
Revolúcia: neo akávaná, radikálna a úplná
zmena v spôsobe robenia vecí. Revolúcia. Už
samotné to slovo prebúdza nádej,
rozdúchava zanietenie a inšpiruje k lojálnosti
tak, ako žiadne iné slovo v udskom slovníku.
Revolúcia v nás vyvoláva obraz malej
skupiny udí, ktorí už alej nie sú ochotní ži
tak isto, ako predtým.

Verím, že teraz je as pre novú celosvetovú
revolúciu, pre najvä šiu revolúciu zo
všetkých“, hovorí Joyce Meyer.
„Nepotrebujeme revolúciu, ktorá sa týka
politiky, ekonomiky alebo technológie.

.“

Kniha, ktorú držíte v rukách je nebezpe ná –
je to manuál revolucionárov. Nie je to iba
volanie k inu; je to volanie k ... k tomu,
aby ste boli u mi, ktorí pomáhajú núdznym
priate om ... ktorí pomáhajú núdznym

... ktorí uvádzajú do praxe
radikálne iny lásky.

Joyce Meyer poukazuje na to, že ak žijeme
pre seba, nikdy nebudeme spokojní. Biblia
u í, že iba ke sa za neme rozdáva ,
dostaneme nielen to, o sme dali, ale aj
nie o naviac a požehnanie.

Kniha Revolúcia lásky aj v aka príspevkom
od autorov Darlen Zschech z Hillsongu,
Martina Smitha z Delirious?, pastorov Paula
Scanlona, Tommyho Barnetta a Johna
Maxwella vykres uje nový spôsob života –
spôsob, ktorý zmení váš život a váš svet.
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Potrebujeme Revolúciu lásky

bytiu

cudzincom

pokra ovanie na zadnej straneč

Joyce Meyer je jednou
z popredných
celosvetových,
praktických u ite ov
Biblie. Je autorkou kníh,
ktoré sa po tom
predaných kusov
umiestnili na prvom

mieste v rebrí ku New York Times
a napísala viac ako sedemdesiat
inšpiratívnych kníh, vrátane kníh

celej série kníh
, jej prvého fiktívneho

príbehu s názvom a
mnohých iných. Má k dispozícii aj tisíce
audio nahrávok svojich vyu ovaní, ako aj
kompletnú video knižnicu. Jej rozhlasové
a televízne programy

sú vysielané po celom svete a Joyce
usporadúva konferencie po celom svete.
Joyce a jej manžel Dave sú rodi mi štyroch
dospelých detí a bývajú v St. Louis,
Missouri, USA.
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Never
Give Up (Nikdy sa nevzdávaj), The Secret to
True Happiness (Tajomstvo skuto ného
š astia), 100 Ways to Simplify Your Life (100
spôsobov na zjednodušenie vášho života),

Battlefield of the Mind
(Myse ako bojisko)

The Penny (Cent)

Užívaj si každodenný
život

č
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Rozhodujem
a vzdávam
Staviam sa

zaväzujem sa prakticky

niå nerobiî

sa pre zçutovanie
sa svojich výhovoriek.
proti nespravodlivosti

a konaî jednoduché
åiny Boæej lásky.

Odmietam .
To je moje rozhodnutie.
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ÚVOD

Revolúcia. Uæ samotné to slovo prebúdza nádej, rozdúchava
zanietenie a inãpiruje k lojálnosti tak, ako æiadne iné slovo
v çudskom slovníku. Myãlienka revolúcie v priebehu çudských
dejín dodávala oheê buriåom a vlievala odvahu zbabelcom.
Revolúcie dokázali zjednotiî çudí, ktorí hçadali nieåo, åo by ich
presahovalo a dodávali pôvodne bezcieçnym muæom a æenám
zámer, kvôli ktorému boli ochotní zomieraî. Prispeli k zrodu
veçkých vodcov a k výchove skvelých nasledovníkov;
revolúcie doslova zmenili svet.

Revolúcia je neoåakávaná, radikálna a úplná zmena
v spôsobe robenia vecí. Revolúcie sa obyåajne rodia uprostred
veçmi malej skupiny çudí, ktorí uæ âalej nie sú ochotní æiî tak
isto ako predtým. Veria, æe nieåo sa môæe a musí zmeniî
a dovtedy propagujú svoje myãlienky, aæ kým sa nestanú také
populárne, æe v koneånom dôsledku zmenia danú situáciu –
åasto radikálnym spôsobom.

Náã svet zaæil v minulosti niekoçko revolúcií, ktoré súviseli
so zvrhnutím vlád, ktoré zneuæívali svoje postavenie voåi



svojim obåanom. To sa stalo poåas Americkej revolúcie,
Francúzskej revolúcie a Ruskej revolúcie (ktorá je nazývaná aj
Boçãevická revolúcia) – a to je iba niekoçko príkladov.
Revolúcie sa tieæ odohrávali tam, kde bolo treba nahradiî
zastarané, neefektívne systémy alebo spôsoby robenia vecí
a tam, kde staré myslenie muselo ustúpiî novým myãlienkam,
ako napríklad poåas vedeckej revolúcie alebo priemyselnej
revolúcie.

Thomas Jefferson povedal: „Kaædá generácia potrebuje
novú revolúciu” a ja verím, æe teraz je åas pre novú
celosvetovú revolúciu, pre najväåãiu revolúciu zo vãetkých.
Nepotrebujeme také isté revolúcie, aké sú zachytené
v historických knihách, ktoré poznamenali predoãlé
generácie; nepotrebujeme revolúciu, ktorá sa týka politiky,
ekonomiky alebo technológie. Potrebujeme revolúciu lásky.

Potrebujeme zvrhnúî dominantné postavenie náãho ega
a sebeckého prístupu k æivotu. V naãom svete sa nezmení niå,
pokiaç kaædý z nás nebude ochotný zmeniî sa sám. Åasto si
prajeme, aby sa zmenil svet, a pritom sa ani nepozastavíme nad
tým, æe stav sveta je dôsledkom naãich kaædodenných
rozhodnutí a toho, ako my æijeme naãe individuálne æivoty.

Ak by kaædý ålovek na tejto planéte vedel, ako má prijímaî
a dávaî lásku, náã svet by bol radikálne iným miestom.
Myslím, æe vãetci si uvedomujeme, æe v naãej spoloånosti
nieåo nie je v poriadku a æe to treba nejako napraviî, no zdá sa,
æe nikto nevie, åo treba spraviî alebo ako sa do tých zmien
pustiî. Naãou reakciou na náã chaotický svet je sîaæovanie si
a myãlienka: Niekto by s tým mal nieåo spraviî. Myslíme si, æe
moæno Boh alebo vláda alebo nejaké iné autority by sa v tejto
oblasti mali åiniî. Pravdou ale je, æe kaædý z nás s tým nieåo
musíme spraviî. Musíme sa nauåiî æiî s totálne odliãným
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pohçadom na æivot, aký sme mali doteraz. Musíme byî ochotní
uåiî sa, meniî sa a pripustiî si, æe sme súåasîou toho problému.

Nemôæeme napraviî nieåo, åomu nerozumieme, a preto
naãou prvou potrebou je nájsî koreê problému. Preåo je
väåãina çudí neãîastných? Preåo existuje tak veça násilia
v rodinách, na sídliskách, v mestách a v národoch? Preåo sú
çudia takí nahnevaní? Moæno si myslíte, æe k týmto veciam
dochádza kvôli hriechu. Moæno poviete: „Çudia sú hrieãni. To
je podstata problému.” Teoreticky s vami súhlasím, no ja by
som sa rada na tento problém, s ktorým sa kaædý deê musíme
vysporiadaî, pozrela z praktického hçadiska. Pevne verím, æe
koreêom vãetkých týchto problémov a mnohých iných je
sebeckosî. Sebeckosî je, samozrejme, prejavom hriechu.
Sebeckosî hovorí: „Chcem to, åo ja chcem a spravím vãetko, åo
bude treba na to, aby som sa k tomu dostal/a”. K hriechu
dochádza vædy, keâ sa ålovek rozhodne ísî proti Bohu a Jeho
cestám.

Naãou tendenciou je æiî „opaåne” – to je presný protiklad
toho, ako máme æiî. Æijeme sami pre seba a napriek tomu sa
zdá, æe aj tak nikdy nedosahujeme to, åo nás dokáæe uspokojiî.
Mali by sme æiî pre iných a spoznávaî to úæasné tajomstvo, æe
to, åo dáme niekomu inému, sa k nám v znásobenej forme
vráti späî. Páåi sa mi, ako to vyjadril jeden známy lekár, ktorý
sa volal Lukáã: „Rozdávajte svoj æivot; zistíte, æe váã æivot sa
vám vráti, no nielen, æe sa vám vráti – vráti sa vám s bonusom
a s poæehnaním. Dávanie a nie dostávanie je tou správnou
cestou. Ãtedrosî plodí ãtedrosî” (Lukáã 6,38, preloæené
z anglického prekladu Biblie The Message).

V mnohých spoloånostiach sa primárnym cieçom çudí stalo
vlastníctvo vecí a starostlivosî o ne. Vãetci chcú byî „åíslo
jedna”, åo automaticky znamená, æe veça çudí bude skla-
maných, keâæe v kaædej oblasti môæe byî v uråitom åase åíslom
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jedna iba jeden ålovek. Iba jeden ålovek môæe byî tým
najrýchlejãím beæcom; iba jeden môæe byî vedúcim firmy
alebo najznámejãím hercom alebo hereåkou na javisku alebo
na filmovom plátne. Iba jeden ålovek môæe byî najlepãím
spisovateçom alebo najlepãím maliarom na svete. A hoci si
myslím, æe vãetci by sme si mali stanovovaî ciele a snaæiî sa
o ich dosiahnutie, nemyslím si, æe by sme mali chcieî vãetko
pre seba a vôbec sa nestaraî o iných çudí.

V åase písania tejto knihy mám za sebou uæ ãesîdesiatpäî
rokov a predpokladám, æe uæ len môj vek ma oprávêuje
k tomu, aby som niektoré veci jednoducho vedela. Kaædo-
pádne æijem dosî dlho na to, aby som vyskúãala rôzne spôsoby,
ktoré vedú k ãîastiu a aby som postupne dokázala vyluåovacou
metódou zistiî, ktoré z nich fungujú a ktoré nie. Sebeckosî
v æivote nefunguje tak, ako by sme chceli, aby fungovala
a jednoznaåne nie je Boæou vôçou pre çudstvo. Pokúsim sa
dokázaî vám v tejto knihe, æe sebeckosî je naozaj tým
najväåãím problémom, ktorému dnes celosvetovo åelíme a æe
naãou odpoveâou je agresívne hnutie, ktorého cieçom je jej
odstránenie. Potrebujeme vyhlásiî vojnu sebeckosti. Potre-
bujeme revolúciu lásky. Láska musí byî viac, neæ len teóriou
alebo len nejakým slovom; musí byî åinná. Musí byî viditeçná
a citeçná. Boh je láska! Láska je a vædy bola Jeho nápadom. On
priãiel v láske, aby nás nauåil, ako máme milovaî Jeho a tieæ
ako máme milovaî seba a iných. Keâ to robíme, æivot je krásny;
keâ to nerobíme, niå nefunguje správne. Láska je odpoveâou
na sebeckosî, pretoæe láska dáva, zatiaç, åo sebeckosî berie.
Musíme byî oslobodení od seba samých a Jeæiã priãiel presne
kvôli tomu, ako to vidíme v 2. Korinîanom 5, 15: „A za
vãetkých umrel, aby tí, åo æijú, neæili viac sebe, ale Tomu, kto
za nich umrel a vstal z mþtvych.”
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Nedávno, keâ som uvaæovala nad vãetkými tými hroznými
problémami náãho sveta, akými sú napríklad milióny
hladujúcich detí, AIDS, vojny, útlak, obchodovanie s çuâmi,
incest a mnoho iných, pýtala som sa Boha: „Ako sa môæeã
vydræaî dívaî na vãetky tieto veci, ktoré sa dejú v naãom svete
a nezasiahnuî?” V duchu som poåula, ako mi Boh hovorí:
„Konám prostredníctvom çudí. Åakám, æe povstane môj çud
a nieåo spraví.”

Moæno si podobne ako milióny iných myslíte: Viem, æe
v naãom svete je kopa problémov, no tie problémy sú také
obrovské, æe åo uæ len ja môæem spraviî pre to, aby doãlo ku
skutoånej zmene? To je presne ten typ uvaæovania, ktoré nás
paralyzuje a dáva priestor k tomu, aby zlo pokraåovalo vo
svojich víîazstvách. Musíme prestaî rozmýãçaî nad tým, åo
nemôæeme spraviî a zaåaî robiî to, åo môæeme spraviî. V tejto
knihe sa s vami, spolu s niekoçkými prizvanými pisateçmi, s
ktorými sme pracovali na tomto diele, podelíme o niekoçko
myãlienok a spôsobov, prostredníctvom ktorých sa môæete
staî súåasîou nového hnutia, ktoré má schopnosî priniesî
radikálnu, pozitívnu zmenu.

Nemienim sa uæ âalej len prizeraî a niå nerobiî, zatiaç åo sa
náã svet rúti nadol. Moæno nebudem schopná vyrieãiî vãetky
problémy, ktoré spozorujem, ale spravím to, åo môæem
spraviî. Mojou modlitbou je, aby ste sa aj vy ku mne pridali,
postavili sa proti nespravodlivosti a boli ochotní spraviî
radikálny posun v tom, ako pristupujete k æivotu. Æivot
nemôæe byî stále len o tom, åo iní môæu spraviî pre nás, ale
musí byî o tom, åo my môæeme spraviî pre nich.

Kaædé hnutie potrebuje motto alebo krédo. V rámci naãej
sluæby v Joyce Meyer Ministries sme na modlitbách vypra-
covali zmluvu, podça ktorej sme sa rozhodli æiî. Pridáte sa
k nám?
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Rozhodujem sa pre zçutovanie
a vzdávam sa svojich výhovoriek.

Staviam sa proti nespravodlivosti
a zaväzujem sa prakticky konaî jednoduché

åiny Boæej lásky.

Odmietam niå nerobiî.

To je moje rozhodnutie.

SOM REVOLÚCIA LÁSKY.

Modlím sa, aby sa tieto slová stali aj vaãím vyznaním –
novým ãtandardom, podça ktorého æijete. Nesmiete åakaî na
to, åo sa rozhodnú robiî iní çudia a neskúste åakaî ani na to, åi
sa to hnutie stane populárnym. V tejto veci sa musíte
rozhodnúî sami – je to záväzok, ktorý musíte spraviî úplne
sami. Poloæte si otázku: „Budem naâalej súåasîou problému
alebo budem súåasîou odpovede naê?” Ja som sa rozhodla, æe
budem súåasîou odpovede. Láska bude centrálnou témou
môjho æivota.

A åo spravíte vy? Budete udræiavaî problémy dneãného
sveta? Budete ich ignorovaî alebo sa tváriî, æe
neexistujú? Alebo sa pridáte k revolúcii lásky?

Poloæte si otázku: „Budem naâalej
súåasîou problému alebo budem

súåasîou odpovede naê?” Ja som sa
rozhodla, æe budem súåasîou odpovede.

Láska bude centrálnou témou
môjho æivota.
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1. KAPITOLA

Kde len môæe byî chyba?

Som síce jediný, no som aspoê jeden; nemôæem spraviî
vãetko, ale môæem spraviî aspoê nieåo a keâæe

nemôæem spraviî vãetko, neodmietnem spraviî aspoê
to nieåo, åo urobiî môæem.

Edward Everett Hale

Poåas toho, åo ja tu sedím a popíjam svoju rannú kávu
a dívam sa z okna na môj nádherný výhçad, 963 miliónov çudí
hladuje. Viac ako miliarda çudí zarobí denne menej, ako jeden
dolár. Tridsaî tisíc detí zomrie dnes kvôli chudobe. Zomrú
v tých najchudobnejãích dedinách na zemi – dostatoåne
vzdialených od svedomia tohto sveta. To znamená, æe kaædý
týædeê ich zomrie 210 tisíc – 11 miliónov kaædý rok – a väåãina
z nich sa nedoæije svojich piatich rokov. Z 2,2 miliardy detí na
svete æije 640 miliónov bez vhodného prístreãku, 400



miliónov bez kvalitnej pitnej vody a 270 miliónov bez prístupu
k akýmkoçvek zdravotníckym sluæbám.

Sú tieto ãtatistiky aj pre vás také ãokujúce, ako sú pre mêa?
Dúfam, æe áno. Sú to ohromujúce, realistické fakty o æivote vo
svete, v ktorom æijeme. Tieto veci sa odohrávajú na naãej
planéte a my o nich vieme. Uvedomujem si, æe tieto ãtatistiky,
ktoré ste si práve preåítali, sa nemusia týkaî mesta alebo
krajiny, kde bývate, no dnes sme vãetci viac, ako kedykoçvek
predtým, globálnymi obåanmi. Sme súåasîou celosvetového
spoloåenstva a ålenovia naãej çudskej rodiny trpia
nemysliteçným a nevysloviteçným spôsobom.

Verím, æe je åas na celosvetový budíåek – na výzvu, ktorá
nás pozdvihne z naãej çahostajnosti, naãej nevedomosti alebo
náãho odporu voåi îaækostiam a vyprovokuje nás k tomu, aby
sme sa postavili proti bolesti a chudobe, stratám a nedostatku,
nespravodlivosti a útlaku a proti æivotným podmienkam, ktoré
nepodporujú zdravý çudský æivot, ani základnú dôstojnosî.
Naozaj je åas na revolúciu lásky.

Jedny malé ústa, ãesî hnisavých zubov

Poåas zdravotníckeho výjazdu Joyce Meyer Ministries
v Kambodæi jeden zubár, ktorý sa ho zúåastnil ako
dobrovoçník, pomáhal vytiahnuî dvadsaî jeden zubov
jednému malému dieîaîu; ãesî z tých zubov bolo hnisavých.
Keâ rozmýãçam nad tou muåivou situáciou, spomínam si na
chvíle, keâ môj manæel mal nepríjemné bolesti zubov poåas
náãho pobytu v Austrálii. Cítil sa úplne hrozne, pretoæe bol
práve v lietadle a nikto mu tam s tým nevedel pomôcî. Hneâ po
pristátí, o desiatej veåer, mu niekto vybavil návãtevu u zubára,
ktorý mu pomohol s jeho bolesîou. To vãak nebol prípad toho
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malého dievåatka a tisícov iných, jej podobných, ktorí kaædý
deê æijú v bolesti a nemajú prístup ku æiadnej zdravotníckej
starostlivosti. Venujte teraz chvíçu tomu, æe sa pokúsite,
predstaviî si to. Aké to asi pre êu muselo byî, keâ dvadsaî
jeden jej zubov bolo v rozklade a chveli sa od bolesti? Takéto
nepredstaviteçné utrpenie naozaj existuje; kaædý deê ho
zakúãajú skutoåní çudia v odçahlých åastiach sveta. Väåãina
z nás buâ o nich niå nevie alebo sme prinajlepãom videli fotky
niekoçkých z nich v televízii. Hovoríme: „To je hrozné. Niekto
by s tým naozaj mal nieåo spraviî” a potom pokraåujeme v pití
naãej rannej kávy a v tom, æe si vychutnávame náã výhçad.

