ste získali korunu veåného
poæehnania)! A kaædý, kto závodí, zdræuje sa vãetkého;
oni preto, aby dosiahli poruãiteçný veniec, my vãak
neporuãiteçný. Preto ja tak beæím, nie ako na neisto (bez
uråitého cieça); tak zápasím, nie ako by som vzduch
rozráæal, ale ukázêujem si (ako boxer) telo (správam sa
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k nemu drsne, vycviåujem ho îaækosîami) a sluæbe ho
podrobujem, aby som sám nebol nehodný (neobstál
v skúãke, bol odmietnutý ako súper), keâ iným káæem.“
(1. Korintským 9:24-27)

Dôverujte Pánovi a On vás prevedie cez cieçovú
rovinku. Buâte odhodlaní pokraåovaî a zmocnite sa
toho, åoho sa pre vás uæ zmocnil Jeæiã. Chopil sa vás, aby
vás zachránil.

Vaãe spasenie v tomto æivote zahþêa veça ovocia. Nie je
to iba domov v nebi po smrti. Vaãe veåné spasenie zaåalo
vo chvíli, keâ ste boli znovuzrodení. A nikdy neskonåí.
Boh sa vás zmocnil, aby vás mohol obnoviî v tom, åo od
vás nepriateç ukradol. Ale na to, aby ste to dostali späî,
budete musieî byî odhodlaní.

Nebuâte pasívni a neåakajte, æe víîazstvo na vás len tak
spadne. Prichádza Boæou milosîou a nie vaãimi skutkami,
ale musíme s Duchom Svätým spolupracovaî na kaædom
kroku.

Dave Grant vo svojej knihe Vyznanie úæasnej lásky (The
Great Lover’s Manifesto) zdôrazêuje, æe nikdy nera-
stieme, keâ sú veci jednoduché. Akosi sa prechádzame
æivotom bez námahy. My, çudské bytosti, sme od pri-
rodzenosti lenivé a vædy sa pokúãame nájsî najjedno-
duchãiu cestu. Ale skutoånosî je taká, æe na to, aby sme
rástli a rozãirovali si obzory, potrebujeme tlak. Nepo-
rastieme, pokiaç nebudeme súhlasiî, æe boj nám
prospieva a æe boj je dobrý, pretoæe vâaka nemu sa
hýbeme a sme æiví. Pavol povedal, æe sa snaæil dosiahnuî.
Táto fráza naznaåuje tlak a boj. Naznaåuje, æe kresîanský
æivot nie je jednoduchý.
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Tento istý autor hovorí tento príbeh: „Niekoçko våiel
bolo vyvezených do vesmíru, aby sa zistilo, ako budú
reagovaî na stav bez tiaæe. V tomto priestore mohli
poletovaî bez akéhokoçvek úsilia. Správa k tomuto
experimentu bola zhrnutá nasledovne: Teãili sa z cesty, ale
potom umreli“ (dôraz autorkin). Na 100 percent súhlasím
s pánom Grantom, ktorý âalej hovorí, æe sa len zriedka
stane, æe do nieåoho, åo by stálo za to, nejako pozvoçna
vplávame.

POÅAS ÎAÆKÝCH CHVÍÇ SA PEVNE DRÆTE

V nasledovných verãoch hovorí starozákonný prorok
Abakuk o îaækých chvíçach a tvrdí, æe Boh mu dal nohy
jeleníc, aby zostal stáî pevne aj poåas takýchto chvíç:

„Hoci figovník nekvitne a ovocia niet na viniåoch,
a sklame úroda olív, polia nedodajú potravy,
ulúpené sú ovce z koãiara a dobytka nieto
v stajniach. Ja radovaî sa budem v Hospodinu
a jasaî v Bohu mojej spásy. Hospodin Pán je moja
sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na
moje výãiny.“ (Abakuk 3:17-19)

Jelenica je veçmi zdatná v zloæitých horských terénoch.
Skalu, ktorá sa nám zdá nemoæná na zdolanie, çahko
preskacká. Boæia vôça pre nás je, aby sme mali takúto
istotu pri naãich krokoch, ktoré robíme, takæe keâ nám
do cesty vojde nieåo îaæké, nebudeme zahanbení alebo
vystraãení.
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Aby sme boli skutoåní víîazi, musíme narásî -
dosiahnuî do miesta, kde sa nebudeme obávaî îaækostí,
ale kde sa z nich pre nás stanú výzvy. V niektorých
prekladoch Biblie sa „výãiny“ z 19. verãa prekladajú ako
„îaækosti, utrpenie alebo zodpovednosî.“ Je to pre to, æe
v takýchto obdobiach najviac rastieme.

Keâ sa obzriete na svoj æivot, tak zistíte, æe ste poåas
jednoduchých chvíç nikdy nenarástli. Rastiete poåas
zloæitého obdobia. Poåas dobrých chvíç, ktoré prídu, sa
môæete teãiî z toho, åo ste v îaækých chvíçach získali. Je to
skutoåne æivotný princíp. Tak to jednoducho funguje.
Celý týædeê pracujete a potom dostanete výplatu a teãíte
sa z voçného víkendu. Cviåíte, správne jete, dobre sa
o seba staráte a potom sa teãíte zo zdravého tela. Upracete
si dom alebo pivnicu åi garáæ a potom sa teãíte z pekného
a åistého priestoru, vædy, keâ idete okolo.

Spomenula som si tu na Æidom 12:11: „Pravda, nijaká
prísna výchova, dokiaç trvá, nezdá sa radostnou, ale
æalostnou; potom vãak prináãa ovocie spravodlivosti
pokoj tvoriace tým, åo boli êou pocviåení.“

Ålovek, ktorý slúæi Bohu, z lásky k Nemu robí to, åo je
správne, pretoæe to správne je. Nerobí to kvôli tomu, aby
zdedil nieåo dobré, aj keâ nakoniec ho poæehnanie
neminie.

Túæte po tom, aby ste boli ucelení, aby ste Pánovi
mohli daî slávu a nakoniec sa budete teãiî z toho, æe
budete slávni.
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Budujte mosty,
nie múry

A

Múry predstavujú ochranu. Vãetci máme sklon
stavaî múry, aby sme sa ochránili pred zranením.

Ako som sa uæ niekoçkokrát zmienila, napriek tomu, æe
mám veçmi milého a úæasného manæela, sú chvíle, keâ
ma zraní. Nakoniec som si uvedomila, æe kedykoçvek ma
môj manæel emocionálne zranil, vystavala som si múr
ochrany, samozrejme, v duchovnom slova-zmysle. Za
týmto múrom som sa mohla skryî a jeho som mohla od
seba dræaî âaleko – aby ma znovu nezranil. Ale Duch
Svätý mi ukázal, æe vædy, keâ si postavím múr, aby som
niekoho nevpustila dnu, seba som „zamurovala na
samotku”.

Veça çudí æije takto. Sú na samotke, pretoæe si
vybudovali múry, aby sa ochránili. Problém je, æe z týchto
múrov sa stanú väzenia a potom sú çudia chytení v pasci
zatrpknutosti a samoty. Postavia si obranné múry, aby
zabránili emocionálnej bolesti, ale nie sú schopní milovaî



a byî milovanými, pokiaç nie sú ochotní nechaî sa aj
zraniî.

Ak svoj æivot premrháte v snahe vyhnúî sa bolesti, je to
bolestivejãie ako æiî normálne a rieãiî kaædý problém,
ktorý sa objaví. Jeæiã je Lekár a On je tu pre vás, aby sám
udelil pokoj poåas bolestivého obdobia.

Verím tomu, æe Pán chce, aby som vás teraz
povzbudila, aby ste urobili krok viery a zbúrali múry,
ktoré ste si vybudovali. Táto myãlienka vás môæno
vystraãila, zvláãî ak ste za nimi æili dlho. Boh dokáæe
odstrániî tieto emocionálne múry, ktoré vás oddeçujú od
ostatných, presne tak ako zboril múry Jericha (Józua
2:1-21, 6:1-27). V Biblii v Æidom 11:30 sa píãe, æe „vierou
padli múry Jericha.“

Musím urobiî krok viery vædy, keâ mi Jeæiã ukáæe, æe
som si postavila múr, aby som niekoho nevpustila dnu.
Musím sa rozhodnúî, æe svoju vieru vloæím v Neho,
pretoæe je mojím Ochrancom a nebudem sa snaæiî
ochrániî samú seba.

V Biblii je niekoçko verãov, ktoré zasçubujú Boæiu
ochranu. Izaiáã 60:18 je jeden, ktorý pomáha mne:
„Nebudú poåuî o útlaku v tvojej krajine, ani o pustoãení
a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveã Spásou a
svoje brány Chválou.“

Tento verã mi hovorí, æe spasenie skrze Jeæiãa Krista je
okolo mêa ochranným múrom. Od chvíle, kedy som sa
stala Jeho, berie na seba zodpovednosî za moju ochranu.
Avãak, aby som toto poæehnanie mohla v æivote
aktivovaî, musím veriî, æe ma stráæi. Pokiaç budem
Pánovu ochranu odmietaî a budem sa snaæiî postaraî sa
o seba, naâalej budem æiî v otroctve a mizérii.
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Âalãím krásnym verãom, hovoriacim o Boæej ochrane,
je Izaiáã 30:18: „Hospodin (nedoåkavo) åaká (oåakáva,
vyhçadáva a túæi), aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám
prejavil milosrdenstvo; lebo Hospodin je Bohom práva;
blahoslavený (ãîastný, závideniahodný) kaædý, kto na
Neho (na Jeho víîazstvo, priazeê, lásku, pokoj, radosî
a Jeho neporovnateçné a dokonalé spoloåenstvo)
oåakáva.“

Pozorné ãtúdium tohto verãa nám odhalí, æe Boh je
ten, ktorý doslova åaká na príleæitosî, aby k nám mohol
byî dobrý, aby priniesol do naãej situácie spravodlivosî.
Avãak, to môæe urobiî iba pre tých, ktorí na Neho åakajú
a oåakávajú, æe tak skutoåne urobí. Vzdajte sa namáhavej
lopoty „sebaochrany“ a zaånite umoæêovaî Bohu a oåa-
kávaî na Neho, æe vás ochráni.

Dovoçte Bohu, aby bol Boh.
Keâ vstúpite do tohto nového priestoru vierou,

nemôæem vám zaruåiî, æe nikdy nebudete zranení. Ale
môæem vám zaruåiî, æe Boh je „Bohom práva,“ åo
znamená, æe nakoniec prinesie rovnováhu a odmení vás
za to, æe ste si vyvolili Jeho cestu.