Keâ odpadky sú pokladom

Desaîroåné dievåa menom Gchi æije na smetisku v Kambodæi.
Presîahovala sa tam, keâ mala ãtyri roky. Jej rodiåia sa uæ o êu
nedokázali postaraî, a tak poæiadali jej starãiu sestru, aby ju
vzala. Jediný spôsob, ako tie dve mohli preæiî, bolo æiî
a pracovaî na tom smetisku. Gchi trávi sedem dní v týædni
prehrabávaním sa v odpadkoch – pouæíva na to kovovú tyå
alebo holé ruky. Hçadá tam jedlo, ktoré by mohla zjesî alebo
kúsky plastu alebo skla, ktoré by mohla predaî, a tak získaî
peniaze na jedlo. Na tom smetisku æije uæ ãesî rokov; mnohí
iní sú tam uæ omnoho dlhãie.

Je nevyhnutné, aby ste chápali, æe tu hovoríme o mestskej
skládke odpadkov, ku ktorej kaædý veåer prichádzajú
smetiarske vozy a nechávajú tam za sebou vyhodený odpad od
iných çudí, ktorý zozbierali poåas toho dêa v rôznych kútoch
mesta. Tie deti tam pracujú v noci, potme a na hlavách majú
prilby so svetlami, pretoæe najlepãie odpadky sa dajú nájsî
vtedy, keâ sú tam práve privezené.
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Po mojej návãteve toho smetiska sa ma jeden novinár
spýtal, åo si o tom myslím. Keâ som sa snaæila vyjadriî svoje
myãlienky, uvedomila som si, æe tá situácia je taká hrozná, æe
ani neviem, ako mám o tom rozmýãçaî. Tá hõbka poníæenia sa
jednoducho nespájala s niåím v mojej mysli do tej miery, æe by
som to dokázala vyjadriî slovami. Rozhodla som sa vãak, æe sa
pokúsim nieåo s tým spraviî.

Stálo to roåné úsilie zo strany niekoçkých çudí, aby sa zaåali
venovaî tomuto problému a museli sme na to vyuæiî príspevky
partnerov naãej organizácie, ako aj moje a Davove osobné
financie. No podarilo sa nám prerobiî dva veçké autobusy
a premeniî ich na mobilné reãtaurácie. Prichádzajú na to
smetisko; deti do nich nastúpia, posadia sa k sluãnému jedlu
a dokonca dostávajú lekcie z åítania a matematiky, ktoré im
pomáhajú pripraviî sa na lepãiu budúcnosî. Samozrejme, æe
s nimi zdieçame Jeæiãovu lásku, no nie je to len o tom, æe im
hovoríme, æe sú milované. Uspokojovaním praktických potrieb
ich æivota im ju ukazujeme.

Dobré úmysly nestaåia

Poåula som príbeh o jednom muæovi, ktorý ãiel do Ruska
s dobrými úmyslami, æe bude çuâom hovoriî o láske Jeæiãa
Krista. Poåas svojej návãtevy vãak zistil, æe mnoho çudí tam
hladuje. Keâ naãiel radu çudí, ktorí s nádejou åakali, æe
dostanú svoj kaædodenný prídel chleba, pristúpil k nim
s evanjelizaånými letákmi. Zaåal chodiî popri nich a hovoriî
im, æe Jeæiã ich miluje a kaædému z nich potom dal nejaký
traktát s evanjelizaåným posolstvom. Iste sa im snaæil pomôcî,
no raz sa mu do oåí pozrela jedna æena a s horkosîou v hlase
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povedala: „Vaãe slová sú pekné, ale nenaplnia môj prázdny
æalúdok.”

Uvedomujem si, æe niektorí çudia sú takí ubolení, æe
nedokáæu poåuî dobrú správu o tom, æe Boh ich miluje; musia
to najprv zakúsiî a jeden z najlepãích spôsobov, ako to
môæeme spraviî, je formou uspokojenia ich praktických
potrieb – okrem toho, æe im povieme o tom, æe sú milovaní.

Nesmieme uvaæovaî tak, æe slová staåia. Jeæiã jednoznaåne
kázal dobrú správu, ale potom tieæ ãiel, åinil dobre
a uzdravoval vãetkých utláåaných (pozri Skutky 10, 38).
Hovorenie nie je drahé, dokonca ani nevyæaduje veça úsilia, no
skutoåná láska stojí veça. Boha stála Jeho jediného Syna a ak
dovolíme, aby skutoåná láska prúdila cez nás, bude to stáî
nieåo aj nás. Moæno budeme musieî investovaî nejaký åas,
peniaze, úsilie alebo majetok – iste nás to bude nieåo stáî!

Boh s nami poåíta

Åoskoro odídem z domu na kávu so svojím manæelom
a neskôr pôjdeme spolu na obed. Pravdepodobne budeme preå
asi dve hodiny a poåas tej doby pribliæne 240 detí bude
unesených a zavleåených do nelegálneho obchodu so sexom.
To znamená, æe kaædú minútu zniåí dvom deîom ich æivot
niekoho sebeckosî a nenásytnosî – ak s tým nieåo nespravíme.
Åo s tým môæeme spraviî? Môæe nás to zaujímaî; môæeme sa
o tom informovaî; môæeme sa modliî; a môæeme nieåo
konkrétne spraviî. Môæeme podporovaî organizácie a sluæby,
ktoré majú overenú povesî a ktoré zachraêujú deti a æeny
z týchto hrozných podmienok alebo, ak nás Boh o to poæiada,
môæeme sa dokonca rozhodnúî pracovaî v tej oblasti. Ak
neprichádza do úvahy práca na plný úväzok, môæeme
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pouvaæovaî o tom, æe by sme robili nieåo na projektovej báze
alebo sa zúåastnili nejakého krátkodobého misijného výjazdu.

Nesmieme uvaæovaî tak, æe slová staåia.

Otroctvo sexu

Keâ idete tmavou uliåkou, znaky rozkladu a skazy
presakujú z tmy navonok. Kusy starého æeleza a drôtu dræia
pokope rozpadajúce sa panelové domy. Vzduch zapácha
hnijúcim odpadom a çudskou ãpinou. Za rozpadávajúcou
fasádou je poåuî kvíliaci plaå dieîaîa, tlmené výkriky hnevu
a zúrivosti a prenikavé zavíjanie jedného z tých mnohých
zatúlaných psov, ktoré blúdia týmito krutými ulicami.

Uvedomujete si to viac, neæ ktorýkoçvek zo svojich
zmyslov, åo cítite. Niet pochýb… toto miesto je zlé. Hoci je
pre vás nepredstaviteçne îaæké predstaviî si to, toto miesto
vytvorili zvrátení a nemravní muæi, ktorí predávajú deti ako
sexuálne objekty.

Toto æivé peklo sa stalo domovom Samraworky v åase,
keâ mala eãte iba sedem rokov. Keâ ju ako dvanásîroånú
zachránili na autobusovej stanici, podobala sa na
æivotaprázdnu schránku malého dievåatka – kosî a koæa,
emocionálne mþtva s prázdnymi oåami, bez schopnosti
vyjadrovaî sa. Päî rokov bola obeîou chlipných zvrhlíkov,
ktorí zaplatili vyããiu cenu za privilégium, znásilniî jej malé
telíåko. Zaplatili tri doláre namiesto jedného dolára, keâæe
bola taká mladuåká.

Opotrebovanie jej æenských orgánov bolo také závaæné,
æe potrebovala rozsiahle chirurgické zásahy, ak mala æiî
normálnym æivotom. No naliehavosî jej fyzických potrieb
bola zanedbateçná v porovnaní so skazou, ktorú utrpela
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duchovne a emocionálne. Samrawork bola diagnostikovaná
ako HIV pozitívna. Je sirotou a nemá æiadnu spomienku na
svojich rodiåov. Podobne, ako mnohé iné dievåatá s jej
osudom, je uväznená v pasci tmavého, nepredstaviteçného
zla.

Ãtatistiky1 hovoria, æe…:
• 1,2 miliónov detí je kaædoroåne odvleåených do

sexuálneho obchodu; k tomu treba pripoåítaî milióny
iných detí, ktoré boli do toho zavleåené predtým

• kaædé dve minúty je nejaké dieîa pripravované na
sexuálne vykorisîovanie

• za posledných tridsaî rokov pribliæne 30 miliónov detí
stratilo svoje detstvo kvôli sexuálnemu vykorisîovaniu.

Ten zubár, ktorého som spomínala skôr v tejto kapitole, sa
zúåastnil jedného z lekárskych výjazdov, organizovaných
organizáciou Joyce Meyer Ministries, ktorý sa odohral v jednej
z krajín tretieho sveta. Tie výjazdy vedú niekoçkí çudia,
ktorých platí naãa organizácia, no väåãinou sa ich zúåastêujú
úæasní dobrovoçníci, ktorí si vezmú voçno zo svojej práce
a sami si zaplatia svoje výdaje, aby mohli ísî s nami. Pracujú
dvanásî aæ ãestnásî hodín denne, obyåajne na miestach
s omnoho vyããími teplotami, neæ na aké sú zvyknutí, bez
klimatizácie a moæno aj bez ventilátora. Pracujú v odçahlých
dedinách, pod stanmi a dokáæu pomôcî çuâom, ktorí sa eãte
nikdy predtým nestretli so æiadnou lekárskou starostlivosîou.
Majú moænosî poskytnúî im lieky, ktoré im åasto zachránia
æivot alebo pomôæu v ich bolestiach. Dávajú im vitamíny,
kþmia ich, a tak im zvestujú, æe Jeæiã ich naozaj miluje. Kaædý
z nich dostáva moænosî prijaî Jeæiãa a väåãina z nich sa
rozhodne, æe to aj spraví. Slzy sa mi tlaåia do oåí, keâ si
spomínam na tých lekárov, zubárov, zdravotné sestry a iný

Kde len môæe byî chyba? 21



zdravotnícky personál, ktorí nám s obrovskými emóciami
rozprávali, ako tieto výjazdy raz navædy zmenili ich æivoty.
Snaæíme sa im vyjadriî naãu vâaku, no nakoniec oni nám
âakujú za to, æe sme im otvorili oåi pre to, o åom je vlastne
æivot.

Raz sme zobrali na jeden výjazd do Kambodæe úåtovníåku,
ktorá pracuje pre naãu organizáciu a hoci ona åasto predtým
videla mediálne prezentácie o naãich výjazdoch, jej æivot bol
naozaj ovplyvnený tým, åo videla na vlastné oåi. Povedala:
„Mám vlastne taký pocit, ako keby som celý svoj æivot doteraz
æila v nejakej bubline”. Myslela tým to, æe bola ako keby
izolovaná od reality a ja si myslím, æe väåãina z nás je na tom
podobne. Uvedomujem si, æe nie vãetci çudia na svete budú
môcî ísî do nejakej krajiny tretieho sveta a na vlastné oåi
vidieî, aký æivot sú tam çudia nútení æiî. Ale skúsme aspoê
nezabúdaî na to, keâ åítame alebo vidíme v televízii, ako sa tí
çudia majú; môæeme sa pokúsiî nezabúdaî na to, æe to, åo
vidíme, je pre niekoho realitou æivota a æe takých çudí je veça.
Boh miluje tých çudí a On poåíta s tým, æe my s tým nieåo
spravíme.

Podvýæiva

Mehret sa díva na svet z iného pohçadu. V Angacha, v malej
etiópskej dedinke, sa snaæí udræiavaî krok s ostatnými
deîmi, no nie je taká, ako vãetci ostatní. Mehret sa narodila
ako zdravé dieîa, ale podvýæiva kaædý deê nahlodávala jej
telo a spôsobila, æe jej chrbtica sa stále viac krivila,
spôsobovala jej îaækosti pri chodení, nedovolila jej beæaî
a hraî sa s priateçmi. Vâaka podvýæive jej tieæ narástol veçký
nádor, ktorý jej vyånieva z pravej strany chrbta – je príliã
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veçký na to, aby ho dokázala ukryî a príliã bolestivý na to,
aby ho mohla ignorovaî. Jej kosti sú slabé a celá je slabá.

Ak existuje niekto, kto pozná Mehretinu bolesî, tak je to
jej otec, Abeba. Jediná vec, ktorú si praje viac, neæ åokoçvek
iné je, jednoducho nakþmiî svoje deti… a nejako dopomôcî
svojej drahocennej dcére k zdraviu. Ak by Mehret mohla zaåaî
dostávaî výæivné jedlo, ktoré potrebuje, mohol by byî
zastavený degeneraåný proces jej chrbtice. Ale v súåasnosti
nie je æiadna nádej na obzore.

Deê za dêom Abeba bojuje s vinou, æe nedokáæe nakþmiî
svoje deti. A tieæ si uvedomuje, æe ak sa nieåo nezmení,
zdravotný stav jeho dcéry Mehret sa eãte zhorãí. Åoskoro uæ
nebude môcî vôbec chodiî. A nakoniec zomrie.

Mehret dnes vie, ako bolí, keâ je ålovek hladný… a ako
bolí, keâ je ålovek iný, ako ostatní. A tieæ vie, æe kaædý âalãí
deê bude o nieåo zloæitejãí, ako ten predoãlý.

V spolupráci s Medzinárodnou krízovou pomocou zaåala
organizácia Joyce Meyer Ministries zabezpeåovaî pre
Mehret potravu, ktorú potrebuje na preæitie a na zastavenie
âalãej deformácie chrbtice. No na svete je omnoho viac
vzácnych malých detí… omnoho viac detí, ktoré sú na tom
podobne, ako Mehret… ktoré potrebujú naãu pomoc, ak
majú vyhraî tú vojnu s podvýæivou.

Ãtatistiky2 hovoria, æe…:
• v súåasnosti sa odhaduje, æe 963 miliónov çudí na svete

hladuje
• kaædý deê takmer 16 000 detí zomiera na vyhladovanie

a s ním spojené príåiny – kaædých päî sekúnd jedno dieîa
• v roku 2006 pribliæne 9,7 miliónov detí zomrelo eãte

pred dovþãením svojich piatich narodenín. K takmer
vãetkým týmto úmrtiam dochádzalo v rozvojových
krajinách – v subsaharskej Afrike a juænej Ázii, teda
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v dvoch regiónoch, ktoré sú najviac ohrozené hladom
a podvýæivou.

Trhlina v základoch sveta

Zdá sa mi, æe celosvetový systém má trhlinu vo svojich
základoch a my napriek tomu vãetci neåinne sedíme
a sledujeme, ako sa rozpadá. Ak sa pozorne zapoåúvate,
zaånete poåuî, ako çudia vãade hovoria: „Svet sa rozpadá”.
Poåujeme to v správach a v beæných rozhovoroch. Zdá sa, æe
vãetci hovoria o nespravodlivosti, ktorá je v naãom svete.

Reåi bez åinov vãak niå nevyrieãia. Mojou otázkou je: „Kto
sa postaví na odpor nespravodlivosti a bude pracovaî na tom,
aby sa zlé veci vylepãili?” Ja som sa rozhodla, æe ja to spravím.
Poznám niekoçko tisíc âalãích çudí, ktorí sa rozhodli, æe to
spravia tieæ, ale je potrebné, aby sa ten poået çudí znásobil na
stovky tisícov – iba tak dokáæeme vykonaî to dielo.

Åokoçvek môæete spraviî, stojí za to

Moæno si pomyslíte: Joyce, môj príspevok nespôsobí ani len malú
priehlbinku v problémoch, ktorým åelí náã svet. Viem, ako sa
cítite, pretoæe kedysi som sa tak cítila aj ja. Ale ak vãetci
budeme takto rozmýãçaî, nikto nespraví niå a niå sa nezmení.
A hoci naãe individuálne úsilie moæno nevyrieãi tie problémy,
spolu môæeme spraviî obrovskú zmenu. Boh nás nebude braî
na zodpovednosî za nieåo, åo nedokáæeme spraviî, ale bude
nás braî na zodpovednosî za veci, ktoré môæeme spraviî.
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Nedávno som sa vrátila z cesty do Indie a v posilêovni som
stretla jednu æenu, ktorú tam åasto vídavam. Spýtala sa ma, åi
naozaj verím tomu, æe vãetko to úsilie, ktoré do tých ciest
vkladám, skutoåne nieåo rieãi, keâæe milióny çudí naâalej
hladujú bez ohçadu na to, koçkým sme dodali potravu.
Vyrozprávala som jej, åo mi Boh poloæil na srdce – nieåo, åo mi
raz pre vædy dalo odpoveâ na túto otázku. Ak by ste vy alebo ja
boli hladní, pretoæe ste nejedli uæ tri dni a niekto by vám podal
jedlo, ktoré by aspoê na jeden deê odstránilo bolesî z váãho
tela, prijali by ste ho a boli by ste radi, æe ste ho dostali?
Samozrejme, æe áno. A tak to je aj s çuâmi, ktorým pomáhame.
Pre mnohých z nich sa nám darí zabezpeåovaî nepretræité
programy starostlivosti, ale vædy budú aj takí, ktorým môæeme
pomôcî iba raz alebo dvakrát. Napriek tomu viem, æe tieto
výjazdy stoja za to. Ak môæeme daî jednému hladnému dieîaîu
jedno jedlo, stojí to za to. Ak môæeme jednému åloveku
pomôcî, aby bol poåas jedného dêa zbavený svojej bolesti,
stojí to za to. Ja som sa rozhodla, æe vædy budem robiî to, åo ja
môæem spraviî a æe budem pamätaî na to, åo mi Boh povedal:
„Ak môæeã niekoho zbaviî jeho bolesti iba raz na jednu
hodinu, aj tak to stojí za to.”

Svet stratil svoju chuî

Myslím, æe môæem pokojne povedaî, æe väåãina toho, åo svet
ponúka, postráda chuî – a teraz nehovorím vôbec o jedle.
Napríklad, väåãina filmov, ktoré produkuje Hollywood, je
pomerne nechutná. Mnohé tie dialógy a mnohé obrazy majú
zlú príchuî. Obyåajne, keâ vidíme nejaké správanie, ktoré je
nechutné, dokáæeme veçmi rýchlo obviêovaî „tento svet”.
Moæno zvykneme povedaî napríklad: „Kam to ten náã svet
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speje?” No pod slovom „svet” rozumieme iba çudí, ktorí æijú
na tomto svete. Ak svet stratil svoju chuî, príåinou toho je
skutoånosî, æe çudia sa stali nechutnými vo svojich postojoch
a åinoch. Jeæiã povedal, æe my sme soçou sveta, ale ak soç stratí
svoju chuî (svoju silu a kvalitu), nie je na niå dobrá (pozri Mat.
5, 13). Tieæ povedal, æe sme svetlo sveta a æe nemáme zakrývaî
svoje svetlo (pozri Mat. 5, 14).