Kaædý, kto sa rozhodne rieãiî problémy a bolestivé
situácie Boæím spôsobom, je uråený ku skvelým veciam:
„Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deê,
pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto vãetkom
slávne víîazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“
(Rímskym 8:36-37, dôraz autorkin)

Ako môæeme vyzeraî ako víîazi, a zároveê byî ovcami,
ktoré sú vedené na poráæku? Odpoveâ je jednoduchá: aj
keâ sa zdá, æe nás niekto vyuæíva, aj keâ sa zdá, æe Pán
nerobí niå, aby nás vyslobodil, sme viac ako víîazi,
pretoæe v tomto vãetkom chaose vieme, æe nás Boh nikdy
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neopustí ani nezanechá; a presne v tej pravej chvíli príde
vyslobodenie a odmena.

STAVANIE MOSTOV

Raz keâ som sa modlila, mi Duch Svätý ukázal, æe môj
æivot sa stal mostom, cez ktorý ostatní prechádzajú
a nachádzajú pokoj s Bohom. Dlhé roky som stavala
jedine múry, ale existovali múry, z ktorých sú teraz mosty.
Vãetky îaæké a nespravodlivé veci, ktoré sa mi udiali, boli
premenené na diaçnice, cez ktoré môæu ostatní
prechádzaî, aby naãli tú istú slobodu, akú som naãla ja.

Nauåila som sa stavaî mosty namiesto múrov.
Ako som sa zmienila v piatej kapitole v tejto knihe, Boh

nehçadí na osobu (Skutky 10:34). To, åo robí pre jedného,
urobí aj pre druhého, pokiaç sú Jeho nariadenia
dodræiavané. Ak budete nasledovaî nariadenia, ktoré boli
opísané na týchto stránkach, objavíte tú istú slobodu,
ktorú som naãla aj ja. Potom sa môæete staî mostom pre
ostatných, cez ktorý budú môcî prejsî, namiesto toho,
aby ste postavili múr, ktorý by im zabránil vstúpiî.

V Æidom 5:9 je o Jeæiãovi povedané, æe je „Pôvodcom
spasenia.“ On bol prvým, ktorý vyãliapal cestu k Bohu pre
nás. Stal sa pre nás diaçnicou, po ktorej máme kráåaî. Je
to akoby stál pred hustým lesom, iãiel do neho pred nami,
aby sme my mohli cezeê prejsî, bez nutnosti bojovaî
s rôznymi nástrahami lesa. Obetoval sa za nás a teraz, keâ
z Jeho obeti máme osoh, dáva nám príleæitosî obetovaî sa
pre ostatných, aby mohli maî rovnakú radosî ako my.

Æidom 12:2 hovorí, æe Jeæiã pretrpel kríæ kvôli radosti
z odmeny, ktorá bola pred Ním. Rada si pripomínam túto
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skutoånosî, ak sa mi cesta zdá príliã îaækou. Hovorím si:
„Pokraåuj, Joyce. Leæí pred tebou odmena.“

Rozhodnite sa zbúraî múry a stavaî mosty. Existuje
veçmi veça çudí, ktorí sú vo svojom chaose stratení
a potrebujú niekoho, kto pôjde pred nimi, aby im ukázal
cestu. Preåo by ste tou osobou nemohli byî práve vy?

Múry alebo mosty? Rozhodnutie je na vás.

OKRASA MIESTO POPOLA

Nielen æe Pán chce premeniî vaãe múry na mosty, ale
taktieæ vo svojom Slove zasçúbil, æe vám chce daî okrasu
miesto popola:

„Duch Pána Hospodina je na mne, pretoæe ma
pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným
evanjelium; poslal ma obviazaî skrúãených
srdcom, vyhlásiî (fyzicky a duchovne) zajatým
slobodu a väzêom otvorenie æalára, a vyhlásiî rok
milosti Hospodinovej a deê pomsty náãho Boha,
poteãiî vãetkých zarmútených, obrátiî pozor
(udeliî im poteãenie a radosî) na zarmútených
Siona, daî im okrasu (veniec alebo ozdobnú
åelenku) miesto popola, oleja veselosti miesto
smútku, odev (ako vyjadrenie) chvály miesto
ducha malomyseçnosti. A budú ich volaî dubami
spravedlivosti (veçmi vysoké, silné a majestátne,
význaåné svojou bezúhonnosîou, spravodlivosîou
a priamom postavení pred Hospodinom), sadením
Hospodinovým, aby bol oslávený.“

(Izaiáã 61:1-3, Roháåek)
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Tieto zasçúbenia v Izaiáãovi 61 sú bohaté a je ich veça.
Preåítajte si ich a rozhodnite sa, æe vám ani jedno z nich
neunikne. Ja sa modlím, aby kaædý, kto åíta túto knihu,
mohol zdediî tieto zasçúbenia.

Boh svoj diel práce vykonal, keâ nám dal Jeæiãa. Ja som
svoj diel práce vykonala, keâ som sa správala v
posluãnosti Boæiemu Slovu a obdræala som slobodu a
potom som napísala túto knihu, aby som vám pomohla
urobiî to isté. Teraz musíte vy urobiî svoj diel.
Rozhodnite sa, æe sa nikdy nevzdáte, aæ dokým Mu
nedovolíte:

obviazaî vaãe skrúãené srdce
oslobodiî vás v kaædej oblasti æivota
otvoriî æalár
daî vám veselosî miesto smútku
odev chvály miesto ducha malomyseçnosti
a
okrasu miesto popola.
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Niå nevyjde navnivoå
A

Æiadna skúsenosî vo vaãom æivote nie je nadarmo
alebo zbytoåná, ak vãetky svoje starosti uvrhnete na

Pána. Ak aj úseky váãho æivota vyzerajú ako opustené
bojisko, Jeæiã dokáæe premeniî vãetky vaãe kúsky
minulosti na nieåo krásne.

Potom, ako Jeæiã nakþmil päî tisíc çudí s niekoçkými
bochníkmi chleba a dvomi malými rybkami, povedal
svojim uåeníkom: „Pozbierajte nalámané zvyãky, aby
niå nevyãlo nazmar.“ (Ján 6:12) Uåeníci zo zvyãkov jedla
nazbierali dvanásî koãov, åo bolo viac ako pôvodných pár
chlebov a rýb, ktoré Jeæiã rozdával.

Boh ma oslobodil od strachu, neistoty, emocionálnych
závislostí a od otroctva hlboko zakoreneného pocitu
odmietnutia. Potom årepy môjho æivota premenil a dal
mi slávnu výsadu. Môæem uåiî Jeho çud o tom, ako môæu
byî ucelení aj oni. Ako môæu maî plodné a ãîastné æivoty
a sluæby. Ako sa môæu teãiî zo zdravých a milujúcich
vzîahov.



Nauåila som sa prijímaî bezpodmieneånú lásku od
Boha, od Davea a tieæ od seba. Môj manæel nerobí vãetko,
åo chcem, aby robil, a ako chcem, aby to robil a práve
vtedy, keâ ja chcem, aby to robil. Ale teraz to pre mêa nie
je problém, pretoæe som sa nauåila, ako aj ja môæem jeho
milovaî bezpodmieneåne.

Hneâ, keâ sme sa zobrali, o bezpodmieneånej láske
som nevedela niå. Moja rodina musela robiî vãetko tak,
ako som to chcela ja, inak som si myslela, æe ma nemilujú.

Keâ som mala zlomené srdce, tak vãetci, ktorí so mnou
mali nejaký vzîah, sa museli veçmi snaæiî, aby som sa
mohla cítiî ãîastná. Trpeli, pretoæe pri mne nikdy
nemohli byî úprimnými a skutoånými. Nikdy mi
úprimne nemohli o niåom povedaî pravdu. Museli mi
povedaî to, åo som chcela poåuî, ak chceli maî nejaký
pokoj.

Ak som povedala Daveovi: „Poâme na kávu,“ radãej
nepovedal: „Veçmi sa mi nechce,“ pretoæe by som sa
odula. Tým som chcela ovládaî veci. Bola som zniåená,
zruinovaná, polámaná a nefunkåná. Niekto na mne
vykonal násilie a ja som chcela, aby ostatní platili za moju
bolesî, aj keâ neboli tými, ktorí ju spôsobili.

Ak na vás bolo spáchané násilie skrze zneuæívanie, vaãe
práva çudskej bytosti boli poruãené, a preto sa môæete
cítiî, æe ste zdrtení a beznádejní. Tak veça obetí
zneuæívania sa nakoniec dostane do bodu, keâ povedia:
„Uæ to nedokáæem uniesî.“ Nie je to tak, æe tento problém
by zasahoval do ich kaædodenného æivota. Ale sú zdrtení
kvôli tomu, æe majú zlomené srdce. My, ktorí sme
vyrastali v nefunkåných rodinách, sme takí neistí, æe
taktieæ budujeme nefunkåné rodiny.
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Potrebujeme vnútornú silu, aby nás nezdrtili vonkajãie
okolnosti. Musíme dovoliî Bohu, aby pozbieral naãe
roztrieãtené sny a premenil nás na Kristov obraz. Aby to
mohol urobiî, moæno bude musieî polámaî tie zvyãné
kúsky, ktoré nám zvýãili, na jemnú hlinu. Potom nás
moæno bude musieî poliaî svojím Slovom, pretvoriî
naãe neforemné zvyãky a potom nás opäî poloæiî na svoj
hrnåiarsky kruh. Ale Boæie schopnosti sú väåãie ako si
vieme predstaviî, åo On dokáæe, aby vytvoril nieåo
zázraåné z toho, åo nám zostalo.

Jeæiã nám povedal, æe vo svete bude utrpenie: „Toto
som vám povedal, aby ste mali (dokonalý) pokoj vo
mne. Na svete máte súæenie, ale dúfajte (majte odvahu,
buâte sebavedomí, istí a nemalomyseçní), ja som
premohol svet (zbavil som ho moci zraniî vás a dobyl
som ho kvôli vám).“ (Ján 16:33)

V tomto æivote sa nikdy nedokáæeme vyhnúî utrpeniu.
Ale tí, ktorí svoju vieru vkladajú v Jeæiãa, sa môæu
radovaî: „Mnoho bied má spravodlivý, leæ zo vãetkých
ho vytrhuje Hospodin.“ (Æalm 34:19) Ale Slovo
nehovorí, æe Boh nás vytrhuje okamæite. Moæno budeme
najskôr musieî nejakými vecami prejsî.

Æivot vædy premôæe smrî a svetlo vædy premôæe
temnotu. Bez Boæieho Slova sa môæe budúcnosî zdaî
temná, ale Jeæiã povedal, æe priãiel na to, aby nás oslobodil
od temnoty: „Ja, svetlo, priãiel som na svet, aby nikto
nezostal v tme, kto verí vo mêa.“ (Ján 12:46) Namiesto
toho, aby sme naâalej æili v temnote a mizérii, máme
naâalej nasledovaî Jeæiãa a úplne napodobêovaî Jeho
spôsob æivota (Ján 12:26).