Rozmýãçajte nad tým takto: Kaædý deê, keâ odchádzate zo
svojho domu do tmavého, nechutného sveta, môæete byî
svetlom a chuîou, ktoré ten svet potrebuje. Ak sa pevne
rozhodnete, æe si budete neustále zachovávaî zboæný postoj,
môæete vniesî do svojho pracoviska radosî. Deje sa to
prostredníctvom jednoduchých vecí, ako je napríklad
vâaånosî namiesto sîaæovania sa, trpezlivosî, zçutovanie sa,
rýchle odpúãîanie uráæok, láskavosî a povzbudzovanie.
Dokonca aj obyåajný úsmev a priateçský prístup sú spôsoby,
ktorými môæete priniesî chuî do sveta bez chuti.

Neviem, ako vy, no ja nemám rada nevýrazné jedlo. Môj
manæel mal raz problémy so æalúdkom a lekár mu kvôli tomu
na niekoçko dní predpísal samú diétnu stravu. Spomínam si, æe
sa ani neteãil na to, æe bude jesî. Dave nepatrí medzi çudí, ktorí
sa stále sîaæujú, no pri kaædom jedle som ho poåula znova
a znova hovoriî: „Toto jedlo nemá vôbec chuî.” Bolo tam treba
dodaî trochu soli, trochu korenia – a to je presne to, åo svet
potrebuje. Bez lásky a vãetkých jej veçkolepých vlastností je
æivot bez chuti a vôbec nestojí za to. Chcela by som, aby ste
spravili jeden experiment. Len si pomyslite: Dnes pôjdem do
sveta a pokúsim sa ho okoreniî. Potom eãte predtým, neæ vyjdete
zo svojho domu, si v mysli predstavte, æe sa dávate na cestu
Boæieho veçvyslanca a æe vaãim cieçom je dávaî, milovaî çudí
a dodávaî do ich æivota dobrú chuî. Môæete sa zaåaî usmievaî
na çudí, ktorých stretnete poåas svojho dêa. Úsmev je
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symbolom prijatia a uistenia – a to je nieåo, åo väåãina çudí vo
svete zúfalo potrebuje. Vloæte sa do Boæích rúk a dôverujte
Mu, æe On sa o vás postará, zatiaç åo vy budete sadiî dobré
semienka vãade, kam sa vyberiete – a tými semienkami budú
rozhodnutia, ktoré prinesú poæehnanie iným.

Zmena zaåína vami

Uvedomujem si, æe ålovek nemôæe robiî vãetko. To vôbec
nespochybêujem. Niektorým veciam musíme vedieî povedaî
„nie”, lebo inak náã æivot bude plný stresu. Ja by som
nedokázala byî dobrovoçnou pracovníåkou v práci s deîmi
alebo pri podávaní jedál starým çuâom, ale robím veça iných
vecí, ktoré majú pozitívny dopad na náã svet. Myslím si, æe tá
otázka, ktorú musí zodpovedaî kaædý z nás, znie: „Åo robím,
åo pomáha v æivote niekomu inému?” A moæno eãte lepãou
otázkou je: „Åo som spravil/a dnes, åo pomohlo v æivote
niekomu inému?”

Táto kniha sa bude asi z åasu na åas neçahko åítaî, pretoæe
dúfam, æe osloví veci, ktoré sú pre nás nepohodlné. Niå dobré
sa nikdy nedeje náhodou. Ak chceme byî súåasîou revolúcie,
znamená to, æe veci sa musia zmeniî a veci sa nezmenia,
pokým sa nezmenia çudia. Kaædý z nás musí povedaî: Zmena
zaåína mnou!

Niå dobré sa nikdy nedeje náhodou. Ak
chceme byî súåasîou revolúcie, znamená

to, æe veci sa musia zmeniî a veci sa
nezmenia, pokým sa nezmenia çudia.
Kaædý z nás musí povedaî: Zmena

zaåína mnou!
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Revolucionárka lásky
Darlene Zschech

Cesta srdca je jedným z najzloæitejãích tajomstiev, aké
existujú. Eufória a smútok, dúfanie a åakanie, výãky
a údolia… a smutné je, æe pre mnohých aj nevysloviteçné
sklamanie, ktoré doslova zanecháva srdce v bode, v ktorom
len funguje, no uæ nechce niå cítiî. Ak ålovek æije bez
pochopenia veçkolepej Boæej lásky, na ktorú sa môæe oprieî
a z ktorej môæe åerpaî silu, tak jeho srdce hçadá spôsoby, ako
môæe preæiî, zvládnuî, prebiî sa dokonca aj cez tie najhorãie
situácie. A presne v tom bode sa nachádza dnes nespoåetné
mnoæstvo çudí – bohatých aj chudobných, keâæe chudoba
srdca si nevyberá, kde sa usídli. Prorok Izaiáã hovoril
o radikálnej revolúcii lásky v Izaiáãovi 61,11 a popisuje tam
deê, keâ vâaka láske çudia nájdu skutoånú spravodlivosî…
a keâ Jeæiã vytvorí cestu naprieå púãîou. „Lebo (tak uråite)
ako zem vyháêa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíåiî
svojmu osivu, tak (uråite) Hospodin dá vyrásî spáse i chvále
pred vãetkými národmi (prostredníctvom sebanaplêujúcej
moci Jeho Slova).”

Revolúcia lásky nie je len nejaký skvelý nápad, ale totálne
naliehavá koncepcia… hlavne ak veríme tomu, æe budeme
vidieî obrat od tej tragickej nespravodlivosti, ktorá je páchaná
dnes vãade vo svete… vrátane tej najváænejãej tragédie zo
vãetkých – tragédie zlomenosti çudského srdca.

S tým narúãaním sveta sa stretávame znova, napríklad
v obraze mladej matky, ktorá kojí svoje dieîa, ale jej telo je
choré a neustále niåené vírusom HIV. Pramení v nej choroba
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AIDS. Robí, åo môæe, no stojí pred rozhodnutím… buâ bude
kojiî svoje dieîa a vedome ho nakazí touto smrteçnou
chorobou alebo sa bude dívaî, ako to dieîa zomrie od hladu,
keâæe nemá k dispozícii æiadnu inú alternatívnu výæivu. Srdce
tejto matky je viac neæ zlomené. Je takou istou matkou, ako
som ja – plnou radosti, keâ má príleæitosî vidieî, ako jej dieîa
prospieva vâaka jej starostlivosti.

Keâ vidíte postávaî mladých muæov a æeny, ktorí nemajú
jedlo, vodu a nemajú ani kam po to ísî a nemajú åo robiî,
dokáæe vás to úplne zlomiî a naplniî srdce neskutoåným
rozåarovaním. Ich srdcia a mysle sú plné nespoåetných snov;
keby sa len vedeli nejako dostaî do ãkoly alebo si kúpiî nieåo
na zjedenie. Je neuveriteçné, k åomu dokáæe zúfalstvo dohnaî
çudí a koçko âalãej bolesti a extrémneho násilia dokáæe
pôsobiî jeden voåi druhému… a akú malú hodnotu çudia
prisudzujú çudskému æivotu, keâ åelia neustálej, extrémnej
chudobe. Srdce vãak dokáæe zniesî iba uråité mnoæstvo
bolesti.

14-roåný chlapec vychováva svojho mladãieho brata
a sestru a mladãieho synovca v malej, plechom pokrytej
chatråi v sub-saharskej Afrike, ktorú nazývajú svojim
domovom. Celý deê pracuje na malej „farmiåke” a zúfalo sa
snaæí im vãetkým, vrátane seba, pomôcî zvládnuî ãkolu
a nájsî nieåo na zjedenie, aby si udræali kaædý deê svoju silu.
Jeho rodiåia zomreli na nákazu HIV a mesto ich
exkomunikovalo, pretoæe sa báli, æe aj ony sú nakazené tým
vírusom. Je to aj veçmi pravdepodobné, no eãte sa nedali
otestovaî. A toto ãtrnásîroåné, extrémne chrabré srdce je
stále krehkejãie, pretoæe sa musí vysporiadaî s nikdy
nekonåiacou tvrdou prácou, chorobou a neistotou.

Mladá mama v Sydney, v Austrálii, ktorá celý svoj æivot
venovala svojmu manæelovi a deîom, zisîuje, æe jej manæel ju
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uæ veça, veça mesiacov podvádza a chce sa oæeniî so svojou
novou „láskou”. Táto æena sa cíti izolovaná, znehodnotená,
pokorená a zároveê musí åeliî budúcnosti nielen bez svojho
manæela, ale aj mnohým dêom bez svojich detí, keâæe jej
manæel bojuje o právo vychovávaî ich. Jej srdce je také zlo-
mené, æe sa jej aæ îaæko dýcha a vôbec nevidí na cestu
dopredu.

Spomínam si, ako som sedela v jednej z periférnych
oblastí Ugandy s jednou úæasnou vedúcou skvelého
sponzorského programu pre deti so sídlom v Ugande. Keâ
sme sa zaåali spolu rozprávaî, ona mi zaåala hovoriî o tom, æe
hoci oni toho robia naozaj veça pre záchranu sirôt v ich oblasti,
poået detí v ich bezprostrednom dosahu, ktoré nemajú æiadne
prostriedky na preæitie, je neporovnateçne viac.

Vtedy som sa postavila a zaåala som masírovaî jej
unavené plecia a ona pokraåovala v rozprávaní o tom, aké
zlomené je jej srdce a aká je neskutoåne frustrovaná z tej
situácie a åoskoro sa jej slová zmenili na vzlyky. Roky æila
v prostredí hojnosti, aké si len ålovek vie predstaviî, no keâ sa
zadívala a zapoåúvala do toho, æe deti chodia veåer spaî
hladné, premohlo to aj jej vyåerpanú duãu.

Takéto príbehy by mohli pokraåovaî nekoneåne dlho –
príbehy çudí, ktorí zápasia o preæitie niekde hlboko v Afrike
alebo v husto osídlenej Ázii, v Spojených ãtátoch alebo
v krajine Oz. Zdá sa, æe kamkoçvek sa pozriete, uvidíte
obrovské múry neprekonateçnej zlomenosti, ktoré nedokáæu
odstrániî ani plne naloæené nákladné autá s balíåkami jedla
a imunitných prípravkov, ani poradcovia a podpora okolitej
spoloånosti. Na prelomenie tohto zaåarovaného kruhu
potrebujeme omnoho viac. Revolúciu lásky… to je cesta, na
ktorej nachádzame naãe æivotné poslanie.
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V ãtvrtej kapitole Lukáã veçmi hlasno a jasne zvestuje to
posolstvo:

Duch Pánov nado mnou;
lebo pomazal ma zvestovaî chudobným evanjelium,

uzdravovaî skrúãených srdcom poslal ma hlásaî
zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku,

utláåaným oslobodenie, a zvestovaî vzácny
rok Pánov.

(pozri Lukáã 4,18-19).

Vædy, keâ si åítam a opakovane åítam tento text, som
vedená k tomu, aby som bola sústredená a jasná v naãom
úsilí pozdvihovaî æivoty iných… od najmenãích gest aæ po naj-
veçkolepejãie plány… pretoæe dnes je åas k tomu, aby sme sa
postavili, opustili naãe zauæívané chodníky, ktoré predstavujú
æivot zameraný åisto na pohodlie a na seba a aby sme natiahli
svoje ruky akýmkoçvek spôsobom, akým vieme, k naãim
bratom a sestrám, ktorí po celej zemi trpia núdzu.

Existuje jedno skvelé slovo, ktoré je skutoåne jedným
z najmocnejãích slov, ktoré oæívajú v prostredí lásky… tým
slovom je NÁDEJ. Boæie Slovo hovorí… túto nádej máme ako
bezpeånú a pevnú kotvu naãej duãe (pozri Æidom 6,19)…
a Æalm 39,7 hovorí: „A teraz, åo oåakávaî, Pane? K Tebe sa
nesie moja nádej.” Nádej nikdy nekonåí, aj keâ tá situácia
nevyzerá ruæovo alebo keâ je zdanlivo neprekonateçná.
Naãím poslaním je priniesî takúto nádej spolu s vierou
a láskou k trpiacim çuâom.

Keâ som sa snaæila nájsî odpovede pre tých, ktorí sa
nachádzajú uprostred tej najväåãej chudoby, moje srdce bolo
nútené roztiahnuî sa a postaviî sa tvárou v tvár tej výzve aæ do
bodu vyåerpania. Zázraåné vãak je, æe keâ ålovek sedí medzi
çuâmi, ktorí niå nemajú a ktorých situácia vyzerá beznádejne,
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preæíva silný pocit Boæej milosti, ktorá je prítomná priamo
uprostred tých úæasných çudí. Hoci oni zápasia a bojujú na
ceste o preæitie, Boh priamo tam æiari. Stretla som sa
s mnohými „väzêami nádeje”, podça slov proroka Zachariáãa
9,12 (MILUJEM TÚ MYÃLIENKU)… s çuâmi, ktorí jedno-
ducho, a predsa z celého srdca veria a vedia, æe jedine Boh je
ich odpoveâou a ich zaopatrovateçom.

Moja osobná cesta, ktorou je milovanie Pána a uctievanie
Jeho celým svojím æivotom, je pre mêa najvyããou prioritou
v mojom duchovnom æivote… hçadanie Jeho, milovanie Jeho
a sluæba Jemu. Keâ ålovek pochopí významnosî æivotného
ãtýlu uctievania, hodnotu Jeho prítomnosti a Jeho úæasnej
milosti, nájde neopísateçný dar a iste budeme celú veånosî
potrebovaî na to, aby sme Mu vyjadrili svoje ÂAKUJEM za
vãetko, åo ON vykonal a åo neustále robí.

Nauåená disciplína, ktorou je prináãanie piesne nádeje
a vyvyãovanie Jeæiãa uprostred bojov, je jednou z najväåãích
lekcií, ktoré som si hlboko v srdci predsavzala, æe sa nauåím.
Ale moja neustále prebiehajúca lekcia sa týka toho, åo Pán
od nás vyæaduje eãte viac, v procese uctievania Jeho.
A neustále poåujem tlkot Jeho srdca vãade v Písme, ktorý
vyjadruje, æe uctievanie je viac, neæ len piesne, ktoré
spievame. Sú to odovzdané æivoty, ktoré zúfalo chcú byî Jeho
rukami a nohami dnes, na naãej planéte.

Pred mnohými rokmi som navãtívila krásne africké deti
v jednom útulku pre çudí s AIDS. Vãetky boli sirotami, no
taktieæ vãetky boli plné entuziazmu, vlastnému çuâom, ktorí
majú NÁDEJ. Stáli tam a spievali mi pieseê… VÃETKO JE
MOÆNÉ. To bola pre mêa neskutoåná výzva a inãpirácia, keâ
ich detské hlasy naplnili tú atmosféru æivotom a radosîou.
Bola to nezabudnuteçná chvíça a nezabudnuteçná pripo-
mienka moci Boæieho Slova v naãich æivotoch.
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V Æidom 13,15 sa píãe: „Skrze Neho teda vædy prináãajme
Bohu obeî chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho
meno.” A 16. verã potom pokraåuje a hovorí: „Nezabúdajte na
dobroåinnosî a na zbierky (pre núdznych v cirkvi, lebo to je
stelesnením a dôkazom spoloåenstva). Lebo v takýchto
obetiach má Boh zaçúbenie.”

Spievanie Boæej piesne, pridanie sa k tej veçkej hymne
veånosti, je jednou z tých veçkých radostí æivota tu, na Zemi.
Zmocnenie a jasné uråenie získavame, keâ sme v Jeho
prítomnosti naplnení k praktickému æivotu podça veçkého
poslania… keâ sme naplnení s naãimi rukami, ktoré dvíhame
k nebu… a potom keâ sme s naãimi vystretými rukami
pripravení pomôcî a poslúæiî. Ako Augustín povedal: „Naãe
æivoty by mali byî Halelujou od hlavy po päty.”

Takæe uctievanie v piesni je iba poåiatoåným bodom toho,
åo od nás æiada Tvorca neba a zeme. Viac ako ãtyridsaîkrát je
napísané, æe máme spievaî nové piesne a eãte viackrát sme
pozývaní k tomu, aby sme pred Pána prináãali obete
a posluãnosî, ktorá nás nieåo bude stáî. Avãak, viac ako 2000
krát nás Písmo vyzýva, aby sme sa aktívne zapojili do
uctievania v tom zmysle, æe naãe ÆIVOTY prinesieme ako
obeî a æe sa budeme staraî o tých, ktorí zápasia v rôznych
æivotných oblastiach. Je vãak dobré pamätaî na to, æe bez
toho, aby sme strávili åas na modlitbách, v rozjímaní nad
Boæím Slovom a v tých neæných, nádherných chvíçach, keâ sa
prehlbuje náã vzîah s Kristom… sa naãa sluæba môæe veçmi
çahko zaåaî presúvaî do „skutkáråenia”, ktoré spoåíva v tom,
æe agenda, ktorá æenie naãu sluæbu sa sústreâuje na nás a nie
na tých, ktorým vlastne slúæime.

Zámerné chvíle uctievania kaædopádne posúvajú naãe
srdcia do bodu konfrontácie, aby sa poddali a nechali
premeniî Boæou prítomnosîou. Keâæe celá táto cesta
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kresîanského æivota je cestou srdca, tak je zrejmé, preåo
kritickým krokom v tomto procese je, nauåiî sa UCTIEVAÎ
Boha so vãetkým, åím sme. Boh vædy túæi po PRAVDE, keâ
ide o sluæbu Jemu… a o pravde sa rozhoduje v rámci náãho
srdca. Kvôli tomu je starostlivosî a dobrý stav náãho srdca
takou výsostne dôleæitou záleæitosîou v æivote s Pánom.

„So vãemoænou bdelosîou chráê si srdce,
lebo z neho pramení æivot.”

(Príslovie 4,23)

Nikdy nezabudnem na tú výzvu, ktorú nám pred niekoçkými
rokmi dal pastor Bill Hybels zo zboru Willow Creek Commu-
nity Church neâaleko Chicaga. Povedal, æe pre nás ako
kresîanov a kresîanských vedúcich nestaåí iba hovoriî
o nespravodlivosti a pozeraî o tom DVDéåka. Povedal, æe
musíme dovoliî, aby sa nás chudoba dotkla, aby sa nás
týkala… aby sa tie pachy a realita boja o preæitie stali pre nás
nieåím, åo nebudeme vedieî pohodlne zabudnúî, a aby sa to
pre nás nestalo len miestom, na ktoré len poãleme peniaze
a budeme maî pocit, æe sme si spravili svoj kus práce. Byî
povolaní k åinu veçkou Boæou láskou – zdieçaî s inými Jeho
lásku a Jeho æivot a dôverovaî Mu, æe vytvorí cestu – to je tá
cesta, po ktorej sme povolaní kráåaî. A tam sa prakticky
prejaví naãa láska a naãe uctievanie z celých naãich æivotov.

„Kto by prijal jedno takéto dieîa v mojom mene,
mêa prijíma!”
(Matúã 18,5).

„Kto sa postará o moje deti?”, plaåe zomierajúca matka
a vie, æe jej deti sa åoskoro pridajú k âalãím mnohým miliónom
po celom svete, ktoré hçadajú novú mamu. Videla som
priateçov s rakovinou, ako sa s plaåom modlia za to isté.
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Neviem si predstaviî æiadnu inú bolesî srdca, ktorá by bola
väåãia alebo ktorá by spôsobovala hlbãie náreky uprostred
tmavých dní. Chcem zakriåaî jej smerom: „MY TO SPRA-
VÍME”. Je to kaædopádne jedna z oblastí, kde si vyhþêame
rukávy, pregõgame, modlíme sa, VERÍME a potom robíme
kroky viery. Nikto nemusí æiî dlho v treîom svete na to, aby
naãiel nejaké siroty, ktoré potrebujú rodinu alebo opustených
çudí, ktorí hçadajú priateçstvo; vãetci æijeme v mestách, kde si
také deti pohadzujú rôzne ãtátne agentúry a systémy, ktoré sa
veçmi snaæia naplniî potrebu, ktorú môæeme pomôcî naplniî
my ako cirkev.

Milujem Cirkev… je taká rôznorodá a naozaj povstáva po
celej naãej zemi s novou istotou a novým leskom. No Cirkev je
vo svojej najlepãej forme vtedy, keâ primárne a prioritne
vyæaruje lásku k Bohu so vãetkým, åím je… a potom Cirkev
stojí s rozprestretými rukami, ktoré sú pripravené slúæiî
uboleným çuâom a náãmu zniåenému svetu, ktoré privádzajú
çudí k Jeæiãovi a ku vãetkému, åo to znamená. Nie súdenie
alebo kritizovanie chudobných, ale jednoduchá LÁSKA…
a láska nieåo stojí a láska nieåo robí… nie je to iba nejaký
pojem. Spolu sa môæeme skutoåne postaviî do trhliny za tých,
ktorí nemajú æiaden hlas… môæeme milovaî Pána, náãho
Boha z celého svojho srdca, duãe, mysle a sily… a milovaî
naãich blíænych, ako seba samého. Skutoåne veçkolepé!

Takæe, ako sa môæeme vysporiadaî s týmto zdanlivým
obrom beznádeje?

Ako môæeme zaåaî otváraî dvere k çuâom, ktorí sú
zaseknutí v tomto nebezpeånom väzení?

NIKTO z nás to nedokáæe osamote. Dokonca aj tí
najinteligentnejãí a „najzainteresovanejãí” filantropi POTRE-
BUJÚ iných a expertízu rôznych tímov odborníkov, ktorí spolu
pracujú na dosiahnutí väåãieho dobra, ak majú priniesî åo
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najviac úæitku pre åo najväåãie mnoæstvo çudí. No my sa tieæ
do toho potrebujeme pustiî; moæno zaåaî podporovaî nejaké
dieîa, byî hlasom pre nepovãimnutých v naãich komunitách,
nejako pomôcî, ak sa dá, v starostlivosti o siroty (napríklad
pomoc v krízových centrách, krátkodobá alebo dlhodobá
pomoc, pestúnstvo), zbieraî peniaze pre charitatívne
organizácie alebo pre potreby, pre ktoré vám horí srdce,
podporovaî iniciatívy vo vaãom vlastnom zbore a daî celý zbor
do pohybu, viesî ho aspoê k trochu jednoduchãiemu æivotu –
byî si vedomí toho, æe æivot je o dávaní a nie iba o míêaní…
ten zoznam by mohol pokraåovaî donekoneåna.

No rovnako dôleæité je, aby sme si dali pozor na to, aby
naãe vlastné srdcia a æivoty boli napõêané a pozorné pri
akejkoçvek príleæitosti, s ktorou sa môæeme stretnúî v naãom
kaædodennom æivote, uæ åi je globálneho alebo lokálneho roz-
meru… presne tak ako to je popísané v príbehu o dobrom
Samaritánovi, ktorý spravil viac, neæ sa v tej dobe od neho
oåakávalo a vlastne dal toho omnoho viac, aby pomohol
a priniesol odpovede do situácie, povedça ktorej iní
jednoducho preãli naokolo. Ten Samaritán bol POHNUTÝ
çútosîou… a nielen, æe bol pohnutý emocionálne, ale reagoval
aj åinmi.

A dovoçte mi povedaî, æe ak prechádzate obdobím,
v ktorom máte pocit, æe potrebujete sami sluæbu iných, neæ
aby ste boli tými, ktorí sa rozdávajú pre iných, buâte
povzbudení. Obklopte sa prostredím uctievania a chvály,
naplête svoj dom hudbou, ktorá inãpiruje vaãe srdce, naplête
svoje auto hudbou a slovom, ktoré zvestujú Boæie Slovo,
spojte sa so svojou rodinou, zborom a spoloåenstvom, od
ktorých viete, æe prijmete povzbudenie a výæivu… a dovoçte
Pánovmu Duchu, aby vás neustále napõêal zvnútra navonok.
Uæ åi potrebujete uzdravenie alebo finanåný prielom alebo
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zázrak vo vzîahu… náã Boh to dokáæe spraviî. Doprajte si
klesnúî do bezpeåných rúk náãho Pána, z ktorého pramení
naãa sila, pretoæe On vás nikdy neopustí a nezanechá;
dôverovaî Jemu je tou najväåãou radosîou a nádejou, ktorú
máte. A nakoniec vám chcem pripomenúî… MILUJTE Pána,
svojho Boha, z celého svojho srdca, mysle, duãe a sily
a milujte svojho blíæneho tak, ako milujete samých seba. Ste
veçmi vzácni a hodnotní. Nikdy na to nezabudnite!

Z celého svojho srdca
Darlene Z.
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Cesta srdca je jedným z najzloæitejãích tajomstiev, aké
existujú. Eufória a smútok, dúfanie a åakanie, výãky a
údolia… a smutné je, æe pre mnohých aj nevysloviteçné
sklamanie, ktoré doslova zanecháva srdce v bode, v ktorom len
funguje, no uæ nechce niå cítiî. Ak ålovek æije bez pochopenia
veçkolepej Boæej lásky, na ktorú sa môæe oprieî a z ktorej môæe
åerpaî silu, tak jeho srdce hçadá spôsoby, ako môæe preæiî,
zvládnuî, prebiî sa dokonca aj cez tie najhorãie situácie. A
presne v tom bode sa nachádza dnes nespoåetné mnoæstvo
çudí – bohatých aj chudobných, keâæe chudoba srdca si
nevyberá, kde sa usídli.

Ako nám Darlene Zschech pripomenula, prorok Izaiáã
hovoril o radikálnej revolúcii lásky v Izaiáãovi 61,11, keâ
popísal deê, keâ vâaka láske çudia nájdu skutoånú
spravodlivosî a keâ Jeæiã vytvorí cestu naprieå púãîou. „Lebo
(tak uråite) ako zem vyháêa svoje výhonky a ako záhrada dáva
vzklíåiî svojmu osivu, tak (uråite) Hospodin dá vyrásî spáse i
chvále pred vãetkými národmi (prostredníctvom sebana-
plêujúcej moci Jeho Slova).”

Revolúcia lásky nie je len nejaký skvelý nápad, ale totálne
naliehavá koncepcia… hlavne ak veríme tomu, æe budeme
vidieî obrat od tej tragickej nespravodlivosti, ktorá je páchaná
dnes vãade vo svete… vrátane tej najváænejãej tragédie zo
vãetkých – tragédie zlomenosti çudského srdca.

Viac, neæ len nejaký skvelý nápad

Revolúcia lásky nie je len nejaký skvelý nápad, ale
nevyhnutnosî, ak máme vidieî obrat od tej tragickej
nespravodlivosti, ktorá je páchaná dnes vãade vo svete, vrátane
tej najváænejãej tragédie zo vãetkých – tragédie zlomenosti
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çudského srdca. Æalm 27,3 hovorí: „Keby sa rozloæil proti mne
tábor, moje srdce sa nebojí; a keby sa aj vojna strhla proti mne,
(dokonca) aj vtedy dúfam." To je to, åo sa musí staî v srdciach
vãetkých çudí.



HJG

2. KAPITOLA

Kde len môæe byî chyba?
Koreê problému

Kçúåom k ãîastiu nie je byî milovaným,
ale maî niekoho, koho milujeme.

Autor neznámy

Koreê nejakej veci predstavuje jej zdroj – jej poåiatok, jej
skrytý pôvod. Korene sú obyåajne skryté pod zemou. A kvôli
tomu ich åasto ignorujeme a venujeme pozornosî iba tomu, åo
vidíme na povrchu. Ålovek s bolesîou zubov åasto potrebuje
obnoviî koreêový kanálik boçavého zubu. Koreê toho zubu je
totiæ v rozklade a musí byî oãetrený, inak zub nikdy
neprestane bolieî. Hoci koreê toho zubu sa nedá vidieî, vieme,
æe existuje, pretoæe tá bolesî je hrozná. Svet je v bolestiach a tá
bolesî nikdy neskonåí, pokým sa nezaåneme zaoberaî
koreêom tých problémov, ktoré trápia jednotlivcov a celé
spoloånosti. Verím tomu, æe tým koreêom je sebeckosî.



Snaæila som sa predstaviî si nejaký problém, ktorý nemá
svoj koreê v sebeckosti a nedokázala som prísî ani na jeden
taký. Çudia sa ani nezamýãçajú nad tým, æe niåia æivot niekoho
druhého na ceste za nieåím, åo veçmi chcú alebo åo sa im páåi.
Inými slovami, sebeckosî je zdrojom vãetkých îaækostí náãho
sveta.

Sebeckosî má tisíc tvárí

Sebeckosî má tisíc tvárí a moæno práve preto si neuve-
domujeme, åo to vlastne je. Vidíme ju u bábätiek, ktoré
vrieskajú, keâ nedostanú to, åo chcú a u detí, ktoré berú iným
deîom ich hraåky. Prejavuje sa v naãej túæbe vyzeraî lepãie,
ako iní alebo dokázaî viac, ako oni. Sebeckosî je hlavne o tom,
æe ålovek chce byî vo vãetkom prvý a hoci na tom, æe chceme
podaî åo najlepãí výkon, nie je niå zlé, je nesprávne teãiî sa
z toho, keâ vidíme iných zlyhávaî kvôli tomu, aby sme my boli
úspeãní.

Verím tomu, æe vãetky formy sebeckosti sú zlé a æe
spôsobujú problémy. V tejto åasti vás chcem upozorniî na tri
ãpecifické typy sebeckosti, ktoré sú v dneãnom svete beæné
a tieæ na negatívne dôsledky, ktoré plodia.

Sexuálne zneuæitie
Anna má trinásî rokov. Jej otec jej hovorí, æe uæ je æena a æe je
preto naåase, aby robila to, åo robia æeny. Keâ jej skonåí
ukazovaî, åo znamená byî æenou, Anna pociîuje hanbu, strach
a pocit ãpiny. Hoci ju jej otec uisîuje o tom, æe to, åo robí, je
dobré, nerozumie tomu, preåo od nej æiada, aby to ostalo
tajomstvom medzi nimi a preåo má z toho taký zlý pocit.
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Snaæila som sa predstaviî si nejaký
problém, ktorý nemá svoj koreê

v sebeckosti a nedokázala som prísî
ani na jeden taký.

V priebehu rokov opakovaného zneuæívania a znásilêo-
vania zo strany jej otca, sa Anna úplne emocionálne uzavrela,
aby uæ viac nemusela pociîovaî tú bolesî. Annin otec jej
ukradol jej detstvo, jej panenstvo, jej nevinnosî a, ak by do
toho nezasiahol Boh, tak by jej ukradol jej æivot – len preto,
aby dostal to, åo chce.

Je nám zle z tých prípadov incestu, o ktorých poåúvame, no
pravdou ostáva, æe 90-95 percent vãetkých prípadov incestu sa
nikto nikdy nedozvie. Mêa samú môj otec sexuálne zneuæíval
dlhé roky. Dvakrát som sa snaæila niekomu povedaî o tom, åo
sa so mnou deje, no keâæe som nenaãla pomoc, trpela som
osamote aæ do svojej dospelosti, keâ som zaåala hovoriî çuâom
svoj príbeh a prijala som Boæie uzdravenie. Môj otec zomrel
ako osemdesiatãesî roåný bez toho, aby ho niekto formálne
potrestal za jeho zloåin. Çudia, s ktorými spolupracoval
a s ktorými chodil na oslavy a veåierky, vôbec nevedeli o tom,
æe  zneuæíva svoju dcéru  uæ od jej útleho veku.

Keâ vidíme, åo çudia robia, veçmi rýchlo ich dokáæeme
odsúdiî, no málokedy poznáme koreê, ktorý spôsobuje ich
správanie. Mnoho æien, ktoré súdime ako „problém naãej
spoloånosti”, sú obeîami incestu. Napríklad:

• 66 percent vãetkých prostitútiek je obeîou sexuálneho
zneuæívania v detstve

• 36,7 percenta vãetkých æien v amerických väzeniach bolo
zneuæívaných v detstve

• jedna tretina vãetkých zneuæívaných a zanedbávaných
detí neskôr zneuæíva a zanedbáva svoje vlastné deti
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• 94 percent vãetkých obetí sexuálneho zneuæívania sú
v åase svojho prvého zneuæitia mladãie ako dvanásî
rokov.

Bolesî, ktorú v naãom svete spôsobuje len incest a sexuálne
zneuæívanie, je ãokujúca a vãetko to zaåína tým, æe çudia sú
sebeckí a nezáleæí im na tom, åi to niekoho zraêuje – hlavne, æe
oni dostanú to, åo chcú. Samozrejme, æe vy by ste pravde-
podobne nezabíjali, nekradli, neklamali alebo nedokázali byî
násilní k deîom, no je veçmi pravdepodobné, æe aj vy ste
uråitým spôsobom sebeckí. Ak sa odváæime ospravedlniî svoju
vlastnú sebeckosî tým, æe zaåneme ukazovaî prstom na tých,
ktorých zloåiny sú horãie ako tie naãe, nikdy sa nebudeme
môcî úspeãne vysporiadaî s problémami dneãného sveta.
Kaædý z nás musí prevziaî zodpovednosî za zvládanie svojho
vlastného sebeckého správania – bez ohçadu na to, akú úroveê
dosahuje alebo aké sú jeho vonkajãie prejavy.

Lakomosî
Sebeckosî åasto naberá formu lakomosti. Lakomosî je æivotný
postoj neustálej nespokojnosti, ktorá chce stále viac. Naãa
dneãná spoloånosî je skutoåne zameraná na konzum. Vædy ma
udivuje, keâ ãoférujem a vidím vãetky tie obchodné centrá,
ktoré uæ existujú a âalãie, ktoré sa eãte len budujú. Vãade, kam
sa pozrieme, nám niekto ponúka nieåo na predaj. Veci, veci
a eãte viac vecí – a vãetko to je len ilúzia. Sçubujú nám çahãí
æivot a viac ãîastia, no mnohých çudí to vãetko dostáva do
zadlæenosti a tlakov.

Tlak a pokuãenie kupovaî si viac a viac vecí, nás iba necháva
zakorenených v sebeckosti. Dobrou správou vãak je, æe sa
môæeme zmeniî, ak naozaj chceme. Nauåme sa kupovaî iba to,
åo potrebujeme a troãku toho, åo chceme a potom sa nauåme
dávaî veça naãich vecí, hlavne tých, ktoré uæ nepouæívame –
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dávaî ich çuâom, ktorí majú toho menej, ako my. Cviåme sa
v dávaní, aæ pokým sa to nestane tou prvou a najpriro-
dzenejãou vecou, ktorú kaædý deê v naãom æivote robíme. Pre
väåãinu çudí by toto bolo skutoåne revoluånou zmenou v ich
æivote.

Biblia hovorí, æe milovanie peêazí je jedným z koreêov
vãetkého zlého (pozri 1. Tim. 6, 10). Jediný dôvod, preåo çudia
milujú peniaze a preåo spravia takmer åokoçvek, aby ich
získali, je jednoducho to, æe majú pocit, æe peniaze im dokáæu
daî åokoçvek, åo budú chcieî. Veria tomu, æe si za ne budú
môcî kúpiî ãîastie. Çudia pravidelne zabíjajú, kradnú a klamú
kvôli peniazom – a vãetko to má svoj koreê v sebeckosti.

Nedávno som åítala jeden ålánok, ktorý napísal známy
herec. Uvádzal tam, æe çudia veria, æe ak by mali vãetky veci,
ktoré by chceli maî, boli by ãîastní, ale toto je len faloãná
predstava. Âalej v tomto ålánku spomínal, æe on mal vãetko, åo
by si ålovek mohol priaî a zistil, æe ho to aj tak nespravilo
ãîastným, pretoæe keâ ålovek dosiahne svoj cieç vlastniî
vãetko, åo svet ponúka, aj tak ostane sám so sebou.

Rozvod
Sebeckosî je tieæ koreêom alebo príåinou rozvodov. Çudia
åasto vstupujú do manæelstva s nesprávnymi predstavami
o tom, ako by malo vyzeraî manæelstvo. Mnohí z nás sa dræíme
toho, æe náã æivotný partner by mal byî niekto, kto nás má
urobiî ãîastnými a keâ sa tak nestane, zaåína vojna. Ako inak
by vãetko mohlo vyzeraî, ak by sme sa brali s tým, æe sa
vedome rozhodneme, æe spravíme vãetko, åo je v naãich silách
pre to, aby sme my spravili svojho partnera ãîastným!