Ale nemôæete naâalej nasledovaî Jeæiãa, ak ste
polámaní, zdrtení alebo utlmení. Doteraz ste vãak poåuli
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veça Boæieho Slova skrze svedectvá v tejto knihe, aby ste
mohli vedieî, æe uæ nie ste zviazaní svojou minulosîou, ak
nasledujete Pána. Jeæiã povedal: „Ak vy zostanete v
mojom slove, ste naozaj moji uåeníci. A poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:31-32)

POKRAÅUJTE V NASLEDOVANÍ PÁNA

Boh dáva do srdca çudí sny. Ale mnoho çudí
nepokraåuje aæ do konca, aby Ho nasledovali a aby On
mohol tieto sny naplniî. Mnohí zaånú a potom prestanú.
Zaånú, prestanú. Zaånú, prestanú. Nepokraåujú, pretoæe
ich zlomené srdce má silnejãiu moc ako ich nádej.
Nemajú æiadnu vnútornú silu, aby mohli pokraåovaî aæ
do konca.

Jeæiã obviaæe vaãe rany a uzdraví vaãe zranenia. Jeho
Slovo je pre vaãu duãu liekom (Príslovia 4:20-22). Kaædý
deê si åítajte Boæie Slovo, aj ak to bude iba jeden verã.
Povzbudzujem vás, aby ste si åítali moje stíãenia na kaædý
deê – Zaånite svoj deê správne (Starting Your Day Right)
a potom keâ budete veåer zaspávaî, premýãçajte nad
vecami, ktoré sú inãpirované Bohom. Napríklad: Som
Boæou spravodlivosîou skrze Jeæiãa Krista. Boh ma miluje.
Má pre moju budúcnosî dobrý plán. Potom sa modlite
modlitby, ktoré sú naplnené vierou.

Pane, verím, æe ma milujeã a æe dokáæeã zobraî
vãetky tieto rozbité årepy môjho æivota a vytvoriî
z nich nieåo dobré pre môj æivot. V Rímskym 8:28
tvoje Slovo hovorí: „A my vieme, æe milujúcim
Boha, povolaným podça rady (Boæej), vãetky veci
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slúæia na dobro.“ Milujem îa, Pane. Verím Ti, æe si
mi odpustil. Otåe, prijímam Tvoje uzdravenie
môjho zlomeného srdca.

Nechoâte v noci do postele s myãlienkou, akí ste
straãní a ako to nikdy nemôæete premôcî, alebo ako sa to
nikdy nezmení, ako sa nikdy niå nezlepãí. Vezmite si
Slovo ako svoj liek. Je to liek pre vaãe telo, duãu aj ducha.
Ãtudujte ho, aby moc Slova a Ducha pracovala vo vaãom
æivote.

Ak v Biblii åítate verã, ktorý chcete, aby fungoval vo
vaãom æivote, tak ho pridajte do svojich modlitieb.
Napríklad, Æalm 30:12-13 sa môæe staî åasîou vaãich
veåerných modlitieb. Spolu so æalmistom môæete
uctievaî Boha a môæete sa modliî: „Môj nárek premenil
si v tanec, rozviazal si mi smútoåné rúcho a opásal si ma
radosîou, aby Îa moja duãa ospevovala a neumõkla.
Hospodin, Boæe môj, naveky Îa budem oslavovaî.“

Boh s nedoåkavosîou åaká na to, aby do váãho æivota
mohol vyliaî svojho Ducha. Tak sa modlite: Pane, pracuj
v mojom æivote. Rob si, åo chceã. Uzdrav çudí, ktorých som
zranil a vylieå aj mêa.

VAÃA BOLESÎ NEVYJDE NAZMAR

Ako dieîa som nikdy nemohla byî bezstarostná, nikdy
som nebola schopná æiî bez starostí, nikdy som sa
nemohla iba zobudiî a hraî sa. Vædy mi to bolo çúto,
pretoæe sa mi zdalo, æe moje detstvo a roky dospievania
vyãli nazmar. Potom som bola v nesprávnom manæelstve
päî rokov a aj o tom som si myslela, æe je to strata åasu.

252 KRÁSA MIESTO POPOLA



Ako dospelá som si myslela, æe som veça rokov svojho
æivota premrhala. Ale Boh pozbieral tieto premrhané
roky a z mojich îaækostí vytvoril moje posolstvo.

Naãiel hodnotu v kaædej smutnej situácii, ktorú som
preæila. Moæno by ste chceli vedieî: ako by Boh mohol
niekedy vytvoriî nieåo krásne z toho zmätku a neporiadku,
ktorý som urobil? Boh má cesty, o ktorých my niå nevieme.
Pouæíva vãetky moje premrhané roky, aby zasiahol tisíce
a tisíce çudí, ktorí mi hovoria: „Kaædý deê vás poåúvam.“

Niekedy sa divím nad tým, åo poåúvajú. Poåujú ma
hovoriî o tom, v akom som bola chaose a ako ma Boh
opäî ucelil a toto posolstvo im dáva nádej a vieru, æe pre
nich urobí to isté. Z mojej zlomenosti vyberá hodnotu
a pouæíva ju, aby mohol uzdraviî zlomenosî niekoho
iného.

Moæno sa cítite, æe ste svoj doterajãí æivot premrhali.
Ale ak iba sedíte a premýãçate nad tým, nepohnete sa âalej
na nové miesto. Ak dôverujete Bohu, tak pre vás dokáæe
urobiî nieåo slávne, nech uæ ste z îaækej situácie odiãli
kedykoçvek. Boh dokáæe urobiî nieåo tak slávne v tom
åase, ktorý vám eãte zostáva, æe vãetko to, åím ste preãli,
bude stáî za to, keâ uvidíte ako to Boh vezme a urobí
s tým vo vás nieåo, åo dokáæe len On.

Bolo pre mêa nemoæné robiî to, åo dnes robím. Keâ
ma Boh povolal do sluæby, mala som v æivote chaos. Ani
toto vãak nie je dostatoåne výstiæný opis. Ale milovala
som Boha a uæ som nechcela byî taká, aká som bola pred
tým. Nevedela som, ako sa zmeniî, aby som bola iná a aby
mi bolo lepãie. Trvalo to celé roky, kým ma Boh dostal na
miesto, ktoré chcel, ale verím tomu, æe za posledné roky
vo svojej spravodlivosti pracuje rýchlejãie.
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BOH UROBÍ TO, ÅO SA ZDÁ
BYÎ NEMOÆNÝM

Aj ak to bude trvaî celé desaîroåia, je lepãie, ak ste na
ceste hore neæ na ceste dole. Modlite sa: Boæe, nech sa páåi.
Zober môj zlomený æivot a pozbieraj årepy, aby niå z nich
nevyãlo nazmar. Nezostaête polámaní. Rozhodnite sa, æe
svoju minulosî aj budúcnosî zveríte Pánovi.

Moæno sa budete cítiî ako Marta, keâ zomrel jej brat
Lazár. Povedala Jeæiãovi: „Pane, keby si bol býval tu,
nebol by mi brat umrel.“ (Ján 11:21) Jeæiã za nimi mohol
prísî skôr, ale Biblia hovorí, æe naschvál åakal, kým Lazár
umrie a bude leæaî v hrobe. Åakal, aæ bude situácia úplne
nezvrátiteçná, a ak z nej vyjde nieåo dobré, bude jasné, æe
je to Boæí skutok (Ján 11:1-11).

Musíme chápaî to, æe ak Boh nemení naãu situáciu
alebo ak ju nemení tak rýchlo, ako by sme chceli, moæno
åaká naschvál. Keâ si uæ myslíme, æe z danej situácie nie je
východisko, Boh nám dokáæe, aký je silný a úæasný, len
kvôli nám (2. Kronická 16:9).

Celé roky som sa snaæila Bohu slúæiî. Tak preåo åakal
tak dlho, aby sa ma dotkol mocou Ducha Svätého? Preåo
to neurobil o dva roky skôr? O ãtyri roky skôr? Myslím, æe
åakal iba na to, aby to bol zázrak a aby mi tým dokázal, æe
v mojom æivote pracuje. Skutoånosî, æe Boh si mohol môj
æivot pouæiî na sluæbu je uæ sám o sebe zázrakom.

Ak by Jeæiã svojim dvanástim uåeníkom dal test
osobnosti, tak by vyãlo, æe nemali dobré vlastnosti na to,
aby zostavili dobrý tím pre sluæbu. Analytici by Jeæiãovi
radili, aby pokraåoval v hçadaní správnych muæov pre
túto prácu, ktorú od nich chcel. Ich správa by hovorila
nasledovné: „Peter je emocionálne nestabilný a dostáva
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záchvaty hnevu, Tomáã je plný pochybností.“ Jeden po
druhom by boli vãetci uåeníci podobne diskvalifikovaní.

Je zaujímavé si vãimnúî, æe pred tým, ako si Jeæiã
vyvolil svojich dvanástich (Lukáã 6:12-16), celú noc sa
modlil! Chcela by som vedieî, ako dlho sa modlil za vás
a za mêa, keâ si nás vyberal k náãmu povolaniu. Jeæiã
o nás vie vãetko. Napriek tomu si nás vybral. Preåo? Chce
uzdraviî skrúãených srdcom. Chce pozbieraî årepy
a ukázaî svoju moc. Åím slabãích çudí si vyberie, tým
viditeçnejãia je Jeho moc skrze nich.

Keâ som zaåala Bohu slúæiî, tak som polovicu týædêa
preplakala, pretoæe som sa çutovala. Napriek tomu som
stále mala pomazanie vyuåovaî ãtúdium Biblie. Dokázala
som kázaî presne tak dobre ako teraz. Ale Boh ma
nechával v obývaåke celé roky s dvadsiatimi piatimi
çuâmi a aæ potom ma viedol k celosvetovej sluæbe, ktorú
mám dnes.

Nauåila som sa, æe Boh ma z verejnej sluæby nestiahne,
ak Mu dovolím konaî v mojich najsúkromnejãích
oblasiach æivota. Ale celý ten åas som robila krôåik po
krôåiku pokroky tým, æe som bola verná v malých
veciach,  iãla som od slávy k sláve (2. Korintským 3:18).

Úæasná vec na Bohu je, æe nielen æe vidí, kde sme, ale
vidí aj to, kam ideme. A správa sa k nám tak, æe má celý åas
na mysli to, åo máme na konci dosiahnuî. Miluje nás
bezpodmieneånou láskou od zaåiatku náãho vzîahu.
Môæeme sa snaæiî rôznymi spôsobmi, ako si Jeho lásku
získaî. Ale vãetko, åo skutoåne potrebujeme urobiî, je
prijaî ju.