Moæno práve teraz si myslíte: To vôbec nezamýãçam spraviî,
pretoæe viem, æe môj partner/ka by to vyuæil/a. Na poåiatku
svojho manæelstva by som s vami bola súhlasila. Ale keâæe som
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si toho uæ odæila dosî, verím, æe Biblia má predsa pravdu. Ona
totiæ uåí, æe láska nikdy nekonåí (pozri 1. Kor. 13, 8). Hovorí
tieæ, æe åokoçvek ålovek seje, tak „to a iba to” bude aj æaî (Gal.
6, 7). Ak verím Biblii a to teda verím, tak verím tomu, æe ja
mám na starosti æatvu, ku ktorej sa dostanem v tomto æivote,
pretoæe jej základom sú semienka, ktoré sejem. Ak sejeme
milosrdenstvo, budeme æaî milosrdenstvo; ak sejeme
láskavosî, budeme æaî láskavosî.

Neustále som myslela len na seba

Keâ sa spätne dívam na tých ãtyridsaîdva rokov, åo sme spolu
s Davom v manæelstve, som zdesená z toho, aká som niekedy
sebecká, hlavne aká som bola sebecká poåas prvých rokov
náãho spoluæitia. Môæem úprimne povedaî, æe som vtedy
nepoznala niå lepãie. V domácnosti, v ktorej som vyrastala,
som sa nauåila iba sebeckosti a nemala som sa od koho nauåiî
nieåo iné. Keby som pred tým vedela, ako môæem dávaî a nie
iba vædy braî, som si istá. æe prvé roky náãho manæelstva by
boli bývali omnoho lepãie, neæ boli. Skrze Boha som v mojom
æivote mala moænosî vidieî, ako sa veci diametrálne menia
a ako sú staré rany uzdravené, no veça rokov som premárnila –
veça rokov, ktoré sa uæ nevrátia späî.

V ostrom protiklade k tomu, ako som bola vychovávaná ja,
Dave vyrastal v kresîanskej domácnosti. Jeho matka bola
zboæná æena, ktorá sa modlila a uåila svoje deti dávaî. Vâaka
tejto výchove sa u Davea rozvinuli vlastnosti, ktoré som nikdy
predtým v æivote nevidela, aæ pokým som nestretla jeho. Jeho
príklad bol a je pre mêa ohromne cenný. Ak by nebol býval ku
mne dostatoåne trpezlivý (to je jedna z vlastností lásky), som
si istá, æe naãe manæelstvo by nevydræalo, ale âakujem Bohu,
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æe vydræalo. A po ãtyridsiatich dvoch rokoch manæelstva
môæem úprimne povedaî, æe sa máme spolu stále lepãie. Teraz
som ãîastnejãia, ako som kedy bola predtým, pretoæe do toho
vzîahu vkladám viac, ako kedykoçvek predtým. Naozaj sa
teãím z toho, keâ vidím Davea robiî veci, ktoré má rád a to je
veçký protiklad k tým vãetkým rokom, keâ som sa hnevala,
keâ veci neãli tak, ako som chcela ja. Neustále som myslela len
na seba a niå sa nezmenilo, pokým som uæ koneåne nemala
dosî toho, æe celý môj æivot je „len o mne”, o mne a eãte viac
o mne. Jeæiã priãiel otvoriî dvere väzenia a oslobodiî zajatých
(pozri Iz. 61,1). On ma vyslobodil z mnohých vecí a tým
najväåãím vyslobodením bolo oslobodenie od mêa samej. Bola
som oslobodená od seba! Denne neprestávam rásî v tejto
slobode, no s vâaånosîou si uvedomujem, æe skutoåná radosî
sa nedá nájsî v tom, æe vãetko sa vædy deje podça mojich
predstáv.

Moæno aj vy, podobne ako ja, ste mali slabé vzory vo svojom
æivote a potrebujete sa oduåiî niektoré veci, ktoré ste sa nauåili
skôr. Buâte úprimní: Ako reagujete, keâ nedostanete to, åo
chcete? Nahneváte sa? Nadávate a sîaæujete sa? Dokáæete
dôverovaî Bohu, æe On sa o vás postará alebo æijete v strachu,
æe ak sa o seba nepostaráte sami, nikto to nespraví? Ak veríte
tomu, æe sa musíte postaraî sami o seba, tak ste na ceste
k sebeckosti a âalej k neãîastnému æivotu. Vyzývam vás, aby
ste sa eãte dnes obrátili chrbtom k sebeckosti a zaåali si ceniî,
staraî sa a naozaj milovaî iných.

Sebeckosî je rozhodnutie

Väåãina z nás strávi veçké mnoæstvo åasu tým, æe rozmýãça
a hovorí o svojich plánoch. Hoci silne zastávam názor, æe by
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sme mali byî vyváæení v láske k sebe samým, neverím, æe by
sme mali samých seba tak milovaî, æe sa staneme centrom
náãho sveta a æe sa budeme zaujímaî iba o to, aby sme sa
dostali k tomu, åo chceme. Kaædopádne sa musíme o seba
staraî, pretoæe máme obrovskú hodnotu v Boæom pláne tu na
zemi. On nám daroval æivot, aby sme si ho mohli uæívaî (pozri
Jána 10,10). To je smer, ktorým sa máme uberaî, ale nesmieme
si prestaî uvedomovaî, æe skutoåná cesta k ãîastiu znamená, æe
sa vzdáme svojho æivota. Jeæiã hovorí, æe ak chceme byî Jeho
uåeníkmi, musíme zabudnúî na seba, prestaî sa dívaî na seba
a na vãetky svoje záujmy a máme nasledovaî Jeho (pozri Marek
8, 34). Samozrejme, æe pripúãîam, æe to je dosî desivá
myãlienka, ale predsa mám uråitú výhodu v tom, keâæe uæ
æijem dostatoåne dlho, aby som si to odskúãala a zistila, æe to
naozaj funguje. Jeæiã âalej hovorí, æe ak sa vzdáme „niæãieho”
æivota (sebeckého æivota), môæeme maî „vyããí” æivot
(nesebecký æivot), ale ak sa dræíme toho nízkeho æivota,
stratíme aj ten vyããí æivot (pozri Marek 8, 35). Dáva nám na
výber, ako sa rozhodneme æiî. Hovorí nám, åo bude fungovaî
dobre a potom nás nechá rozhodnúî sa, åi to spravíme alebo
nie. Môæem ostaî sebecká a presne tak aj vy, no dobrá správa
je, æe to nemusíme spraviî. Máme k dispozícii Boæiu moc,
ktorá nám pomáha prekonaî samých seba a æiî tak, aby sme
mohli zlepãiî æivot niekoho iného.

Cesta

Sebeckosî nie je nauåeným správaním – rodíme sa s êou. Je to
vrodená åasî naãej prirodzenosti. Biblia o nej hovorí ako
o „hrieãnej prirodzenosti”. Adam a Eva zhreãili proti Bohu tak,
æe robili nieåo, åo im Boh povedal, æe nemajú robiî a tento
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princíp hriechu, ktorý oni uviedli do chodu je odvtedy
odovzdávaný kaædému åloveku, ktorý sa narodí na tento svet.
Boh poslal svojho syna Jeæiãa, aby zomrel za naãe hriechy a aby
nás od nich oslobodil. On priãiel odåiniî to, åo spravil Adam.
Keâ prijímame Jeæiãa, ako svojho Spasiteça, On príde k nám
a æije v nás. Ak dovolíme, aby táto obnovená åasî naãej
osobnosti mala rozhodujúce slovo v naãom æivote, môæeme
prekonaî hrieãnu prirodzenosî, ktorá je súåasîou náãho tela.
Ona totiæ neodchádza, ale Ten väåãí, ktorý æije v nás, nám
pomáha kaædý deê ju prekonávaî (pozri Gal. 5,16). To
neznamená, æe nikdy nehreãíme, no môæeme sa zlepãovaî
a celý svoj æivot napredovaî.

Iste nemôæem povedaî, æe som úplne prekonala sebeckosî
a pochybujem, æe niekto by nieåo také mohol povedaî. Ak by
povedal, tak by tým vyhlásil, æe uæ nehreãí, keâæe kaædý hriech
má koreê v uråitom type sebeckosti. Neprekonala som úplne
svoju sebeckosî, ale dúfam, æe sa kaædý deê v tom zlepãujem.
Som na ceste a hoci moæno eãte nie som na jej konci, som
pevne rozhodnutá, æe keâ Jeæiã príde, aby si ma zobral k sebe
domov, nájde ma smerovaî k tomu cieçu (pozri Fil. 3, 12-13).

Apoãtol Pavel povedal nasledujúci výrok: „Neæijem uæ ja,
ale æije vo mne Kristus (Mesiáã)” (Gal 2, 20). Pavel tým myslel,
æe uæ neæije sám pre seba a podça svojej vlastnej vôle, ale pre
Boha a podça Jeho vôle. Jedného dêa som bola veçmi
povzbudená, keâ som poåas svojho ãtúdia zistila, æe Pavel
povedal túto vetu pribliæne dvadsaî rokov po svojom obrátení.
Uåiî sa æiî nesebeckým æivotom bolo aj pre neho cestou,
presne tak, ako to je pre kaædého iného. Pavel tieæ povedal:
„Kaædý deê umieram” (Kaædý deê åelím smrti a zomieram
samému sebe) – 1. Kor. 15, 31. Inými slovami, dávaî iných na
prvé miesto bolo pre neho kaædodenným zápasom
a vyæadovalo si jeho kaædodenné rozhodnutie. Kaædý z nás sa

48 Revolúc ia lásky



musí rozhodnúî, AKO budeme æiî a pre ÅO budeme æiî; a niet
lepãieho åasu na rozhodnutie, neæ práve teraz. Ty, aj ja, máme
iba jeden æivot, ktorý môæeme buâ len tak preæiî alebo ho
môæeme daî, takæe otázka znie: „Ako máme teda æiî?” Pevne
verím, æe ak kaædý z nás spraví svoj diel v tom, æe dá do
popredia svojho æivota záujmy iných, tak budeme vidieî
a zúåastníme sa revolúcie, ktorá má potenciál zmeniî svet.

Nikto nie je ostrov

Som presvedåená, æe vãetci ste poåuli známu vetu Johna
Donneho: „Nikto nie je ostrov”. Tieto slová jednoducho
vyjadrujú skutoånosî, æe çudia potrebujú jeden druhého
a ovplyvêujú sa navzájom. Tak, ako mêa ovplyvnil negatívne
æivot môjho otca a Daveov æivot ma ovplyvnil pozitívne, naãe
æivoty môæu a naozaj aj ovplyvêujú iných çudí. Jeæiã nám
povedal, aby sme sa milovali navzájom, pretoæe to je jediný
spôsob, ako svet spozná, æe On existuje (pozri Jána 13, 34-35).
Boh je láska a keâ my prejavujeme lásku naãimi slovami
a skutkami, ukazujeme çuâom na to, aký je Boh. Pavel povedal,
æe sme Boæími veçvyslancami, Jeho osobnými zástupcami a æe
Boh sa skrze nás obracia s výzvou k náãmu svetu (pozri 2. Kor.
5, 20). Vædy, keâ si spomeniem na ten text, tak dokáæem len
povedaî: „Wow! Aká úæasná výsada a zodpovednosî.”

Jednou z lekcií, ktorú som sa v æivote musela nauåiî, bolo
to, æe nemôæem maî výsady bez zodpovednosti. To je jeden
z problémov naãej dneãnej spoloånosti. Çudia by chceli nieåo,
ale nie sú pre to ochotní niå urobiî! Sebeckosî hovorí: „Dajte
mi to. Chcem to a chcem to teraz.” Múdrosî hovorí: „Nedajte
mi niå, nie som dosî zrelý na to, aby som s tým správne
naloæil.” Svetu chýba vâaånosî a do veçkej miery je tomu tak
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preto, lebo uæ nechceme na niå åakaî, ani sa kvôli niåomu
obetovaî. Zistila som, æe veci, za ktoré som najvâaånejãia, sú
tie, pre ktoré som musela najîaæãie pracovaî a na ktoré som
musela najdlhãie åakaî. Veci, ktoré prichádzajú çahko,
obyåajne nemajú pre nás veçkú hodnotu.

V mnohých ohçadoch vychovávame nasledujúcu generáciu
detí k sebeckosti, pretoæe im dávame príliã veça príliã skoro.
Åasto sa stáva, æe kaædý rok dostávajú nový bicykel – eãte
predtým, neæ sa na êom nauåia jazdiî alebo auto, keâ dovþãia
plnoletosî. Platíme ich ãkolské výdavky, staráme sa o ich
ubytovanie, keâ sa oæenia/vydajú a pomáhame im zariadiî ich
domácnosî drahými vecami. A potom, keâ sa naãe deti
dostanú do finanåných problémov - ak by sa to náhodou stalo,
dostaneme ich z toho a sme im k dispozícii kedykoçvek, keâ
nás potrebujú. Tieto veci robíme v mene lásky, ale milujeme
skutoåne naãe deti alebo ich iba rozmaznávame? Niekedy
rodiåia robia tieto veci preto, lebo sa snaæia „zaplatiî” svojim
deîom åas, ktorý s nimi nestrávili, keâ boli mladãie.
Obdarúvanie svojich detí mnoæstvom vecí dokáæe utíãiî ich
vinu a ak na to majú, tak hádzaî peniaze na deti je tou
najçahãou moænosîou uprostred zaneprázdneného æivota.
Vãetci radi obdarúvame svoje deti, no mali by sme byî
disciplinovanejãí aj v tom, koçko toho pre nich robíme. Kráç
Ãalamún nám odporúåa, aby sme sa nauåili „múdro konaî”
(pozri Prísl. 1,3). Niekedy naãe „nie”, môæe byî tým najlepãím
darom, ktorý môæeme daî naãim deîom, pretoæe to im pomôæe
nauåiî sa cenné lekcie o výsadách a zodpovednostiach.
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Buâte vzorom ãtedrosti

Buâte vzorom ãtedrého æivota nielen pred svojimi deîmi, ale aj
pred vãetkými, s ktorými ste v kontakte. Ak v æivote viac
dávate, ako beriete, tak nebude trvaî dlho a vaãe okolie si
uvedomí, æe sa úplne odliãujete od çudí, na ktorých sú
zvyknutí. A potom, keâ budú svedkami vaãej radosti, budú si
to moæno vedieî pospájaî a prídu na to, æe dávanie robí åloveka
ãîastnejãím, neæ sebeckosî. Çudia vás pozorujú a vædy ma
udivuje, åo vãetko si vãímajú a pamätajú.

Pavel povedal, aby vãetci çudia vedeli a videli vaãu
nesebeckosî, vaãu dobrotivosî, vaãu zhovievavosî a láskavosî
(Fil. 4, 5). Jeæiã nás povzbudzoval k tomu, aby vãetci çudia
videli naãe dobré skutky a láskavosî, a tak aby spoznali
a oslavovali Boha (pozri Mat. 5, 16). Jeæiã tým nemyslel to, aby
sme sa predvádzali pred ostatnými alebo aby sme robili veci
kvôli tomu, aby nás iní videli; On nás povzbudzoval k tomu,
aby sme si uvedomili, ako veçmi ovplyvêujeme çudí okolo nás.
Negatívne správanie iste ovplyvêuje iných, ako som uæ
spomínala, ale ãtedrosî tieæ veçmi pozitívne ovplyvêuje çudí
okolo nás a robí z nás ãîastných çudí.

A åo bude so mnou?

Práve teraz si moæno myslíte: A åo bude so mnou? Kto spraví
nieåo pre mêa? Presne to nám obyåajne bráni æiî tak, ako si to
Boh od nás praje. Vædy sa vrátime k „sebe”. Åo bude so mnou,
åo bude so mnou, åo bude so mnou? Sme takí zvyknutí na to,
æe vidíme naãe potreby uspokojené, æe samotná myãlienka, æe
by sme mali zabudnúî na seba åo i len na jeden deê, nám
naháêa strach. Ale, ak v sebe budeme vedieî nájsî dostatok
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odvahy na to, aby sme to vyskúãali, budeme prekvapení z tej
slobody a radosti, ktorú zakúsime.

Väåãinu svojho æivota som sa kaædé ráno zobúdzala s tým,
æe som leæala vo svojej posteli a robila som si svoje plány.
Rozmýãçala som nad tým, åo by som chcela a åo by bolo
najlepãie pre mêa a ako by som mohla presvedåiî svoju rodinu
a priateçov, aby spolupracovali so mnou na mojich plánoch.
Vstávala som a ãla do dêa s tým, æe som neustále myslela na
seba a vædy, keâ veci neãli podça mojich predstáv, namrzela
som sa, bola som netrpezlivá, frustrovaná a dokonca
nahnevaná. Myslela som si, æe som neãîastná preto, lebo som
nedostala to, åo som chcela, no v skutoånosti som bol neãîastná
preto, lebo som sa snaæila iba o to, aby som dostala to, åo ja
chcem bez akéhokoçvek skutoåného záujmu o iných.

Teraz, keâ objavujem, æe tajomstvo radosti je vo vzdávaní
sa svojho æivota v prospech iných a nie v dræaní sa ho za kaædú
cenu, moje rána sú celkom iné. Dnes ráno, predtým, neæ som
zaåala pracovaî na tejto kapitole, som sa modlila a potom som
venovala åas tomu, aby som sa zamyslela nad vãetkými çuâmi,
s ktorými sa pravdepodobne dnes dostanem do nejakého
kontaktu. Potom som sa modlila podça verãa v Rimanom 12,1,
ktorý hovorí o tom, æe sa máme odovzdaî Bohu ako æivá obeî,
prinesením vãetkých naãich schopností k Nemu na Jeho
pouæitie. Keâ som rozmýãçala nad çuâmi, s ktorými dnes
budem pracovaî alebo ktorých pravdepodobne dnes stretnem,
prosila som Pána, aby mi ukázal åokoçvek, åo môæem pre nich
spraviî. Zaumienila som si, æe ich povzbudím a æe k nim
budem zdvorilá.

Iste môæeme vãetci nájsî jednu peknú vec, ktorú môæeme
povedaî åloveku, ktorého stretneme. Ak sa jednoducho o to
pokúsime, pomôæe nám to sústrediî sa na iných a nie na seba.
Dôverujem Pánovi, æe On ma povedie, keâ budem prechádzaî
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týmto dêom. Ak sa chcete odovzdaî Bohu, aby vás mohol
pouæiî na vyjadrenie lásky a pomoci iným, odporúåam vám,
aby ste sa modlili takto: „Pane, prináãam Ti moje oåi, uãi, ústa,
ruky, nohy, srdce, financie, dary, talent, schopnosti, åas
a energiu. Pouæi ma, aby som bol/a poæehnaním kdekoçvek,
kam dnes pôjdem.”

Nikdy nespoznáte radosî takéhoto æivota, pokým to naozaj
nevyskúãate. Nazývam to „svätý zvyk” a podobne, ako
u vãetkých zvykov, aj toto musíme cviåiî, aby sa to stalo
zvykom.

„Pane, prináãam Ti moje oåi, uãi, ústa,
ruky, nohy, srdce, financie, dary, talent,

schopnosti, åas a energiu. Pouæi ma, aby
som bol/a poæehnaním kdekoçvek, kam

dnes pôjdem.”

Sú dni, keâ som znova úplne pohltená sebou a zabúdam na
to, æe sa mám cviåiî v mojom novom návyku, no keâ strácam
svoju radosî a entuziazmus pre æivot, rýchlo si pripomeniem,
æe som sa znova dostala mimo správnej cesty.

Snaæím sa takto æiî uæ niekoçko rokov a doteraz je to
pomerne veçký zápas. Æivot zameraný na seba je hlboko
zakorenený v kaædom vlákne naãej bytosti a nezomiera çahko.
Åítala som knihy o láske, znova a znova som si prechádzala, åo
o nej hovorí Biblia a modlila som sa za to. Rozprávala som sa
o tom s priateçmi, kázala som o tom a robila som vãetko pre to,
aby som to mala v popredí svojej mysle. Vo chvíli, keâ si
uvedomím, æe som znova sebecká, uæ sa nerozåuçujem,
pretoæe rozåuçovanie sa nad sebou spôsobuje, æe sa eãte viac
zamestnávam sama sebou. Keâ zlyhám, prosím Boha, aby mi
odpustil a dovolil mi nanovo znova zaåaî; a verím, æe to je
najlepãí postup. Príliã veça åasu trávime tým, æe sme sklamaní
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zo seba a z chýb, ktoré robíme – a to je iba mrhanie åasu. Iba
Boh nám môæe odpustiî a On je úplne ochotný spraviî to, ak
Ho o to jednoducho poæiadame.

Áno, pevne verím, æe koreêom problémov náãho sveta je
sebeckosî, avãak je moæné æiî na tomto svete, a predsa
odmietnuî stotoæniî sa s ním. Ak sa pridáte ku mne a spolu
zaåneme Revolúciu lásky, ak spravíte kompletný obrat v tom,
ako ste dosiaç æili a agresívne zaånete lásku dávaî namiesto
toho, aby ste ju len brali, tak sa môæete staî súåasîou rieãenia
namiesto toho, aby ste boli súåasîou problému. Ste pripravení
zaåaî?
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HJG

3. KAPITOLA

Niå dobré sa nedeje náhodou

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.
Jeremiáã 1,12

Æiadna z revolúcií, ktoré zmenili svet, sa neudiala náhodou.
V niektorých prípadoch to zaåalo iba niekoçkými çuâmi, ktorí
diskutovali o zmenách, ktoré bolo potrebné spraviî. Uæ åi sa
tieto historické udalosti zrodili z obyåajnej nespokojnosti
alebo z premysleného odporu, nikdy k nim nepriãlo náhodou.
Boli zámerné, úmyselné, zanietené a strategické. Zaåali preto,
lebo niekto odmietol, len tak sa prizeraî; niekto odmietol
jednoducho „nechaî veci vyvíjaî sa”; niekto odmietol byî
pasívny a neåinný uprostred narastajúcej nespravodlivosti. K
revolúciám dochádza preto, lebo niekto sa rozhodne konaî.



Teraz je åas konaî!

Biblia je plná pokynov k tomu, aby sme boli aktívni. Pokyn,
byî aktívnymi a nie pasívnymi, je pomerne jednoduchý, no
milióny çudí ho úplne ignorujú. Moæno si myslia, æe veci sa
samé napravia. To sa vãak nestane. Niå dobré sa nedeje
náhodou. Odkedy som to pochopila, odvtedy sa môj æivot
zaåal meniî k lepãiemu.

Samotná túæba po nieåom nedokáæe vyprodukovaî tie
výsledky, po ktorých túæime. Aby sme ich dosiahli, musíme
naliehavo robiî vãetko, åo treba spraviî. Nikdy nestretneme
úspeãného åloveka, ktorý strávil svoj æivot iba tým, æe si prial
byî úspeãným a nakoniec to aj dosiahol. Ani nikdy
nestretneme åloveka, ktorý niå nespravil a nejako náhodou sa
stal úspeãným. Ten istý princíp platí aj v zapojení sa do
Revolúcie lásky. Ak chceme milovaî çudí tak, ako nás to uåil
Jeæiã, budeme to musieî robiî zámerne. Nestane sa to
náhodou.

Biblia hovorí, æe sa máme snaæiî byî láskaví a dobrí (pozri 1.
Tes. 5,15). Snaæiî sa je silné slovo, ktoré znamená „dychtiî po
nieåom, zaoberaî sa nieåím, ísî za nieåím”. Ak vyhçadávame
príleæitosti, tak ich iste nájdeme a to nás ochráni pred
neåinnosîou a neplodnosîou. Musíme si klásî otázku, åi sme
bdelí a aktívni alebo åi sme pasívni a neaktívni. Boh je bdelý
a aktívny! Som rada, æe Boh je taký; inak by sa veci v naãich
æivotoch zaåali veçmi rýchlo rozpadaî. Boh nielen stvoril svet
a vãetko, åo vidíme a z åoho sa teãíme, On tieæ aktívne udræiava
celý svet, pretoæe vie, æe dobré veci sa nedejú len tak náhodou;
sú dôsledkom správneho konania (pozri Æid. 1, 3).

Bohom inãpirovaná, vyváæená aktivita nás chráni pred
neåinnosîou a neplodnosîou a tým nám vlastne slúæi na naãu
ochranu. Keâ neprestávame byî aktívni v robení správnych
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vecí, ochráni nás to od robenia nesprávnych vecí. Zdá sa, æe
nesprávne veci sa ani nemusíme veçmi snaæiî robiî; naãou
prirodzenou tendenciou je ísî skôr nesprávnym smerom –
pokým sa vedome nerozhodneme, æe nebudeme robiî to, åo je
správne.

Napríklad, nemusíme sa rozhodnúî, æe ochorieme; staåí, ak
sa budeme pohybovaî v blízkosti chorých çudí a nakazíme sa
chorobou. Pre zdravie sa musíme rozhodnúî. Ak chcem byî
zdravá, neustále musím robiî dobré rozhodnutia, ktoré sa
týkajú telesného cviåenia, spánku, stravovania. Musím sa
rozhodnúî, æe sa nebudem trápiî, ani nebudem ustráchaná,
pretoæe viem, æe ma to vysilí a moæno dokonca povedie k iným
fyzickým symptómom. Ak chcem byî zdravá, musím aktívne
investovaî do svojho zdravia, no veçmi çahko dokáæem
ochorieî, ak nerobím vôbec niå v prospech svojho zdravia.

Telo je lenivé

Apoãtol Pavel jasne uåí, æe telo je lenivé, plné æiadostí a túæob
po mnohých hrieãnych veciach (pozri Rim. 13, 14). Vâaka
Bohu, æe sme viac, neæ len telo. Máme aj ducha a duchovná
oblasî kresîana je miestom, kde prebýva Boæia prirodzenosî.
Boh je dobrý a skutoånosî, æe On prebýva v nás znamená, æe
máme v sebe dobro. Prostredníctvom náãho ducha môæeme
kázniî naãe telo a vládnuî nad ním – treba vãak na to vynaloæiî
úsilie. Je potrebné, aby sme spolupracovali s Duchom Svätým,
ktorý nás posilêuje a uschopêuje nás k robeniu dobrého. Pavel
hovorí, æe sa nemáme o telo príliã staraî a ja verím, æe jedným
zo spôsobov, ktorým sa staráme o telo je ten, æe jednoducho
niå nerobíme!
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Nerobenie niåoho je návykové. Åím viac niå nerobíme, tým
viac chceme niå nerobiî. Som si istá, æe ste uæ tieæ zaæili taký
deê, keâ ste celý åas len polihovali doma a potom ste zistili, æe
åím dlhãie polihujete, tým îaæãie sa vám vstáva. Keâ sa potom
prvýkrát postavíte, cítite sa úplne strnulí a unavení, no ak sa
prinútite k tomu, aby ste sa neprestali hýbaî, vaãa energia sa
vám vráti.

Dnes som vstávala v trocha zlej nálade. Celý víkend som
tvrdo pracovala na jednej konferencii a stále som eãte dosî
unavená. Okrem toho som prechádzala osobným sklamaním
z nieåoho, do åoho som vkladala svoje nádeje. Mala som chuî
len tak si çahnúî na gauå a upadnúî na celý deê do sebaçútosti,
ale keâæe som to zvykla robievaî celé roky a zistila som, æe to je
úplne zbytoåné a márne, rozhodla som sa, æe spravím iné
rozhodnutie. Zaåala som pokraåovaî v písaní tejto kapitoly
o aktivite. Tak som sa rozhodla zabojovaî proti chúîkam
môjho tela! Åím dlhãie píãem, tým lepãie sa cítim.

V situáciách, v ktorých nás naãe telo pokúãa k tomu, aby
sme boli leniví, môæeme zaåaî víîaziî, ak poprosíme Boha, aby
nám pomohol a ak spravíme zámerné rozhodnutie, æe
namiesto neåinnosti sa oddáme aktivite. Keâ potom pôjdeme
âalej a budeme konaî podça svojho rozhodnutia, zistíme, æe
naãe pocity sa prispôsobia náãmu rozhodnutiu. Boh mi dal
ducha moci a sebaovládania presne pre také dni, akými je
napríklad dneãok, avãak je len na mne, åi sa rozhodnem
pouæívaî to, åo mi daroval alebo åi len budem postupovaî
podça toho, åo sa chce robiî môjmu telu.

Pavel tieæ píãe o „telesných kresîanoch”. To sú çudia, ktorí
prijali Jeæiãa Krista za svojho Spasiteça, ale ktorí nikdy
nespolupracujú s Duchom Svätým na rozvíjaní duchovnej
zrelosti. V 1. Korinîanom 3,1-3 Pavel hovorí tým kresîanom,
æe s nimi musí hovoriî ako s neduchovnými, telesnými çuâmi,
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v ktorých dominuje hrieãna prirodzenosî. Nemohol ich ani
uåiî silné veci, ale musel ostávaî pri tom, åo nazýval
„mlieånym kázaním”. Povedal im, æe sú neduchovní, pretoæe
dovoçujú, aby ich ovládali ich prirodzené popudy. Aj vy
dovolíte svojim prirodzeným popudom, aby vás ovládali?
Dnes som mala veçké pokuãenie nechaî sa ovládaî svojimi
prirodzenými popudmi a ak mám byî úprimná, pravde-
podobne budem tomu pokuãeniu musieî odporovaî celý tento
deê prostredníctvom aktivity a robenia nieåoho, åo verím, æe
prinesie dobré ovocie. Nemôæem si dovoliî podvoliî sa svojim
pocitom, pretoæe nemôæem premárniî ani jeden deê.

Pasivita sa neodmeêuje

Nikto z nás si nemôæe dovoliî márniî svoj åas posedávaním
a niå - nerobením. Boh neodmeêuje pasivitu. Pasívni çudia
nepouæívajú svoju slobodnú vôçu na robenie toho, åo vedia, æe
je správne. Namiesto toho åakajú na to, kým budú maî chuî na
robenie nieåoho alebo kým budú motivovaní nejakou
záhadnou vonkajãou silou. Prajú si, aby sa stalo nieåo dobré
a hlavne, aby sa to týkalo ich. Súåasne sú vãak oddaní „niå -
nerobeniu” a iba åakajú, åi ich postihne nieåo dobré. Boh
netlieska takémuto postoju; také nieåo je vlastne dosî
nebezpeåné.

Aj rozhodnutie niå nerobiî, je rozhodnutím. Je to
rozhodnutie, ktoré nás iba oslabuje a oslabuje. Diablovi ním
dávame stále viac a viac príleæitostí k tomu, aby nás ovládal. Aj
prázdne miesto je miesto a Boæie Slovo nás uåí, æe ak diabol
prichádza a nachádza prázdne miesto, rýchlo sa ho snaæí
zaujaî (pozri Mat. 12, 43-44). Postoj neåinnosti poukazuje na
to, æe súhlasíme s tým, åo sa deje a æe to schvaçujeme. Veâ ak
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niå nerobíme pre to, aby sa to zmenilo, tak si iste myslíme, æe
to, åo sa deje, je v poriadku.

Robte nieåo

Na misijné výjazdy, poåas ktorých sme slúæili zúfalo núdznym
çuâom, sme so sebou vzali rôzne typy çudí, no nie vãetci
reagovali rovnako. Vãetci z nich pociîovali çútosî, keâ videli
hrozné podmienky, v ktorých çudia æijú v odçahlých dedinách
v Afrike, Indii alebo v iných åastiach sveta. Mnohí plakali;
väåãina z nich krútila hlavami a povaæovala tie situácie za
otrasné, ale nie vãetci z nich sa rozhodli, æe nieåo spravia, aby
sa podmienky tých çudí zmenili. Mnohí sa modlia, aby Boh
spravil nieåo a sú radi, æe naãa organizácia nieåo robí, ale nikdy
sa nezamyslia nad tým, æe by mohli agresívne hçadaî odpoveâ
na to, åo si Boh praje, aby spravili oni sami. Dokonca sa
odváæim povedaî, æe väåãina z nich sa vráti domov, vnorí sa do
zaneprázdnenosti svojho æivota a åoskoro zabudnú na to, åo
videli. No vâaka Bohu, æe existuje aj niekoçko jednotlivcov,
ktorí sa pevne rozhodnú, æe budú hçadaî spôsoby, ako môæu
priniesî zmenu. Pamätajte na to, æe nezáujem hçadá dôvody,
ale láska hçadá spôsoby. Vãetci môæu nieåo spraviî!

Spomínam si na jednu æenu, ktorá sa rozhodla, æe musí
nejako pomôcî. Chvíçu si nevedela predstaviî, åo by mohla
robiî, pretoæe nemala æiadne peniaze naviac, ktorými by mohla
prispieî a tieæ sa nemohla presîahovaî a bývaî na mieste, kde
by bola potrebná. No keâæe sa neprestávala modliî za tú
situáciu, Boh ju povzbudil k tomu, aby sa pozrela na to, åo má
k dispozícii a nie na to, åo k dispozícii nemá. Uvedomila si, æe
je veçmi dobrá v peåení koláåov, tort a suãienok. A tak sa
svojho kazateça spýtala, åi by mohla v priebehu týædêa napiecî
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a potom svoje napeåené koláåe, torty a suãienky ponúknuî na
predaj v nedeçu po bohosluæbách, aby utþæené peniaze mohla
poslaî na misiu. Takýmto spôsobom sa dokázala ona a iní
ålenovia zboru zapojiî do misie, a zároveê jej to dalo moænosî
byî aktívnou a robiî nieåo, åo pomáhalo niekomu inému.

Tieæ som poåula o jednej æene, ktorá tak zúfalo chcela nieåo
robiî, æe si ostrihala svoje krásne dlhé vlasy a predala ich, aby
pomohla sirotám. To moæno znie dosî radikálne, ale s istotou
môæem povedaî, æe to je lepãie, ako keby nespravila niå. Niå
nerobenie je nebezpeåné, pretoæe otvára dvere diablovi a jeho
aktivite v naãom æivote.

Iná æena, s ktorou som sa osobne rozprávala, je zasa
masérka. Po absolvovaní jednej z naãich konferencií, na ktorej
som hovorila o potrebe pomoci iným, zorganizovala ãpeciálny
lieåebný deê a rozhodla sa, æe celý výîaæok z neho pôjde na
pomoc chudobným çuâom. Vyzbierala na misiu tisíc dolárov
a svedåila tieæ o tom, æe tento deê dávania priniesol zmenu do
jej æivota, ako aj do æivota çudí, ktorí sa ho zúåastnili. Hovorila
o tom, akí nadãení boli vãetci tí çudia, ktorí spolupracovali na
tom, aby pomohli chudobným a núdznym.

Pamätajte na to, æe nezáujem hçadá
dôvody, ale láska hçadá spôsoby.

Vãetci potrebujeme byî milovaní, ale verím tomu, æe naãa
osobná radosî je silne spätá s milovaním iných. Nieåo krásne
sa deje v naãom srdci, keâ dávame.

Neåinnosî je pozvaním pre nepriateça

Je çahké leæaî na gauåi alebo kolísaî sa v kresle, a pritom prosiî
Boha o to, aby sa postaral o vãetko, åo treba spraviî. Ak to tak
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robíme, budeme neåinní a neplodní a otvorení pre diablove
útoky. Ak v naãej mysli vládne prázdno po dobrých
myãlienkach, diabol ju çahko dokáæe naplniî zlými
myãlienkami. Ak sme leniví a neaktívni, môæe nás çahko
pokúãaî k tomu, aby sme robili zlé a dokonca hrieãne veci.
Biblia nám pomerne åasto hovorí, aby sme boli aktívni,
pretoæe tak sa ubránime pred lenivosîou a neplodnosîou. Ak
naozaj s naliehavosîou rozmýãçame nad tým, åo môæeme
spraviî pre druhých, nebude v naãej mysli priestor pre
nesprávne myãlienky.

Neåinní çudia sú çahko znechutení, upadajú do depresií
a premáha ich sebaçútosî. Môæu padnúî do vãetkého moæného
hriechu. Apoãtol Pavel dokonca povedal, æe ak sa mladá æena
stane vdovou, mala by sa znova vydaî. Inak by sa mohla staî
záhaçåivou a dokonca klebetnou a vãeteånou (pozri 1. Tim.
5,11-15). Pavel dokonca ãiel aæ tak âaleko, æe povedal, æe
niektoré mladé vdovy sa kvôli svojej neåinnosti uæ obrátili za
satanom. Je to dôleæité ostaî aktívnym ålovekom? Verím, æe
Pavlove listy len potvrdzujú, æe to je veçmi dôleæité. Boh nás
vlastne v rámci celého Písma povzbudzuje k tomu, aby sme
neboli neåinní. Keâ v starozákonných dobách niekto zomrel,
Izraelitom bolo dovolené smútiî nad stratou toho milovaného
åloveka tridsaî dní (pozri 5. Moj. 34, 8). To sa na prvý pohçad
môæe zdaî necitlivé, no Boh vytvoril ten zákon kvôli tomu, æe
On vie, æe dlhotrvajúci smútok a neåinnosî môæu viesî
k váænym problémom.

Musíme zostaî aktívni – nie neprimerane zaangaæovaní,
lebo potom nám hrozí vyhorenie – ale dostatoåne zapojení na
to, aby sme iãli tým správnym smerom. Rovnováha je veçmi
dôleæitá. Nemôæeme stráviî vãetok svoj åas tým, æe pomáhame
iným çuâom, ale na druhej strane, ak pre druhých vôbec
nemáme oddelený åas vo svojom programe, vzídu z toho veçké
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problémy. Ak si dokáæete vybaviî niekoho z vaãich známych,
kto je neåinný, málo kreatívny a pasívny, pravdepodobne vás
hneâ napadne, æe nie je veçmi ãîastný, pretoæe neåinnosî
a absencia radosti idú ruka v ruke.