Niekedy sa tak veçmi snaæíme dostaî sa do Boæej
prítomnosti, ale skutoånosîou je, æe je nemoæné od Jeho
prítomnosti odísî. On sa neustále snaæí získaî si nás.
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V Æalme 139:7-10 æalmista o Bohu napísal:

„Kam by som mohol zájsî od Tvojho Ducha? Pred
Tvojou tvárou kam uteåiem?
Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som
si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty.
Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri
najvzdialenejãom mori, aj tam by ma odprevadila
Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila.“

V ãestnástom verãi v tomto oddieli æalmista hovorí, æe
„vãetky dni boli vopred stanovené, hoci eãte ani jeden z
nich nejestvoval.“ A v 17 a 18 verãi hovorí: „Aké vzácne
sú mi Tvoje myãlienky, ó Boæe, aký nesmierny je ich
poået. Ak ich spoåítam, viac ich je ako piesku, keâ sa
prebudím, eãte vædy som s Tebou.“

Nestavajte svoju hodnotu na tom, ako sa k vám ostatní
správali. Prijmite svoju hodnotu a cenu z toho, kým ste
v Kristovi.

Moæno sa niekedy budete cítiî, æe Pán nie je blízko, ale
preto je tak dôleæité poznaî Slovo. Prorok Izaiáã pred
Pána predniesol sîaænosî a povedal, æe Jeho çud hovoril:

„Ale Sion povedal: Opustil ma Hospodin a Pán
zabudol na mêa!
Åi zabudne æena na svoje nemluvêa a nezçutuje sa
nad synom, ktorého zrodila? Keby ony aj
pozabudli, ja na teba nezabudnem. Ajhça, do dlaní
som si îa vyryl, tvoje hradby sú ustaviåne predo
mnou.“ (Izaiáã 49:14-16)
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Neboli to rodiåia, ktorí priãli s nápadom vædy pri sebe
nosiî fotku svojich detí – Boh si nosí fotku svojich detí,
kamkoçvek ide. Keâ nabudúce budete pochybovaî
o svojej hodnote, tak si pamätajte, æe Boh vás má vyrytých
do dlaní.
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26

Dvojnásobná odplata
za vaãu bolesî

A

Nezáleæí na tom, cez åo ste preãli. Ak sa dræíte blízko
Boha, odmení vás. Slovo v Æidom 11:6 hovorí: „Bez

viery vãak nie je moæné páåiî sa (Bohu). Lebo ten, kto
pristupuje k Bohu, musí veriî, æe Boh je a odplatí sa
tým, ktorí Ho hçadajú.“

Veça çudí si myslí, æe Boh tresce. Ale je jasné, æe Boha
nepoznajú dôverne. Na základe svojej pravej podstaty,
ktorou je láska (1. Jána 4:8), Boh odmeêuje.

Chce, aby sme odmenu oåakávali. Chce, aby sme sa na
Jeho odmenu teãili a aby sme v êu dúfali. Jeho Slovo
hovorí, æe tí, ktorí k Nemu prichádzajú, musia veriî, æe je
a æe je odplatiteçom. Nemali by sme sa upriamiî na to, cez
åo sme museli prejsî. Mali by sme svoje myãlienky
upriamiî na to, åo pre nás Boh urobí, keâ Mu budeme
verní. Naãe svedectvo by malo byî plné chvály, keâ
budeme prehlasovaî: „Dostanem odmenu!“



Oåakávanie odmeny nás napõêa nádejou. Pomáha nám
dostaî sa cez îaækosti. Biblia hovorí, æe aj keâ Jeæiã
opovrhol kríæom, pretrpel ho kvôli odmene, ktorá Ho
åakala na druhej strane kríæa. Tak aj my: „Hçaâme na
Jeæiãa, Pôvodcu (dáva nám prvý impulz k viere) a
Dokonávateça viery (privádza ju k dokonalosti a dospe-
losti), ktorý napriek radosti, åo Ho åakala, pretrpel
kríæ.“ (Æidom 12:2)

Nikto by neãiel do práce, ak by si nemyslel, æe dostane
výplatu. Vtedy sme motivovaní, a zároveê aj poháêaní
dopredu, keâ vieme, æe za naãu vytrvalosî budeme
odmenení. Povieme si: „Je to v poriadku. Idem do toho,
pretoæe viem, æe za to nieåo dostanem.“

Je dôleæité si uvedomiî, æe Boh je milujúcim Otcom
a æe sa o nás postará. Sme Mu verní kvôli Jeho dobrote
voåi nám. Do naãich æivotov prináãa odmenu a zvláãtne
poæehnania, nie kvôli tomu, æe nám nieåo dlæí, ale kvôli
tomu, æe je to Jeho podstatou, aby preukazoval lásku tým,
ktorí Ho snaæne hçadajú.

Ak by ste snaæne nehçadali Boha stále viac a viac, tak by
ste túto knihu zahodili uæ pri predchádzajúcich stranách.
Ale stále eãte åítate a dúfate, æe sa o Bohu dozviete nieåo,
åo ste eãte nevedeli. To hovorí o tom, æe stojíte v rade na
odmenu od Neho ako tí, ktorí verne hçadajú Pána.

BOH SA NA VÁS POZERÁ

Boh sa na vás pozerá a vidí vãetko, åo robíte. Æalmista
o Êom povedal: „Ty vieã, åi sadám, åi vstávam; i moju
myãlienku chápeã zâaleka.“ (Æalm 139:2) Biblia hovorí:
„Lebo oåi Hospodinove prehliadajú celú zem, aby
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ukázal svoju moc tým, åo majú voåi Nemu úprimné
srdce.“ (2. Kronická 16:9) Boh s nadãením vyhçadáva
príleæitosti, kedy vás za vaãu vieru môæe odmeniî.

Jeæiã povedal: „Ajhça, prídem skoro a moja odplata je
so mnou, aby som odplatil kaædému podça jeho
skutkov!“ (Zjavenie 22:12) To znamená, æe çudia prijmú
odplatu za to, åo na tejto zemi vykonali. To môæe byî na
jednej strane nadchýnajúce, na druhej strane straãidelné.
Musíme si uvedomiî, æe Boh sa na nás pozerá a æe nikomu
len tak nieåo neprejde.

Boh ani nespí ani nedrieme (Æalm 121:4). Vie o vãet-
kom, åo sa deje za zavretými dverami. Preto musíme æiî
tak, akoby sme skutoåne verili tomu, æe Boh pozoruje
kaædý náã pohyb. Keâ sedíme a rozprávame sa, musíme
pamätaî na to, æe Boh je neviditeçným hosîom, ktorý
poåúva vãetko, åo hovoríme.

Jeæiã svojich nasledovníkov varoval:

„Varujte sa prejavovaî zboænosî pred çuâmi
preto, aby vás videli; ináå nemáte odplatu u svojho
Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keâ dávaã
almuænu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v
synagógach a na uliciach, aby ich çudia oslavovali.
Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu!“

(Matúã 6:1-2)

Ak robíme veci, aby sme pozornosî çudí upriamili na
seba, tak to, åo od nich dostaneme je naãou odmenou. Od
Boha uæ odmenu nedostaneme. Nezamieêajte odmenu
od Boha za odmenu od çudí. Åakajte na to, åo vám môæe
daî Boh, pretoæe to bude omnoho lepãie neæ odmena,
ktorú vám dokáæu daî çudia.
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Jeæiã pokraåoval a hovoril: „Ale keâ ty dávaã almuænu,
nech nevie tvoja çavica, åo robí pravica, aby tvoja
almuæna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v
skrytosti, odplatí tebe.“ (Matúã 6:3-4)

Inými slovami, robte dobré veci zo správnych moti-
vácií, ale nechváçte sa s nimi. To, åo ste schopní robiî
v skrytosti, vám Boh odplatí zjavne. Jeæiã nám dokonca
povedal, aby sme sa modlili v súkromí: „Ale keâ sa ty
modlíã, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli
sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec,
ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.“ (Matúã 6:6)

Moæno si myslíte, æe máte nevâaånú sluæbu. Moæno
desaî rokov pracujete v besiedke v zbore a jediná spätná
väzba, ktorú dostávate je od nahnevaných rodiåov o tom,
ako zle sa staráte o ich deti. Alebo moæno päî rokov
v zbore vítate pri dverách a nikto vám nikdy za vaãu
vernosî nepoâakoval. Alebo ste moæno modlitebník
a nikto nevie, æe sa za nich modlíte. Ale ste motivovaní
robiî to, åo robíte, „ako Pánovi.“

Nebuâte znechutení robiî dobro. Pretoæe Boh vidí
vãetko, åo pre ostatných robíte v Jeho mene. Ani jeden
dobrý skutok, ktorý ste urobili z dobrých motivácii,
nepreãiel okolo Neho nepovãimnutý. Boh vidí kaædého
åloveka, ktorému pomáhate a kaædého åloveka, ku
ktorému ste milí. Vidí, keâ niekomu preukáæete milo-
srdenstvo alebo odpustenie. A On vás za to odmení. Ak sa
teãíte na Boæiu odmenu, tak budete robiî veci zo
správnych motivácií.
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ÅO ROBIÎ, KEÂ PRÍDE PROBLÉM

Skôr alebo neskôr budeme maî v æivote problémy.
Vãetci máme skúãky a trápenia. Kaædý z nás prechádza
obdobím skúãok. A nie kaædá búrka sa dá predpovedaî. V
niektoré dni sa môæem zobudiî a myslieî si, æe vãetko
bude v poriadku. Ale skôr, neæ sa skonåí ten deê môæeme
byî skúãaní rôznymi problémami, ktoré sme neoåakávali.

Problémy sú súåasîou æivota, takæe na ne musíme byî
pripravení. Musíme maî na problém naplánovanú
reakciu, pretoæe je zloæitejãie byî silnými, keâ uæ problém
nastane. Preto je dôleæité, aby sme boli pripravení – aby
sme boli silní.

Prvú vec, ktorú musíte robiî, keâ príde problém, je
modliî sa: Boæe, pomôæ mi, aby som zostal emocionálne
stabilný. Nech vás vaãe emócie neovládnu. Âalãiu vec,
ktorú musíte robiî, je dôverovaî Bohu. V momente, keâ
narastie strach, modlite sa.

Zostaête emocionálne stabilní, dôverujte Bohu a mo-
dlite sa. Potom, keâ budete åakaî na Boæiu odpoveâ, len
naâalej åiête dobro. Dodræujte svoje sçuby. Neprestaête
slúæiî Bohu len kvôli tomu, æe máte problém. Najlepãí
åas, kedy môæete dodræaî svoje sçuby dané Bohu, je
uprostred îaækých situácií a nepriateçstiev. Keâ diabol
uvidí, æe vás skúãky a súæenia nezastavia, tak vás na nejaký
åas prestane trápiî.