Pred niekoçkými rokmi sa potrebovala moja teta
presîahovaî do zariadenia pre dôchodcov. Prvé tri alebo ãtyri
roky jej pobytu tam nechcela niå robiî. Bola smutná, æe musela
odísî zo svojho domu a vôbec nemala æiadnu túæbu podieçaî sa
na novom æivote, ktorý tam mala k dispozícii. Hoci sa tam
mohla zúåastêovaî a podieçaî na mnohých aktivitách,
a dokonca mala príleæitosî pomáhaî iným çuâom, trvala na
svojom niå-nerobení. Deê po dni vysedávala vo svojom byte
a bola znechutená. Cítila sa aj fyzicky zle a åasto sa s êou dalo
len îaæko vychádzaî. Nakoniec spravila to rozhodnutie, æe
nemôæe len tak vysedávaî a niå nerobiî a zapojila sa do ãtúdia
Biblie a do navãtevovania nemobilných pacientov v inej åasti
toho istého domova dôchodcov. Hrala sa s nimi hry, chodila na
oslavy a spriatelila sa s mnohými çuâmi. Onedlho na to mi
rozprávala, æe teraz je ãîastnejãia, ako kedykoçvek predtým vo
svojom æivote a æe sa aj fyzicky cíti výborne.

Stav neaktívneho åloveka sa stále len zhorãuje, aæ pokým
jeho postoje nezaånú ovplyvêovaî vãetky oblasti jeho æivota.
Svojou pasivitou vytvára priestor k tomu, aby bol svojím
prostredím a svojimi okolnosîami pohadzovaný sem a tam.
Necháva sa viesî svojimi pocitmi a keâæe nikdy nemá chuî niå
spraviî, iba sa prizerá a sîaæuje sa, keâ vidí, ako sa mu rozpadá
æivot. Chce robiî veça vecí, no vædy ho zaplaví ten pocit, ktorý
je takmer „neopísateçný”. Cíti sa lenivý a nemá æiadne tvorivé
nápady. Moæno si dokonca zaåne myslieî, æe nieåo s ním
fyzicky nie je v poriadku a æe preto mu chýba energia. Æivot sa
pre neho stáva sériou neprekonateçných problémov.
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Åasto sami sebe dovolíme, aby sme sa stali neaktívnymi,
keâ zakúsime nejaký neúspech alebo sériu sklamaní alebo keâ
nás postihne nejaká tragédia – tomu sa budem eãte venovaî na
konci tejto kapitoly. Keâ do náãho æivota prídu také veci,
máme moæno chuî sa vzdaî, ale keâ to spravíme, Satan len
åaká, aby sa na nás vrhol a zneuæil danú situáciu. Neexistuje
dôvod, kvôli ktorému by sme mali dovoliî pasivite, aby dala
nepriateçovi prístup do náãho æivota.

Aktívnosî mi pomáha prekonaî zlé dni

Hoci dnes mám svoj „zlý deê”, na svete æijú milióny çudí, ktorí
by môj dneãný deê povaæovali za oslavu v porovnaní s tým,
åomu åelia oni. Vo východnej Afrike je armáda, ktorá
zotroåuje deti, viac ako dve desaîroåia tým, æe ich núti bojovaî
vo vojne, ktorá vznikla ako partizánske povstanie a ktorá má
tú drzosî nazývaî sa Pánova povstalecká armáda. Títo partizáni
terorizujú severnú åasî Ugandy; kradnú deti uæ ako
sedemroåné a nútia ich, aby sa stali vojakmi alebo sexuálnymi
otrokmi alebo aby robili iné poniæujúce práce. Niektoré
ãtatistiky tvrdia, æe dokonca aæ tridsaî alebo ãtyridsaî tisíc detí
bolo unesených za týmto úåelom. Hnutie, ktoré zaåalo ako
vzbura proti aktuálnej vládnej garnitúre, sa zmenilo na
zabíjanie nevinných çudí pod vedením åloveka, ktorý
vyhlasuje, æe jeho zámerom je vytvorenie spoloånosti
zaloæenej na Desiatich Boæích prikázaniach – pritom
prestupuje kaædé jedno z nich.

Tento muæ, Joseph Kony, bol kedysi katolíckym mini-
ãtrantom. Teraz mieãa Starý zákon s Koránom a s tradiånými
kmeêovými rituálmi, a tak vytvára svoju vlastnú vierouku.
Jeho taktiky sú brutálne. V åase písania týchto riadkov bolo
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ustanovené prímerie a veça z tých detí bolo prepustených, no
vo väåãine prípadov boli ich rodiåia pozabíjaní, a tak sa tie deti
nemajú ani kam vrátiî domov. Väåãina tých detí bola donútená
k poæívaniu drog a stala sa na nich závislá. Boli nútení páchaî
násilné åiny, ktoré sú neuveriteçné aj pre dospelého, nie to eãte
pre dieîa. Malé deti boli donútené k tomu, aby postrieçali celú
svoju rodinu. Åo majú teraz robiî? Túlaî sa tými ulicami plní
nenávisti a snaæiî sa nájsî nejaký spôsob, ako by mohli
zabudnúî na to, åo spravili. Budú potrebovaî pomoc a ja sa
môæem dnes modliî a prosiî Boha za to, aby ma pouæil. Môæem
zámerne prestaî myslieî sama na seba a zaåaî rozmýãçaî
o çuâoch, akých som práve popísala – çuâoch, ktorí majú
skutoåné problémy.

Dokáæem si spomenúî na tie beznádejné pohçady, ktoré
som videla na tvárach tamojãích çudí, keâ som mala tú výsadu
cestovaî po Ugande. Môæem pokraåovaî vo vynakladaní
vãetkého svojho úsilia na to, aby som im poslala pomoc. Viem
si predstaviî, ako by som sa snaæila, aby sa na ich malých
tvárach zjavil úsmev, ktorý by nahradil ten hnev, ktorý som
videla, keâ som tam prvýkrát priãla. Viem si predstaviî, aké by
mohli byî ich æivoty, ak by sme im pomohli postaviî novú
dedinu, v ktorej by mohli maî adoptívnych rodiåov, dobré
jedlo, lásku a vzdelanie, ako aj správne vyuåovanie o Jeæiãovi a
o Jeho pláne s ich æivotmi.

Detský vojak

„Prosím îa, Boæe, uæ æiadne zabíjanie. Nie dnes. Uæ sa na to
nemôæem dívaî.”

Tak znela tá modlitba.
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Âaleko v diaçke poåuje Allen výkriky, prenikavý rachot
samopalov a zachvacuje ho panika åistej hrôzy. Príliã dobre
vie, åo znamenajú tie zvuky. Ako by na to mohol niekedy
zabudnúî? Boli to tie isté zvuky, ktoré poåul tesne predtým,
neæ tí vojaci vtrhli do jeho dediny a násilne uniesli jeho
matku a otca, surovo ich zbili na smrî, aby zastraãili
a vynútili si reãpekt u ostatných unesených.

V ten hrozný deê nechali vzbúrenci Allena tam. No po
niekoçkých týædêoch skrývania sa v divoåine spolu s inými
piatimi chlapcami, po nociach strávených na zemi, bez vody
a jedla, ich vzbúrenci predsa naãli. Allen mal vtedy iba desaî
rokov.

Od chvíle, keâ bol odvleåený, ho zvykli biî dva aæ trikrát
denne a dostával iba málo jedla a vody. „Vstávaj chlapåe. Je
åas, aby si sa pozeral na smrî tvojich priateçov”, zakriåal na
neho jeden z tých vojakov. Bol nútený bezmocne sa prizeraî
na to, ako tí vojaci búchali jeho priateçom obuãkami do
hlavy aæ dovtedy, kým nehybne neostali leæaî v kaluæi svojej
vlastnej krvi. Pod hrozbami smrti ho tí vzbúrenci nútili k
tomu, aby aj on páchal ohavné a hrozné åiny. Cítil, ako jeho
srdce uniká do tmy…

Dnes, keâ Allena poãlú, aby nazbieral drevo na oheê,
plánuje utiecî. Bude beæaî ako len vládze… bude beæaî, kým
nepadne na zem, ak to bude treba. Sloboda je jeho snom. A
moæno, ak zabehne dostatoåne âaleko, bude môcî aspoê
jeden deê preæiî bez zabíjania a moæno zaåne aj proces jeho
uzdravovania. Allen v súåasnosti æije v novej dedine v Gulu,
v Ugande, ktorej zámerom je vytvoriî domov a zabezpeåiî
pomoc pre detských vojakov. Organizácia Joyce Meyer Min-
istries v partnerstve s Watoto Ministries buduje túto dedinu,
aby zachytila takto poznaåené deti.

Ãtatistiky hovoria:
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• Pánova povstalecká armáda (z anglického Lord’s Resis-
tance Army – LRA) odvliekla v Ugande viac ako tridsaî
tisíc detí, ktoré sa stali vojakmi alebo sexuálnymi
otrokmi.1

• V roku 2007 figurovalo v celosvetovom meradle
pribliæne 250 000 detí v pozícii detských vojakov.2

Zatiaç, åo som sa ja rozhodovala, åi mám celý deê stráviî
ubitá a unavená sama so sebou, dostala som správu od mojich
priateçov, ktorí viac ako dvadsaîpäî rokov slúæili Bohu na plný
úväzok. Je to aktuálna správa o ich dvadsaîdva roånom synovi,
ktorý má veçmi váæny, æivot-ohrozujúci typ rakoviny ãtítnej
æçazy. Ak sa zaånem dívaî poza samú seba a uvedomím si, æe na
svete sa toho deje ohromne veça mimo „mêa”, postupne sa
zaåínam cítiî menej pohlcovaná mojimi problémami a
vâaånejãia za vãetko to, åoho sa mi dostáva. Som vædy udivená,
keâ sa zamyslím nad tým, koçko naãich problémov je
spojených s tým, o åom premýãçame. Pokým rozmýãçam nad
tým, åo chcem a åoho sa mi nedostáva, moja nálada sa zhorãuje
a zhorãuje a zhorãuje. Ale keâ rozmýãçam nad tým, åo mám a
nad tragédiami, ktorým åelia iní çudia, uvedomujem si, æe
vlastne nemám vôbec æiadne problémy. Namiesto toho, aby
som sa tvárila zúboæene, môæem byî vâaåná!

Som neustále vâaåná za to, æe mi Boh pripomína, aby som
bola aktívna v robení nieåoho dobrého, pretoæe spomínate: zlo
prekonávame dobrom (pozri Rim. 12,21). Zaobchádzal niekto
s vami zle? Åo keby ste sa za neho/êu modlili? Budete sa hneâ
lepãie cítiî. Boli ste nieåím alebo niekým sklamaní? Proste
Boha, aby vám ukázal iných çudí, ktorí preæili eãte väåãie
sklamanie, ako vy a snaæte sa ich povzbudiî. Pomôæe to im
a zároveê to dá aj vám omnoho lepãí pocit.
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Náã svet sa stáva stále násilnejãím. Poåas svojho písania
som dostala âalãiu správu – textovú správu, ktorá ma
informovala o tom, æe v jednom zbore v inom meste niekto
våera veåer nezmyselne strieçal. Dvaja çudia zomreli a piati boli
zranení. Pripomenulo mi to, åo Biblia hovorí v Matúãovi 24,
keâ tam rozoberá znamenia konca vekov a keâ tam hovorí, æe
uprostred vãetkého toho násilia a obrovských potrieb
ochladne láska veçkého mnoæstva çudí. Presne proti tomu
musíme bojovaî. Nemôæeme nechaî, aby sa láska vytratila,
pretoæe ak to spravíme, tak naãu planétu prenechávame zlu.

Keâ som sa dozvedela o tej streçbe v tom zbore, mohla som
povedaî: „Ó, to je ale smutné.” Mohla som maî z toho na
niekoçko minút zlý pocit a potom sa vrátiî k mojim vlastným
sklamaniam. Ja som také nieåo vãak odmietla, pretoæe
nemienim æiî s takým postojom. Keâ som sa dozvedela o tej
situácii, rozmýãçala som nad tým niekoçko minút a rozhodla
som sa, æe poæiadam svojho syna, aby zavolal tomu pastorovi a
zistil, åo by sme mohli pre nich spraviî a ako by sme im mohli
pomôcî. Moæno rodiny, ktoré stratili svojich milovaných,
nieåo potrebujú alebo im moæno pomôæe iba to, æe vedia, æe
niekto iný sa o nich zaujíma. Som zarazená, vædy keâ myslím
na to, ako åasto prechádzame îaækými chvíçami a nikto nám
ani nezavolá. Napadne ma vtedy, æe çudia si asi myslia, æe
vãetci ostatní nám volajú, a preto nikto nezavolá.

Koho je to úloha?

Poviem vám príbeh, ktorý som poåula pred mnohými rokmi.
Je to príbeh o ãtyroch çuâoch, ktorí sa volali Vãetci, Niekto,
Ktokoçvek a Nikto. Bolo treba spraviî dôleæitú úlohu a Vãetci
si boli istí, æe Niekto to spraví. Ktokoçvek to mohol spraviî, ale
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Nikto to nespravil. Niekto sa kvôli tomu nahneval, pretoæe to
bola úloha Vãetkých. Vãetci si mysleli, æe Ktokoçvek by to
mohol spraviî, ale Nikto si neuvedomoval, æe Vãetci to
nespravia. Nakoniec Vãetci obviêovali Niekoho, keâ Nikto
neurobil nieåo, åo by Ktokoçvek bol dokázal spraviî.

Raz som åítala o ãokujúcom prípade, ktorý poukazuje na to,
ako princípy tohto príbehu fungujú v praxi – tragicky, práve
v skutoånom æivote. V roku 1964 bola Catherine Genovese
dobodaná na smrî poåas tridsiatich piatich minút, poåas
ktorých to pozorovalo tridsaî osem jej susedov. Ich reakcia
bola popísaná ako chladná a bezcitná a ako dôsledok mestskej
apatie a odcudzenia. Neskôr výskum, uskutoånený firmou
Latane a Darley odhalil, æe nikto nepomohol jednoducho
preto, lebo tak veça çudí to pozorovalo. Pozorovatelia hçadali
jeden u druhého vedenie v tom, ako sa majú zachovaî. A keâæe
nikto nerobil niå, rozhodli sa, æe ani oni niå nespravia.

Je menej pravdepodobné, æe çudia si navzájom pomôæu v
núdzi, ak je prítomný väåãí poået okolostojacich. Ãtudent s
príznakmi epileptického záchvatu sa doåkal pomoci v 85 %
prípadov, keâ bol prítomný iba jeden okolostojaci, keâ vãak
bolo prítomných viacero okolostojacich a dívajúcich sa çudí,
dostalo sa mu pomoci iba v 31% prípadov. Táto ãtúdia
dokazuje, æe åím viac çudí niå nerobí, tým viac çudí tieæ nebude
niå robiî; ale ak åo i len malá skupina oddaných çudí zaåne
robiî nieåo pre iných so záujmom a láskou, s úsmevom
a komplimentmi, s uznaním a reãpektom, atâ, tak to hnutie
môæe a bude rásî.

Ãtúdie dokazujú, æe sme veçmi ovplyvêovaní tým, åo robia
çudia okolo nás. Hçadáme jeden u druhého vedenie dokonca aj
vtedy, keâ si absolútne neuvedomujeme, æe to robíme. Väåãina
çudí sa rozhodne súhlasiî s väåãinou aj vtedy, keâ vlastne
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vôbec nesúhlasí s jej názorom. Robia to len preto, aby zostali
súåasîou skupiny.

Ak sa chceme staî súåasîou Revolúcie lásky, tak my, ako
kresîania, sa musíme staî príkladom pre iných – namiesto
toho, aby sme sa len zmieãali so systémom tohto sveta. Ak by
niekto bol iba dostatoåne odváæny, aby zasiahol alebo
dostatoåne milujúci, aby pomohol, tak æivot Catherine
Genovese by mohol byî zachránený.

Modlíte sa modlitby, ktoré môæe Boh zodpovedaî?

Rada by som vám navrhla, aby ste ku svojim kaædodenným
modlitbám pridali nieåo. Kaædý deê sa spýtajte Boha, åo
môæete pre Neho spraviî. Potom, keâ budete prechádzaî
svojím dêom, vãímajte si príleæitosti k tomu, aby ste mohli
spraviî nieåo také, åo by podça váãho názoru spravil Jeæiã, ak
by bol v tele eãte na Zemi. On teraz æije vo vás, ak ste kresîania.
Vy ste Jeho poslanci, tak sa snaæte dobre Ho reprezentovaî.
Mnoæstvo rokov som poåas mojich ranných modlitieb
rozprávala Pánovi, åo vãetko by On mohol pre mêa spraviî, no
iba nedávno som pridala túto novú åasî: „Boæe, åo môæem ja
spraviî dnes pre Teba?”

Nedávno som Boha prosila, aby pomohol jednej mojej
priateçke, ktorá prechádzala veçmi zloæitým obdobím.
Potrebovala nieåo, a tak som Boha prosila, aby sa o to postaral.
Veçmi som sa udivila, keâ mi na moju prosbu odpovedal
slovami: „Prestaê ma prosiî o to, aby som uspokojil tú
potrebu; ale popros ma, aby som ti ukázal, åo môæeã ty
spraviî.” Tak som si uvedomila, æe åasto prosím Boha o to, aby
spravil nieåo za mêa, a pritom On chce, aby som tie veci
spravila ja sama. On neoåakáva, æe budeme nieåo robiî bez
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Jeho pomoci, no tieæ nespraví vãetko za nás, zatiaç åo my
budem neåinne posedávaî. Boh chce, aby sme boli otvorení k
tomu, æe sa zapojíme. On chce pouæiî naãe zdroje na pomoc
çuâom a ak to, åo my máme, nepostaåuje na uspokojenie ich
potrieb, tak môæeme povzbudiî iných, aby sa zapojili, aby sme
tak spolu mohli spraviî to, åo treba vykonaî.

Boh chce, aby sme boli otvorení k tomu,
æe sa zapojíme.

Povzbudzujem vás k tomu, aby ste sa modlili modlitby,
ktoré môæe Boh zodpovedaî. Vy a On ste partnermi a On chce
pracovaî s vami a cez vás. Proste Ho, aby vám ukázal, åo
môæete spraviî vy a spoliehajte sa na Neho, æe vám dá nielen
tvorivosî, ale zdroje na uskutoånenie tej práce. Nerobte
paniku, keâ vám hovorím: „Vyuæite svoje zdroje”. Hovorím o
nieåom viac, neæ len o peniazoch. K naãim zdrojom patrí naãa
energia, åas, talenty a materiálne vlastníctvo, ako aj naãe
financie. Súåasîou pomoci niekomu inému môæu byî aj vaãe
peniaze, ale åasto rovnakou súåasîou naãej pomoci je náã åas
a zdá sa mi, æe vãetci v naãej spoloånosti máme také plné dni,
æe je pre nás åasto jednoduchãie poslaî niekomu peniaze, neæ
si vziaî åas na to, aby sme sa o toho núdzneho jednotlivca
postarali. Zaåínam veriî tomu, æe çudia najåastejãie potrebujú
nieåo, åo nazývam „sluæba prítomnosti” – keâ sme k dispozícii
tomu, kto to potrebuje.