„V åinení dobrého neochabujme, lebo ak neochab-
neme, åasom svojím budeme æaî.“ (Galatským 6:9)

Takæe, máte robiî ãtyri veci, keâ na vás prídu skúãky
a súæenia: zostaête emocionálne stabilní, dôverujte Bohu,
okamæite sa modlite, aby ste prediãli strachu a robte
dobre. Piata vec, ktorú máte robiî, je oåakávaî odmenu.
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Zriedka robíme åo i len jednu z týchto vecí, keâ príde
problém, ale to môæe byî kvôli tomu, æe nemáme plán.
Verím tomu, æe musíme zostaî silní a dávaî do praxe tieto
kroky, aj ak práve æiaden problém nemáme.

Aby ste boli pripravení, keâ sa dostanete do problému,
opakujte si: „Budem Bohu verný a Boh mi odplatí
dvojnásobne za moje problémy. Satan, myslel si si, æe mi
ublíæiã, ale ja dostanem dvojnásobné poæehnanie, pretoæe
ja som ten, ktorý snaæne hçadá Pána.“

BOÆIA VÔÇA PRE VÁS

Tu je Boæia vôça, ktorú pre vás má: „Bez viery vãak nie
je moæné páåiî sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k
Bohu, musí veriî, æe Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho
hçadajú.“ (Æidom 11:6)

Ako môæete vidieî, je tu podmienka, a tou je viera. Kde
je nejaká výsada, tam je aj zodpovednosî. Ak vykonáte
svoj diel, Boh vás nikdy nesklame a urobí svoju åasî.

Budete maî problémy, ale to, na åom záleæí je, ako na
ne budete reagovaî. Nebuâte znechutení, sklamaní,
deprimovaní, negatívni alebo bez nádeje, keâ dôjdu
skúãky. Namiesto toho ich zo seba straste a pokraåujte
âalej. Na problémoch je aj svetlá stránka – keâ ich máte,
tak pociîujete Boæie upokojovanie.

Jeæiã povedal: „Blahoslavení (s radosîou, ktorá je
výsledkom zaæitia Boæej priazne a zvláãî podmienená
zjavením Jeho neporovnateçnej milosti) æalostiaci, lebo
oni poteãenia dôjdu.“ (Matúã 5:4)

Ak pochopíme, aký skutoåne úæasný je Boæí pokoj, tak
takmer stojí za to maî problém, aby sme ho mohli preæiî.
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Biblia hovorí: „Poæehnaný Boh a Otec náãho Pána Jeæiãa
Krista, Otec milosrdenstva a Boh kaædého poteãenia
(pokoja), ktorý nás poteãuje (upokojuje) v kaædom
naãom súæení, aby sme poteãením, ktorým nás poteãuje
Boh, mohli poteãovaî tých, åo sú v akomkoçvek
súæení.“ (2. Korintským 1:3-4)

Boh nás poteãuje kvôli tomu, aby sme my mohli poteãiî
ostatných.

TEÃTE SA Z BOÆEJ PRIAZNE

Âalãiu vec, ktorú kaædý deê potrebujeme vyznávaî, je:
„Mám u Boha priazeê a Boh mi dáva priazeê u çudí.
Kráåam v Boæej priazni.“ Keâ máte Boæiu priazeê, çudia
vás majú radi a chcú pre vás robiî rôzne veci a ani nevedia
preåo. Neexistuje æiadne logické vysvetlenie, ale sú k vám
priîahovaní a jednoducho vám chcú byî poæehnaním.

Boæia priazeê je úæasná. Çudia, ktorí boli zneuæívaní, sa
musia nauåiî striasî zo seba krivdy a jednoducho sa teãiî
z tohto daru milosti od Boha. Tí, ktorí sa pokoria, budú
sa teãiî stále väåãej priazni vo svojom æivote.

Peter bol uráælivý, ale nauåil sa pokore a teãil sa z Boæej
priazne vo svojom æivote.

BOÆIE POÆEHNANIA SÚ VÄÅÃIE,
AKO SI DOKÁÆETE PREDSTAVIÎ

Ak by som sa nenauåila svoje starosti uvaçovaî na Pána
a nedovolila Mu, aby ma posilnil a upevnil, neteãila by
som sa z dvojitého poæehnania, skrze ktoré teraz slúæime.
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Keâ nás Boh povolal k tomu, aby sme iãli do televízie,
Duch Boæí raz ráno navãtívil Davea, keâ si åesal vlasy.
Povedal mu: „Celý tento åas som vás s Joyce pripravoval
na to, aby ste iãli do televízie.“

Nevedeli sme, æe celé tie roky sme boli v prípravnej
fáze, keâ sme cestovali kamkoçvek, len aby sme sa stretli
s päîdesiatimi alebo sto çuâmi. Keâ sme spávali na
parkoviskách, pretoæe sme nemali peniaze na to, aby sme
spávali v hoteloch, pretoæe sme boli ochotní kázaî za
málo alebo za niå. Keâ sme pretrpeli odsúdenie a kritiku
a odmietnutie od náãho domáckeho zboru. Vãetko to
bolo prípravou na väåãie dielo.

Vedeli sme, æe máme zostaî verní, ale nikdy sme
nesnívali o tom, æe Boæia odmena bude taká veçká. Teraz
sa teãíme z toho, æe môæeme kázaî slovo tisícom çudí
naraz. Títo çudia sú hladní po tom, aby dôverne spoznali
Boha eãte lepãie. Naãe televízne vysielanie sa vysiela na
viac ako 400 staniciach s potenciálnymi 2 a pol
miliardami divákov v takmer dvoch tretinách sveta. Od
roku 1988 sme vydali takmer 50 kníh, z ktorých
tridsaîãesî bolo preloæených do ãtyridsiatich piatich
jazykov a predalo sa ich viac ako 3 milióny výtlaåkov.
Chválim sa iba Pánom. Boh mal pre nás odmenu a Jeho
poæehnania, ktoré nám dáva, sú kaædý rok väåãie.

Nevedela som, æe toto mal Boh na mysli, keâ mi
hovoril: „Len vydræ, Joyce. Dám ti dvojnásobok za tvoje
problémy. To, åo pre teba diabol zamýãçal na zlé, ja to
premením na dobro, aby si mohla byî na mieste, kde
pomôæeã mnohým çuâom.“

Boh má to isté posolstvo pre kaædého. Musíme
pretrpieî åas príprav, ale: „A my vieme, æe milujúcim
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Boha, povolaným podça rady (Boæej), vãetky veci slúæia
na dobro.“ (Rímskym 8:28)

Takæe, keâ sa nabudúce stretnete s problémom,
jednoducho ho straste. Ak milujete Boha a kráåate v Jeho
vôli pre váã æivot najlepãie ako to viete, tak si potom
môæete byî istí, æe vãetko sa zmení pre vaãe dobro.
Slúæime dobrému Bohu, ktorý berie zlé veci a premieêa
ich na dobré.

BOÆIA ÚÆASNÁ VÝMENA

Boh má rád výmenný obchod. Zoberie si vãetok chaos,
ktorý nechceme a vymení ho za vãetky tie dobré veci,
ktoré pre nás ma v zásobe.

Napríklad, keâ som si vzala Davea, nemala som æiadne
peniaze. Ja som auto nemala, ale Dave áno. Keâ som sa
vydala, zrazu som mala aj auto aj peniaze, pretoæe keâ
sme sa vzali, tak vãetko, åo bolo Daveove, sa stalo aj
mojím.

Je to také isté aj keâ sa odovzdáme Jeæiãovi. On je
Æeních a my sme Jeho nevestou. Nestaneme sa dediåmi
Jeho zasçúbení, ak s Ním iba chodíme, ale ak sa Mu plne
odovzdáme, ako keby sme s Ním boli zosobáãení. Veça
çudí chce s Jeæiãom iba „chodiî,“ pretoæe dúfajú, æe aj tak
dostanú dvojité poæehnanie.

Moc, ktorá je v Jeæiãovom mene, si môæu vychutnávaî
iba tí, ktorí Mu patria. Nemala som Daveove priezvisko
pred tým, ako som sa za neho vydala. Keâ prídete
k Pánovi a vãetko vo svojom æivote Mu odovzdáte, aj so
svojou bolesîou a nespravodlivosîou, Boh zasçubuje, æe
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zoberie vãetko, åo je na tom zlé a vymení to za nieåo, åo je
správne.

Jeæiã povedal:

„Ak ma (skutoåne) milujete, zachovávajte (poslú-
chajte) moje prikázanie.“ (Ján 14:15) Tí, ktorí Ho poslú-
chajú a milujú, dostanú veçkú odmenu, ktorú zasçúbil v
Izaiáãovi 61:7: „Za to, æe môj národ mal dvojnásobnú
hanbu a potupa mu bola podielom, vo svojej krajine
dvojnásobne bude dediî, bude maî veånú radosî.“
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Vædy budú nové príleæitosti k tomu, aby ste aplikovali
princípy, ako zanechaî svoju minulosî a usilovaî sa

o Boæiu odmenu, ktorú sme v tejto knihe opisovali.
Niekto, na kom vám záleæí, nevyhnutne urobí nieåo, åím
vás zraní. Keâ sa to stane, budete sa musieî opäî
rozhodnúî, æe prijmete Boæiu lásku, odpustíte tomu, kto
vám ublíæil, budete sa za neho modliî, æehnaî mu, veriî,
æe Pán túto situáciu premení na vaãe dobro a potom åakaî
na Jeho odmenu.

Na to, aby Boh vaãu vieru povzbudil, aby ste túæili za
vyããou odmenou, vloæil do Biblie veça príbehov
o víîazstve, aby vám pripomenul çudí, ktorí sa nauåili
striasî sa krívd a zostaî vernými Pánovi. Vlastne, Biblia je
plná príbehov o çuâoch, ktorí dostali dvojité poæehnanie
za to, æe boli verní.

Jozef preãiel z jamy do paláca. Daniel preãiel z jamy
s levmi na významné miesto.

Rút zaåínala tak, æe zbierala klasy na poli, pretoæe bola
verná svojej svokre, ktorá by bez nej bola osamotená. Ich



manæelia boli mþtvi a Rút mohla odísî do bezpeåia medzi
svojich vlastných çudí. Povedala svojej svokre: „Ale Rút
povedala: Nenúî ma opustiî îa a odísî od teba! Lebo
kam ty pôjdeã, pôjdem i ja, a kde ty budeã bývaî, budem
bývaî i ja! Tvoj çud bude mojím çudom, tvoj Boh bude
mojím Bohom!“ (Rút 1:16) Potom jej Boh preukázal
priazeê a Rút si nakoniec zobrala Boáza, ktorý bol „len tak
náhodou” najbohatãím muæom v krajine.

Ester zaåínala ako mladá a vyplaãená slúæka, ktorá
nebola nadãená z pozície, ktorá jej bola pridelená. Ale
bola posluãná v tom, ako ju Boh viedol. Zo siroty sa stala
kráçovná, ktorá zachránila celý izraelský národ.

A potom, samozrejme, je tu Jóbov príbeh.
Úæasné na Jóbovi je, æe Boh mu dovolil prechádzaî

vãetkými tými îaækými vecami, pretoæe vedel, æe to
zvládne úspeãne. Vedel, æe Jób je muæ, ktorému môæe
dôverovaî. Ak ste si nikdy nepreåítali celého Jóba, tak vás
k tomu veçmi povzbudzujem.

Diabol si myslel, æe Jób bol Bohu verný iba preto, æe ho
Boh ochraêoval. Tak Boh povedal satanovi: „Dobre, tak
trochu z tej ochrany uberiem a uvidíã, æe aj tak zostane
verným.“ (Jób 1:12) Tak Boh dovolil, aby satan zniåil
vãetko dobré, åo Jób vlastnil. Zobral od neho vãetko
okrem jeho æivota. Ale Jób aj tak nikdy nezaprel svoju
oddanosî Pánovi.

Ako výsledok Jóbovej vernosti, „Hospodin zmenil
Jóbov údel, pretoæe sa modlil za svojho blíæneho. Jóbovi
zdvojnásobil vãetko, åo mal.“ (Jób 42:10) Je dôleæité
vãimnúî si, æe Pán obrátil Jóbovo otroctvo a obnovil jeho
majetok, keâ sa modlil za svojich priateçov. Toto boli tí
istí „priatelia,“ ktorí ho odsudzovali a kritizovali. Ale Pán
dal Jóbovi dvakrát toçko, neæ mal pred tým, pretoæe verne
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pokraåoval a robil tie správne veci, aj keâ to bolo
bolestivé.

Pán dal Jóbovi dvakrát toçko, neæ mal pred tým, ako sa
zaåali vãetky jeho problémy. Boh mu dal dvojnásobné
poæehnanie za vãetko to zlé, åo si vytrpel. Verãe 12 a 13
v Jóbovi 42 hovoria: „A tak Hospodin poæehnal posledné
dni Jóbove viac ako prvé. Mal potom ãtrnásîtisíc oviec,
ãesîtisíc tiav, tisíc záprahov dobytka a tisíc oslíc. Mal
sedem synov a tri dcéry.“

Moæno nebudete chcieî ovce, îavy, dobytok alebo
oslice, moæno ani nie viac detí, ale Boh vie, aké
dvojnásobné poæehnanie vám má za vaãu vernosî daî.
Ale na to, aby ste sa nauåili pokraåovaî a prijímaî
dvojnásobné poæehnanie, budete sa musieî nauåiî, ako sa
striasî problémov, ktoré vám vojdú do cesty.

Jeden z mojich najobçúbenejãích príbehov je o somá-
rikovi, ktorý spadol do vyschnutej studne. Somárik celé
hodiny nariekal, kým ho poåul jeho pán a nerozhodol sa,
åo so svojím úbohým somárikom urobí. Nakoniec si
uvedomil, æe studêa je príliã hlboká a aj tak ju bolo treba
zahádzaî. Okrem toho, somárik bol uæ starý a vyæadovalo
by si to veça námahy, aby ho zo spodu vytiahol. Pán sa
rozhodol, æe mu to za to nestojí, tak poprosil svojich
susedov, aby mu pomohli somárika zahádzaî.

Vãetci si zobrali lopaty a do studne zaåali hádzaî hlinu.
Somárik si okamæite uvedomil, åo sa dialo a prenáramne
zaåal nariekaî. Nariekanie je aj naãou reakciou, keâ sa k
nám niekto správa zle, takæe tento somárik zo zaåiatku
reagoval presne tak isto. Ale, po chvíçke úplne zmõkol. Po
âalãích lopatách hliny sa pán pozrel do studne a bol
prekvapený nad tým, åo videl. Pri kaædej âalãej lopate
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hliny, ktorá padla na somárikov chrbát, somárik ju
otriasol a postavil sa na êu.

Ako pán a jeho susedia sypali na somárika hlinu, on si
ju vædy striasol a urobil krok nahor. Celkom rýchle si
somárik zo seba striasol poslednú lopatu plnú hliny
a vykroåil zo studne.

Z tohto príbehu sa môæeme nauåiî tak veça. Keâ prídu
problémy, ak prestaneme nariekaî a budeme v tichosti
poåúvaî, Boh nám povie, åo máme so svojím problémom
robiî.

Milosîou a milosrdenstvom Boæím som bola schopná
striasî zo svojho æivota veça vecí, veça zranených pocitov,
veça zlého zaobchádzania, zneuæívania, neférových,
nespravodlivých a zlých vecí. Ale âakujem Bohu, æe som
sa nakoniec nauåila, ako som ich striasavala, åakaî na
svoju odmenu.

Oåakávanie Boæej odmeny vám dáva nádej, æe Boh vás
nenechá bez ochrany, æe nieåo pre vás urobí. Nabudúce,
keâ sa niekto, koho poznáte, nahnevá, povedzte: „Stras
to.“ Keâ sa stretnete s niekým, kto má depresiu, povedzte:
„Stras to.“ Ak sa çudia, ktorých poznáte, klátia, pretoæe im
niekto ublíæil, povedzte im: „Straste to.“ Dávam vám
dovolenie toto posolstvo kázaî kaædému, kto to potrebuje
poåuî.

PROBLÉMY PRÍDU

Moæno si myslíte, æe kvôli tomu, æe slúæite Bohu, ste
úplne ochránení pred problémami. Ale to nie je pravda.
Skutoånosî je taká, æe ak vás Boh poãle, aby ste niekomu
slúæili tak je takmer zaruåené, æe budete maî problém. Ale
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ako tí traja Hebreji, ktorí boli uvrhnutí do rozpálenej
pece, môæete oåakávaî, æe ohêom skúãok prejdete tak, æe
ani nebudete smrdieî od dymu, presne tak ako Sádrach,
Mésah a Abednégo (Daniel 3:23-27).

Jeæiã dal svojim uåeníkom autoritu nad neåistými
duchmi, ktorí sa snaæili priniesî im problémy. Tieæ
svojim uåeníkom hovoril, åo majú robiî, keâ ich çudia,
ktorým sa snaæia pomôcî, odmietnu:

„Nato zavolal si dvanástich a zaåal ich rozosielaî
po dvoch; dal im moc nad neåistými duchmi a
prikázal im nebraî si na cestu niå okrem palice -
ani chlieb, ani kapsu, ani medené peniaze do
opaska, iba obuv na nohy; ani druhé spodné rúcho
na preobleåenie. Âalej im povedal: Do
ktoréhokoçvek domu prídete, zostaête tam, kým
neodídete odtiaç. Ak by vás niekde neprijali, ani
nevypoåuli, odíâte odtiaç a straste si prach z nôh
na svedectvo proti nim. [Veru, hovorím vám:
çahãie bude v súdny deê Sodomåanom a Gomor-
åanom ako tomuto mestu].“ (Marek 6:7-11)

Jeæiã nám vãetkým ukazoval, æe sa postará o vãetko, åo
potrebujeme do sluæby Jemu. Uåeníci nepotrebovali
obleåenie alebo peniaze navyãe. Dostali autoritu nad
problémami, s ktorými sa stretnú a ak ich niekto
odmietne, tak to majú jednoducho „striasî.“ Tak vyãli
a vãade kázali posolstvo pokánia a spasenia.

Ak máte byî pouæívaní Bohom, alebo ak s Bohom
budete kráåaî, zaæijete uråité odmietnutia. A je veçmi
pravdepodobné, æe toto odmietnutie príde od çudí, na
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ktorých vám najviac záleæí. Môæe prísî od ålenov rodiny
alebo blízkych priateçov.

Ak sa vás Boh dotkne a vy chcete vo vzîahu s Ním ísî
hlbãie neæ niektorí vaãi priatelia zo zboru, je
pravdepodobné, æe aj tí vás odmietnu. Çudia jednoducho
nechcú, aby iní ãli niekam, kam oni sami nechcú ísî. Ak
chcú napõêaî svoje telesné túæby a vy chcete kráåaî
v Duchu, tak vás môæu otvorene za vaãe rozhodnutie
nenávidieî.

Jeæiã o çuâoch, ktorí Mu v Jeho dobe odolávali a
odmietali Ho, povedal: „Nenávideli ma bez príåiny.“
(Ján 15:25) Raz ma skutoåne zasiahlo, aké to bolo smutné.
Jeæiã sa snaæil k çuâom byî dobrý, ale namiesto toho, aby
Ho milovali a váæili si Ho, nenávideli Ho.

Jozef mal sen a jeho bratia ho za to nenávideli
(1. Mojæiãova 37:5). Ãtefan bol plný milosti a moci a
medzi çuâmi robil veçké zázraky a divy, ale náboæenskí
vodcovia ho nenávideli za jeho múdrosî, inteligenciu a
inãpiráciu Ducha, vâaka ktorému hovoril. Tak ho zatkli
a nakoniec ukameêovali (Skutky 6:8-12, 7:58).

Je úæasné uvedomiî si, ako jednoducho môæeme
pritiahnuî nenávisî, æiarlivosî a závisî. Ak sa snaæíte byî
dobrými, niekto vás za to bude nenávidieî. Ale ak na nich
budete reagovaî hnevom a preukazovaî im rovnaké
pocity ako oni vám, tak sa ochudobêujete o poæehnanie.
Nedovoçte çuâom, aby vás stiahli na svoju úroveê. Straste
to a vykroåte nahor.

Je îaæké striasî sa odmietnutia. Bolí to. Ale bolí eãte
viac, ak æijete pocitmi. Nauåte sa striasî hlinu odmietnu-
tia a sklamania.

Raz som sa niekomu snaæila pomôcî a skutoåne som
cítila, æe robím správnu vec. Vædy mám toçko práce, æe si
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nemusím hçadaî nejakú åinnosî. Tak som si myslela, æe
skutoåne obetujem svoj åas a úsilie, aby som tejto osobe
pomohla. Ale bez ohçadu na to, åo som robila, tejto osobe
sa stále zdalo, æe to nie je dosî. A mêa to hnevalo.

Cítila som, æe Boh chce, aby som tejto osobe pomohla,
pretoæe to bola moja kresîanská povinnosî. Ale zdalo sa,
æe napriek môjmu najväåãiemu úsiliu som nedostala
pochopenie, ocenenie, ani som si nepripadala úspeãná.
Nakoniec sa situácia zmenila, keâ som si uvedomila, æe
mojou zodpovednosîou bolo pokúsiî sa pomôcî tejto
osobe, ale æe som nebola zodpovedná za jej radosî.

Åasto sa stáva, æe chceme, aby boli vãetci ãîastní z toho,
åo pre nich robíme. Ale cez to sa musíme preniesî.
Musíme robiî to, o åom veríme, æe je správne. K åomu
veríme, æe nás vedie Boh. Ale musíme si uvedomiî, æe
kaædý je zodpovedný za svoju vlastnú radosî.

Jeæiã svojim uåeníkom povedal, aby iãli kázaî. Robili
to, åo mali. Ale povedal im, æe ak ich çudia neprijmú alebo
ich posolstvo, nech sa nezáujem çudí pre nich nestane
prekáækou, na ktorej sami spadnú.

Nevzdávajte sa svojej sluæby, ani neseâte a çútostivo
nenariekajte len preto, æe vás niekto neprijíma alebo æe si
vás niekto necení. Straste to a pokraåujte do âalãieho
mesta, k âalãej osobe, ktorá potrebuje poåuî vaãe
svedectvo o tom, åo Boh urobil vo vaãom æivote.

Ak vás odmietnutie zastaví vo vaãej ceste, tak potom
vyhrá duch odmietnutia. Nemôæete prestaî robiî to, åo je
správne, iba preto, æe niekomu sa nepáåi to, åo robíte.

Vlastne, dovolím si povedaî, æe takmer vædy, keâ je
Boh pripravený povýãiî vás a preniesî vás do âalãej
úrovne, zaæijete útok odmietnutia na mieste, kde ste teraz.
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Satan pouæije odmietnutie, aby sa vás snaæil udræaî tam,
kde ste, alebo vás dokonca odtiaç zhodí.

Toto je dôvod, preåo je tak mnoho çudí odmietnutých
svojou rodinou, keâ sú naplnení Duchom Svätým. Idú
domov celí nadãení, aby vãetkým povedali, æe æijú svoj
æivot pre Pána, len aby zistili, æe sa zrazu stali „tými
divnými“ v rodine. Satan si pouæíva çudí, na ktorých vám
najviac záleæí, aby vás odmietali a snaæili sa vás odvrátiî k
vaãim starým cestám.

VYKROÅTE O JEDNU ÚROVEÊ VYÃÃIE

Ako ten somárik v studni, potrebujete si otriasî kaædú
lopatu plnú zneuæívania a odmietnutia a pouæiî ju na to,
aby ste stále stúpali nahor, pokiaç nebudete slobodní a
nebudete sa teãiî zo æivota, ktorý pre vás Boh naplánoval.
S Bohom ste uæ priãli do novej úrovne. Vaãa viera je uæ
dnes silnejãia neæ bola våera. Ste uæ viac pripravení, keâ
druhýkrát na vás vyletí pokuãenie.

Od tohto dêa budete kráåaî vo väåãej moci s Bohom,
pretoæe ste si zaumienili, æe Mu budete verní, bez ohçadu
na to, åo sa bude diaî. Pre nepriateça ste nebezpeånejãí,
keâ prijmete moc Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva.

Pretoæe veríte v Jeæiãa a prijímate Jeho Ducha Svätého,
môæete sa modliî za to najlepãie od Boha do váãho æivota.
Ste slobodní, aby ste postupovali bliæãie k Boæej odmene
a vaãe svedectvo zniåí nepriateçove dielo. Následne sa
bude snaæiî ovplyvniî åo najviac çudí, aby sa na vás
hnevali, kritizovali a stavali sa proti vám.
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Ale pamätajte na somárika: pokorte sa a otraste sa.
Pouæite to, åo proti vám plánuje nepriateç a pohnite sa
o krok bliæãie k miestu, na ktorom vás chce maî Boh.

Napríklad, s Daveom nás poprosili, aby sme opustili
náã domácky zbor, keâ Boh zaåal pracovaî v naãich
æivotoch. Ale potom nás Boh poslal do iného zboru, kde
nás pastor prijal a zaplavil nás poæehnaním a modlitbami.

Biblia hovorí, æe nebojujeme proti telu a krvi ale proti
mocnostiam a panstvám temnoty v ponebeských obla-
stiach (Efezským 6:12). Satan sa bude naâalej pokúãaî
zastaviî çudí v postupe dopredu. Ak je to moæné, pouæije
çudí, ktorých poznáme a milujeme, aby rany z ich
odmietnutia a neschválenia boli riadne hlboké a bolestivé.

Niekedy sa neschválenia, nesúhlasu çudí tak veçmi
bojíme, æe nevystúpime o âalãiu úroveê vyããie s Bohom,
pretoæe vieme, æe sa to niekomu nebude páåiî. Je úæasné
ako åasto sa klaniame çuâom, keâ by sme sa mali klaêaî
Bohu.

Jeæiã povedal: „Kto vás poåúva, mêa poåúva; a kto
vami pohþda, mnou pohþda; kto vãak mnou pohþda,
pohþda Tým, kto ma poslal.“ (Lukáã 10:16) Hovoril nám,
aby sme odmietnutie nebrali osobne. Ak nás çudia
odmietajú, keâ nasledujeme Pána, tak potom odmietajú
Jeæiãa a Otca.

Pochopte teraz, æe eãte pred tým, ako ste svoje srdce
odovzdali Pánovi, diabol rozoznal Boæí plán pre vás a robí
vãetko pre to, aby vám zabránil prijaî ho. Je moæné, æe
åím je väåãie povolanie na váãom æivote, tak tým väåãie
boje zaæijete. Ak sa na boj v duchovnom svete pozriete vo
svetle Boæieho Slova, tak pochopíte, æe satan poslal vãetky
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trápenia do váãho æivota, pretoæe vedel, æe Boh vás chce
poæehnaî.

Ale JAHVE je Pán zástupov – Pán armád. On bojuje za
vás a to z vás åiní viac ako víîazov. Vojna nad vami uæ bola
vyhratá a vám je zasçúbená dvojitá odmena za vaãe
problémy.

ZOSTAÊTE NAPLNENÍ
RADOSÎOU OD PÁNA

Apoãtol Pavol povedal: „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.“ (Galatským 1:10)

Z nasledovného oddielu Písma sa môæem dozvedieî,
æe Pavol sa nauåil striasî odmietnutie a pokraåovaî
v radosti:

„A slovo Pánovo rozãírilo sa po celej tej krajine.
Ale Æidia vzbúrili bohabojné vzneãené æeny a
popredných meãîanov, podnietili prenasledova-
nie proti Pavlovi a Barnabáãovi a vyhnali ich zo
svojich konåín. A oni strasúc pred nimi prach z
nôh, odiãli do Ikonie. A uåeníci naplnení boli
radosîou a Duchom Svätým.“ (Skutky 13:49-52)

Neustále zostávajte naplnení radosîou a Duchom
Svätým v celej svojej duãi. Svoju myseç, vôçu aj emócie
upriamujte na radosî, ktorá je vám dostupná skrze
prebývanie a prítomnosî Pána. Svoju radosî stratíte, ak
sa budete zaujímaî o to, åo si o vás vãetci myslia. Otraste
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svoju plachosî a „buâte naplnení Duchom“ (Efezským
5:18). Zostaête plní radosti bez ohçadu na to, aké
problémy vám vojdú do cesty. Robte to najlepãie, åo viete,
æe od vás Boh chce v kaædej situácii.

Ak çudia nemajú dosî lásky na to, aby vám preukázali
milosrdenstvo len kvôli tomu, æe nerobíte veci tak, ako ich
chcú oni, tak to je medzi nimi a Bohom. Neæite svoj æivot
kvôli tomu, aby ste boli obçúbení. Æite ho podça Boæej
vôle.

Na to, aby Jozef poslúchol Boha, musel sa striasî
mnohého zranenia a sklamania, akými boli zrada od
bratov, klamstvá Putifarovej manæelky a zabudnutý sçub
sluhu, ktorému pomohol. Ale výsledkom toho, æe
pokraåoval bolo, æe Jozef bol dosadený do najvyããej
pozície, vãade kdekoçvek æil. Boh mu dal dvojitú náhradu
za vãetky problémy, cez ktoré iãiel a bol prenáramne
poæehnaný (1. Mojæiãova 37- 2. Mojæiãova 1).

Çudia nemali radi ani Daniela, pretoæe to bol zboæný
muæ, ktorý striasal odmietnutie. Tak veçmi ho nemali
radi, æe ho uvrhli do jamy k hladným levom. Ale Boh
týmto levom zavrel ústa. Keâ kráç uvidel, åo Boh urobil
pre Daniela, tak prehlásil: „Odo mêa vychádza rozkaz:
Nech sa v celom obvode môjho kráçovstva çudia trasú a
boja Danielovho Boha. Lebo On je æivý Boh a ostáva
naveky; Jeho kráçovstvo nezahynie a Jeho vláda nemá
koniec.“ (Daniel 6:27)

Danielove pevné kráåanie s Hospodinom inãpirovalo k
viere celý národ, æe On: „Zachraêuje a oslobodzuje, robí
znamenia a divy na nebi aj na zemi. On zachránil
Daniela z moci levov.“ (Daniel 6:28)
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V 2. Pavlovom liste Tesalonickým 1:3, vzdáva vâaku,
pretoæe veriaci rástli vo viere, ich vzájomná láska sa
prehlbovala aj keâ stáli uprostred skúãok a îaækostí.

V ãiestom verãi Pavol znovu uisîuje veriacich, æe Pán
odplatí skúãkami a îaækosîami tých, ktorí im ich
spôsobili. Potom im napísal o Boæom odhodlaní odmeniî
sa im:

„....a vám suæovaným spolu s nami odpoåinutím,
keâ sa s anjelmi svojej moci v plameni ohêa zjaví
Pán Jeæiã z neba strestaî tých, åo nepoznajú Boha a
neposlúchajú evanjelium náãho Pána Jeæiãa.“

(2. Tesalonickým 1:7-8)

Takæe, ak ste prenasledovaní za to, æe robíte to, åo je
dobré v Boæích oåiach, teãte sa. Apoãtol Peter povedal:
„Ale åoæe je to za sláva, keâ vás bijú preto, æe hreãíte?
Keâ vãak dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je
milé Bohu.“ (1. Petra 2:20)

Keâ trpíte za to, æe konáte správne, Jeæiã vás oznaåuje
za blahoslavených: „Blahoslavení (rozpoloæenie, kde sa
znovuzrodené Boæie dieîa teãí a nachádza uspokojenie
v Boæej priazni a spasení, bez ohçadu na vonkajãie
okolnosti) prenasledovaní pre spravodlivosî (keâ kona-
jú správne), lebo ich je kráçovstvo nebeské.“ (Matúã
5:10)

Peter sa musel striasî zlyhania, Pavol sa musel striasî
odmietnutia a vy sa budete musieî striasî aj zlyhania aj
odmietnutia, ak chcete byî Bohom pouæívaní. Ale åaká na
vás dvojitá odmena.

Straste sa neodpustenia, zatrpknutosti, problémov
a çutovania sa. Straste sa odmietnutia, krivdy, zrady,
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ohovárania, odsudzovania a Judáãovho bozku. Straste sa
hádok s príbuznými, blízkymi priateçmi a cudzími
çuâmi. Straste sa svojich vlastných zlyhaní a chýb. Straste
sa sklamania nad vaãou vlastnou nedokonalosîou.

Dostaête sa cez to a pokraåujte.
Obdobie trúchlenia sa skonåilo. Je åas radosti.
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Zázraåná odmena
A

Keâ som si znovu åítala svoj rukopis k prvému
vydaniu tejto knihy, Boh mocne pôsobil a priniesol

do môjho vzîahu s otcom uzdravenie a vyslobodenie.
Neverím, æe to bola náhoda, æe v åase, keâ som konåila
túto knihu, priãlo zázraåné ukonåenie.

Aj keâ som svojmu otcovi odpustila, náã vzîah bol
stále napätý a nepohodlný. Nikdy si naplno nepriznal
zodpovednosî za svoje skutky ani sa nepozeral na to, aké
bolo zniåujúce jeho správanie pre môj æivot. Poåas rokov
som sa snaæila, aby som len mohla maî nejaký vzîah
s mojimi rodiåmi, ale bolo to pre mêa pokraåujúcou
výzvou.

Dvakrát som sa snaæila s tým konfrontovaî aj matku aj
otca, ale ani jeden z týchto pokusov nebol úspeãný. Kaædá
konfrontácia priniesla veça hnevu, rozåarovania a viny,
ale nemala æiadne konkrétne ovocie. Ale aspoê sa otvorili
dvere a Boh pracoval potajme, za oponou, aj keâ sa zdalo,
æe sa nikdy niå nezmení.



Keâ sa moji rodiåia presîahovali bliæãie k nám, Boh sa
ku mne zaåal prihováraî verãom „...cti otca svojho i
svoju maî...“ (2. Mojæiãova 20:12). Musím povedaî
pravdu, æe aj keâ som bola ochotná a chcela som si ich
ctiî, nebola som si istá, ako na to. Navãtevovala som ich,
volala som im, modlila som sa za nich a nosila som im
daråeky. Ale Pán mi stále hovoril: „Cti otca svojho i svoju
maî.“ Viem, æe sa mi snaæil nieåo ukázaî, ale nedokázala
som uchopiî, åo to bolo.

Nakoniec, keâ som raz veåer opäî poåula: „Cti otca
svojho i svoju maî,“ povedala som Pánovi, æe som uæ pre
nich urobila vãetko, åo som vedela. A æe neviem, åo odo
mêa eãte chce.

Potom som poåula, ako mi hovoril: „Cti si ich v srdci.“
Na to som odpovedala: „Za åo si ich mám ctiî?“ Ukázal
mi, æe si ich v srdci môæem ctiî a ceniî si ich za to, æe mi
dali æivot, za to, æe mi dávali jedlo a ãaty a æe ma poslali do
ãkoly.

Navonok som pre nich robila rôzne veci, ale Boh sa
pozerá na srdce. Zdalo sa mi, æe je to îaæké maî vçúdne
pocity ocenenia, keâ vãetko, na åo som si spomenula, bola
bolesî. Ale keâ som túto istú vec od Pána poåúvala celý
rok, vedela som, æe je to dôleæité. A tak som urobila tak,
ako mi povedal.

Modlila som sa: „Âakujem ti, Boæe, za mojich rodiåov
a za to, æe mi dali fyzický æivot. Dávali mi jedlo, obleåenie,
poslali ma do ãkoly a ja si ich za to váæim.“ Skutoåne som
sa vedela stotoæniî s tým, åo mi Boh hovoril. A v tú chvíçu
som pravdivo oceêovala úlohu, ktorú moji rodiåia v mo-
jom æivote zohrali.

Asi týædeê potom sa objavili uråité rozruchy ohçadom
náãho programu, ktorý sme v televízii práve zaåínali.
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Dostala som správu, æe moji príbuzní videli tento pro-
gram a mojim rodiåom odporúåali, aby si ho tieæ pozreli.
Rodiåia sa ma spýtali, na ktorom programe si ho môæu
pozrieî a ja som si uvedomila, æe ich musím upozorniî na
to, æe sa budem zmieêovaî o svojom zneuæívaní z detstva,
pretoæe Boh ma povolal k tomu, aby som pomáhala
çuâom, ktorí boli zneuæívaní a s ktorými zle
zaobchádzali.

Nevedela som si predstaviî, aké by to pre nich bolo,
keby si zapli televízor a poåuli ma hovoriî: „Pochádzam
z rodiny, kde ma zneuæívali.“ Nechcela som im ublíæiî.
Cítila som sa straãne. Ale åo som mohla robiî? Vedela
som, æe çudia sa so mnou dokáæu viac stotoæniî, ak im tak
otvorene poviem o svojej minulosti. A tak som sa veçmi
modlila a potom som zavolala na rodinnú poradu svojho
manæela, Davea, a naãe deti. Rozhodli sme sa, æe budem
nasledovaî Boæiu vôçu pre môj æivot aj vtedy, ak by
oboznámenie mojich rodiåov s tým, åo budú vidieî v
televízii, viedlo k ukonåeniu náãho krehkého vzîahu,
ktorý medzi nami je.

Iãli sme ich navãtíviî a povedala som im pravdu.
Povedala som im, æe im nechcem ublíæiî, ale æe nemám na
výber, ak chcem pomôcî çuâom, ku ktorým ma Boh
povolal.

Videla som zázraånú Boæiu moc!
Moji rodiåia tam pokojne sedeli a poåúvali. Neprejavili

æiaden hnev. Neobviêovali ma a neutekali od pravdy.
Potom môj otec povedal mne a Daveovi, ako veçmi mu

bolo çúto to, åo mi urobil. Povedal, æe Boh vie, æe je mu to
çúto a æe ak by sa to dalo vrátiî späî, tak by to urobil.
Povedal mi, ako bol ovládaný a nevedel skonåiî s tým, åo
robil. Povedal mi, æe ako dieîa sa sám stretol so
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zneuæívaním a správal sa podça toho, åo sa nauåil a na åo
bol zvyknutý.

Potom nám tieæ povedal, æe v poslednej dobe pozeral
niekoçko programov o zneuæívaní a zaåal si uvedomovaî,
aké je v skutoånosti sexuálne zneuæívanie devastujúce.
Dovolil mi hovoriî o åomkoçvek, åo budem potrebovaî
a tieæ mi povedal, æe sa nemám niåoho strachovaî.
Hovoril, æe so mnou chce budovaî vzîah a snaæiî sa, aby
bol mojím otcom a priateçom. Moja matka, samozrejme,
prekypovala radosîou nad myãlienkou, æe bude môcî
maî skutoåný vzîah so svojou dcérou, vnúåatami a
pravnúåatami.

Od toho dêa sme na mojom otcovi zaåali vidieî
zmeny. Zaåal chodiî do kostola na Veçkú noc alebo na
Vianoce, ale nikdy o tom veça nehovoril. Eãte stále svoje
srdce nedal Jeæiãovi a eãte stále s ním bolo îaæké
vychádzaî. Nakoniec mi mama povedala, æe si myslí, æe
Boh s mojím otcom nieåo robí: „Niekoçkokrát som ho
videla, ako sedí na posteli a plaåe.“

Potom mi raz ráno volala a povedala: „Tvoj otec
ochorel a nemôæe prísî na rodinnú veåeru. Rád by priãiel,
ale cíti sa zle. Chce, aby ste aj s Daveom priãli za ním. Chce
sa s vami o nieåom rozprávaî.“

Tak sme iãli a hneâ ako sme vstúpili do miestnosti,
zaåal plakaî. Povedal: „Chcem ti iba povedaî, ako veçmi
çutujem to, åo som urobil. Celé tri roky som hçadal
odvahu nato, aby som ti to povedal.“

Presne takto to povedal. Je zaujímavé, æe presne pred
tromi rokmi sme rodiåom kúpili dom a presîahovali sme
ich. Takæe náã prvotný skutok v posluãnosti Pánovi bolo
semiaåko, ktoré bolo zasadené, aby zlomilo diablovu moc
v æivote môjho otca. Potom sme v skutoånom pokání
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plakali. Povedala som: „Je to v poriadku, oci, odpúãîam
ti.“

Potom som svojmu otcovi povedala: „Chceã prijaî
Jeæiãa ako svojho Spasiteça?“

A on povedal: „Áno.“
Pretoæe åinil skutoåné pokánie, teraz to znelo úplne

inak, keâ sme sa modlili. Prijal Pána a aj keâ
s pochybnosîami bojoval niekoçko dní, lebo si myslel, æe
je príliã zlý na to, aby mu bolo odpustené, nakoniec sa
rozhodol, æe sa chce daî pokrstiî.

Desaî dní potom sme môjho otca pokrstili. Musím
vám úprimne povedaî, æe som nikdy nevidela tak veçkú
zmenu v charaktere åloveka. Stále je chorý a stále sa cíti
zle, ale nikdy sa nesîaæuje. Je to vlastne jeden z najmilãích
çudí, akých poznám.

Zaplatil môj otec za to, åo urobil? Uråite! Je starý
a nemá veça priateçov. Nedokáæe sa sám o seba postaraî.
Ale skutoåne verím tomu, æe keâ sme mu neustále
preukazovali lásku a poslúchali Boæie prikázania,
nakoniec to okolo neho zbúralo múr a spôsobilo, æe åinil
pokánie.

Môj manæel, Dave, povedal môjmu otcovi, æe deê, keâ
åinil pokánie, bol jedným z jeho najlepãích dní v æivote.
Åo sa mêa týka, tak teraz úplne chápem Boæie zasçúbenie,
ktoré je hovorené ústami Izaiáãa: „Za to, æe môj národ
mal dvojnásobnú hanbu a potupa mu bola podielom, vo
svojej krajine dvojnásobne bude dediî, bude maî veånú
radosî.“ (Izaiáã 61:7) Prijali sme dvojité poæehnanie! Boh
uzdravil zneuæívaného, aj toho, ktorý zneuæíval! Boh je
verný! Snívajte veçké sny a nikdy neprestaête dúfaî!
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