Jedna moja priateçka býva vo veçkom meste, ktoré má
obrovský problém s bezdomovcami. Jedného zimného veåera
sa vracala domov z práce a prechádzala okolo muæa, ktorý ju
prosil o peniaze. Bolo zima, uæ sa stmievalo, ona mala za sebou
dlhý deê a uæ chcela byî åo najskôr doma. Keâæe nechcela v
takejto nie veçmi bezpeånej situácii vyîahovaî svoju
peêaæenku, siahla hlboko do svojej taãky a snaæila sa z nej

Niå dobré sa nedeje náhodou 71



vyhrabaî nejaké drobné. Keâæe nevedela hneâ nájsî tie
peniaze, zaåal jej medzitým ten muæ rozprávaî o tom, æe mu
niekto v útulku pre bezdomovcov ukradol kabát – tam strávil
predoãlú noc. Okrem toho jej porozprával o âalãích svojich
îaækostiach, ktorým åelil.

Stále hçadajúc nejaké drobné, moja priateçka súhlasne
prikyvovala v správnych chvíçach a z åasu na åas mu pritakala
slovami: „to je naozaj zlé”. Keâ uæ koneåne naãla tie peniaze,
vhodila ich tomu chlapíkovi do jeho pohára. On sa na êu
usmial a povedal: „Âakujem, æe ste sa so mnou porozprávala”.
Moja priateçka si v ten veåer uvedomila, æe hoci ten muæ si
váæil tých 50 centov, ktoré mu tam vhodila, eãte viac pre neho
znamenalo to, æe niekto si vypoåul, åo hovorí a reagoval na to.

V naãej organizácii máme tím çudí, ktorí sa snaæia pomáhaî
çuâom, ktorí bývajú v tuneloch pod mostmi v centre náãho
mesta. Zistili, æe vãetci tí çudia æili úplne iným æivotom
predtým, neæ sa dostali pod tie mosty a æe kaædý z nich má svoj
príbeh. Kaædému sa prihodilo nieåo tragické a nakoniec ich to
doviedlo aæ do súåasnej situácie. Cenia si tie bagety a cesty na
bohosluæby, kde sa môæu osprchovaî a dostaî sa k åistým
ãatám. No najviac si váæia toho, æe niekomu záleæí na nich do
tej miery, æe je dokonca ochotný sa s nimi rozprávaî aæ
dovtedy, kým nezistí, kto vlastne sú a aký je ich æivotný
príbeh.

Dovoçte mi povzbudiî vás k tomu, aby ste spravili vãetko, åo
je vo vaãich silách v pomoci iným çuâom. Ak potrebujú iba to,
aby ste boli pre nich k dispozícii, tak si na to vyhraâte dostatok
åasu. Pýtajte sa Boha, åo chce, aby ste urobili – a On odpovie
na vaãe modlitby takým spôsobom, æe to budete môcî spraviî.
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Cviåte sa v iniciatívnej dobrote

Veríte tomu, æe svet je plný nespravodlivosti? Myslíte si, æe
nieåo by sa malo spraviî s tými hladujúcimi deîmi? Mal by
niekto pomôcî tomu 1,1 miliónu çudí, ktorí æijú bez kvalitnej
pitnej vody? Mali by çudia æiî na uliciach a pod mostami? Je to
normálne, æe rodina, s ktorou ste roky chodievali do zboru, sa
uprostred svojej tragédie nedoåká ani jedného telefonátu od
nikoho, kto by sa zaujímal o to, preåo uæ tri mesiace neboli
v zbore? Je to správne iba sa modliî a nespraviî niå praktické,
åo by pomohlo çuâom z iného zboru vo vaãom meste, ak ich
modlitebêu zachváti poæiar? Veríte tomu, æe niekto by mal
spraviî nieåo s nespravodlivosîou?

Ja mám taký dojem, æe ste na vãetky tieto otázky odpovedali
správne, a preto mám eãte jednu poslednú otázku. Åo s tým
spravíte vy? Budete tým „niekým”, kto spraví to, åo treba
spraviî? Keâ sa vás pýtam, åo s tým spravíte vy, nepociîujete
náhodou strach, pretoæe sa obávate, åo by vás to „nieåo”
mohlo stáî?

Chápem tento typ pocitov ustráchanosti. Veâ ak sa naozaj
rozhodnem, æe zabudnem na seba a zaånem sa iniciatívne
snaæiî pomáhaî, åo bude so mnou? Kto sa postará o mêa, ak sa
o seba nepostarám sama? Boh povedal, æe On to spraví, a tak si
myslím, æe by sme mali preskúmaî, åi naozaj myslí váæne to, åo
hovorí. Åo keby sme sa prestali toçko zaoberaî sami sebou
a skúsili, åi sa Boh o nás dokáæe postaraî lepãie, ako my sami.
Ak sa zaåneme zaoberaî Jeho agendou, ktorou je pomoc pre
ubolených çudí, verím, æe On sa postará o naãu agendu.
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Len neprestaête napredovaî

Na záver tejto kapitoly mi dovoçte povedaî, æe si uvedomujem,
æe v æivote sa dejú veci, ktoré môæu spôsobiî, æe sa chceme na
chvíçu stiahnuî z tohto sveta. Uvedomujem si, æe v æivote
niekedy dochádza k obrovským zmenám a tie zmeny si
vyæadujú, aby sme venovali nejaký åas opätovnému
usporiadaniu svojho æivota. Tieæ si uvedomujem, æe strata
alebo trauma môæe spôsobiî, æe çudia nemajú chuî vstupovaî
do interakcie s inými çuâmi alebo niekomu pomáhaî. Mám
pochopenie pre také veci. Ak prechádzate nejakým typom
straty, ktorá vás ochromila a kvôli ktorej nemáte chuî do
niåoho sa púãîaî, chápem, ako sa asi cítite. Chcem vás vãak
povzbudiî, aby ste neprestali napredovaî. Satan vás chce
izolovaî, pretoæe moæno práve teraz nemáte dostatok síl na to,
aby ste sami víîazili nad jeho klamstvami. Viem, æe to moæno
bude znieî aæ smieãne, keâ vám poviem, aby ste ãli pomôcî
niekomu inému, no z celého svojho srdca verím, æe keâ to
spravíte, ochránite tým sami seba a zároveê sa stanete
súåasîou odpovede na problémy tohto sveta.

Dovoçte mi povedaî to znova: Pevne verím, æe potrebujeme
Revolúciu lásky. Vãetci sme vyskúãali sebeckosî a depresie,
sklamanie a sebaçútosî – a videli sme, aké ovocie to plodí. Svet
je plný dôsledkov týchto vecí. Spojme sa spolu v dohode, æe
zaåneme æiî æivot Boæím spôsobom. Pamätajte na to, aby ste
boli poæehnaním pre iných (pozri Gal. 6, 10). Obleåte si lásku
(pozri Kol. 3,14). To znamená, æe sa budeme zámerne
zaujímaî o pomoc iným. Vãímajte si a modlite sa za
príleæitosti; buâte Boæím ãpiónom v tejto oblasti! Jeæiã kaædý
deê vstával a robil çuâom dobre (pozri Skutky 10, 38). Zdá sa,
æe to je úplne jednoduché. Åudujem sa, ako sme to mohli celú
dobu prehliadaî.
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HJG

4. KAPITOLA

Boæie vyruãenie

Teraz je príhodný åas, nie zajtra, nie v nejakú
vhodnejãiu dobu. Práve dnes musíme odviesî svoju
najlepãiu prácu a nie niekedy v budúcnosti alebo

budúci rok.
W.E.B. DuBois

Poåas mojich sluæobných ciest zvyknem åasto prespávaî
v hoteloch a keâ som vo svojej izbe, vædy si na svoje dvere
zvonka dám nápis „NEVYRUÃOVAÎ”, aby ma nikto
neobîaæoval. Na hotelových dverách je taká znaåka prijateçná,
ale na svojom æivote takú znaåku nemôæem maî. Vãimli ste si
uæ niekedy, æe Boh nie vædy robí veci podça náãho åasového
plánu alebo spôsobom, ktorý je pre nás pohodlný? Pavel
povedal Timoteovi, æe ako Boæí sluæobník a ako sluæobník
evanjelia, musí vykonávaî svoje povinnosti za priaznivých aj
nepriaznivých okolností (pozri 2. Tim. 4, 2). Pochybujem o



tom, æe by Timoteus bol do takej miery závislý na pohodlí, do
akej sme my dnes, no Pavel povaæoval za dôleæité, aby mu
pripomenul, aby bol pripravený na prípadné nepohodlie alebo
na vyruãenie od Boha. Ak to potreboval poåuî Timoteus, som
si istá, æe aj my to potrebujeme pravidelne poåuî, pretoæe
pohodlie pre nás znamená pravdepodobne viac, ako pre
Timotea. Vædy si uvedomujem, ako veçmi mi záleæí na
pohodlí, keâ poåúvam samú seba sîaæovaî sa v situáciách, keâ
aj to najmenãie zariadenie, ktoré vlastním, nefunguje správne
– umývaåka riadu, klimatizácia, fén, suãiåka, práåka,
mikrovlnná rúra alebo nespoåetne veça iných vecí.

Na konferenciách v Amerike pozorujem, ako sa çudia
sîaæujú, keâ musia zaparkovaî niekoçko sto metrov od miesta
konania konferencie, no v Indii idú çudia peão aj tri dni, aby sa
dostavili na biblickú konferenciu. V Amerike sledujem, ako
úåastníci konferencie vyruãujú okolitých çudí, keâ idú na
toaletu alebo keâ sa idú napiî alebo prevziaî telefonické
volanie, no v Indii çudia sedia na zemi doslova celý deê bez
toho, aby vôbec vstali. V mojej krajine sa çudia sîaæujú, ak je
príliã zima alebo príliã teplo, ale keâ idem do Indie, tak jediní
çudia, ktorých poåujem sîaæovaî sa na teplo, sú çudia, ktorí
tam priãli so mnou, vrátane mêa.

Naozaj som presvedåená o tom, æe sme závislí na svojom
pohodlí. Nechcem tým naznaåiî, æe by sme sa mali zbaviî
pohodlia naãej modernej doby a jednoznaåne chápem, æe
túæime po tom, na åo sme si navykli, ale aj o pohodlí musíme
rozmýãçaî správne. Ak sa nám ho dostáva, Bohu za to vâaka
(doslova). Ale ak sa nám ho nedostáva, tak by nás to nikdy
nemalo zastaviî v robení åohokoçvek, åo si Boh od nás praje.

Spomínam si na obdobie pred niekoçkými rokmi, keâ jeden
slepý pár chcel prísî na naãe biblické vyuåovanie, ktoré bývalo
v stredu v konferenånom centre v St. Louis. Obyåajne zvykli
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cestovaî autobusom, lenæe ich pravidelný spoj bol zruãený,
takæe jediný spôsob, ako sa tam mohli naâalej dopravovaî
spoåíval v tom, æe by ich niekto ãiel zobraî a po skonåení zase
odviezî domov. Úæasná príleæitosî pre niekoho! Myslela som
si, æe çudia budú stáî v rade, aby im pomohli, ale nikto nebol
ochotný to spraviî, pretoæe ten pár æil v oblasti, ktorá sa
ostatným zdala byî „od ruky”.

Inými slovami, zabezpeåiî dopravu pre tento pár sa zdalo
vãetkým nepohodlné. Spomínam si, ako som musela poæiadaî
jedného z naãich zamestnancov, aby sa o to postaral a to
znamenalo, æe sme toho åloveka museli za to platiî. Je
neuveriteçné, o koçko ochotnejãí sme „pomôcî”, ak za to
dostaneme peniaze. Musíme si pamätaî, æe láska k peniazom je
koreêom vãetkého zla. Nemôæeme dovoliî peniazom, aby boli
naãou hlavnou motivaånou silou v æivote. Vãetci potrebujeme
peniaze, ale vãetci potrebujeme aj robiî veci pre iných çudí
a skutoånosî, æe tieto láskavé åiny sú niekedy nepohodlné, je
pre nás na dobré. Také príleæitosti sú pre nás åasto „skúãkami”
– Boh prostredníctvom nich skúãa, åi sme alebo nie sme Jemu
oddaní. Ak ste ochotní spraviî niekomu inému nejakú
láskavosî bez odmeny a moæno aj bez uznania, je to pozitívne
znamenie toho, æe vaãe duchovné srdce je v dobrom stave.

Keâ chcel Boh zistiî, åi Izraeliti budú poslúchaî Jeho
príkazy, viedol ich dlhou a îaækou cestou cez púãî (pozri
5. Moj. 8, 1-2). Niekedy robí to isté aj s nami. Sme veçmi
ochotní „poslúchaî” Boha, keâ je to çahké a keâ rýchlo
dostávame odmenu za svoje úsilie. Ale ako je to vtedy, keâ to
je nepohodlné, keâ to nie je v súlade s naãimi plánmi a keâ sa
zdá, æe z toho sami niå nebudeme maî? Akí posluãní sme
vtedy? To sú otázky, ktoré si vãetci musíme klásî, pretoæe je
veçmi dôleæité, aby sme boli úprimní v oblasti náãho záväzku
voåi Bohu. Je çahké, stáî v zbore a spievaî „Vãetkého sa
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vzdávam”, ale åo spravíme, ak to vzdávanie sa predstavuje
nieåo viac, neæ len pieseê a naozaj to od nás nieåo vyæaduje?

Boæe, toto nie je dobrý åas

Biblia rozpráva príbeh o jednom muæovi, ktorý nenasledoval
Boha, pretoæe by to pre neho nebolo pohodlné. Tento muæ,
ktorý sa volal Felix, poæiadal Pavla, aby mu priãiel kázaî
evanjelium. Keâ mu vãak Pavel zaåal hovoriî o spravodlivom
æivote, o åistote æivota a o ovládaní svojich váãní, Felix
spozornel a naçakal sa. Pavlovi povedal, aby odiãiel a æe on ho
zavolá vo vhodnejãí åas (pozri Skutky 24, 25). Povaæujem to za
extrémne zábavné – nie preto, æe by to bolo naozaj smieãne, ale
preto, lebo je to jasným odrazom toho, akí sme. Nemáme
problém poåúvaî o tom, ako veçmi nás Boh miluje a o dobrých
plánoch, ktoré On má s naãimi æivotmi, ale keâ nás Boh zaåne
káraî alebo nejako naprávaî, snaæíme sa Mu povedaî, æe
„teraz” nie je na to dobrý åas. Pochybujem, æe by Boh niekedy
naãiel åas, ktorý by sme my povaæovali za „ten správny” a
myslím si, æe to tak robí naschvál!

Keâ Izraeliti putovali po púãti, boli poåas dêa vedení
oblakom a v noci ohnivým stõpom. Keâ sa oblak pohol, museli
sa pohnúî aj oni a keâ zastal, ostali tam, kde sa nachádzali.
Zaujímavé na tom je, æe neexistoval æiadny plán, ani æiadna
moænosî predpovede, podça ktorej by mohli vedieî, kedy sa
znova ten oblak pohne. Jednoducho, museli sa pohnúî vtedy,
keâ sa pohol aj ten oblak (pozri 4. Moj. 9,15-23). Biblia
hovorí, æe niekedy sa zaåal hýbaî poåas dêa a niekedy sa pohol
v noci. Niekedy zastal na niekoçko dní a niekedy zastal iba na
jeden deê. Váæne pochybujem o tom, æe v noci si vãetci vyvesili
nad vchod do svojho stanu nápis „NEVYRUÃOVAÎ”, aby
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Bohu oznámili, æe nechcú maî naruãené svoje pohodlie. Keâ sa
Boh rozhodol, æe je åas pokraåovaî âalej v ceste, zbalili sa
a nasledovali Ho. Keâ sa On rozhodne, æe je åas, aby sme sa
pohli na âalãiu úroveê naãej cesty v Êom, nikdy by sme nemali
povedaî: „Teraz na to nie je vhodný åas!”

Nebolo by to úæasné, keby im Boh dal k dispozícii mesaåný
kalendár, na ktorom by boli vyznaåené vãetky dni cestovania,
aby sa na to mohli mentálne, emocionálne a fyzicky pripraviî?
Ktovie, preåo to nespravil. Nebolo to náhodou preto, lebo On
nás zámerne „vyruãuje” len preto, aby zistil, ako budeme
reagovaî?

Boh vie vãetko najlepãie a Jeho åasovanie je vædy úplne
presné. Skutoånosî, æe ja sa necítim pripravená vysporiadaî sa
s nieåím v mojom æivote eãte neznamená, æe skutoåne nie som
pripravená. Boh je predsedom „komisie”, ktorá rozhoduje
o tom, ako a preåo. Jeho cesty nie sú naãe cesty, lebo sú vyããie
a lepãie ako tie naãe (pozri Iz. 55, 9).

Preåo to nie je çahãie?

Ak Boh chce, aby sme pomáhali çuâom, preåo to nespraví pre
nás çahké a nákladovo úspornejãie? Dovoçte mi, aby som tú
otázku zodpovedala inou otázkou. Obetoval Jeæiã nieåo, aby
pre nás získal slobodu od hriechu a zviazaností? Ktovie preåo
Boæí plán spasenia nebol çahãí. Veâ Boh mohol zostaviî
akýkoçvek plán, aký len chcel a jednoducho povedaî: „Takto
sa to stane.” Zdá sa vãak, æe v Boæom hospodárstve niå lacné
nestojí za to. Kráç Dávid povedal, æe nedá Bohu to, åo ho niå
nestojí (pozri 2. Sam. 24, 24). Ja som sa nauåila, æe skutoåné
dávanie nie je dávaním, pokým to nepociîujem. Ak dám preå
vãetky svoje ãaty alebo veci zo svojej domácnosti, ktoré sú
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staré a ktoré uæ nechcem, môæe to síce pôsobiî ako pekné
gesto, ale nerovná sa to skutoånému dávaniu. Skutoåné
dávanie je vtedy, keâ niekomu dávam nieåo, åo by som si rada
nechala. Som si istá, æe aj vy ste uæ prechádzali podobnými
skúãkami, keâ vás Boh poæiadal, aby ste niekomu dali nieåo,
åo sa vám páåilo. On nám daroval svojho vlastného Syna preto,
lebo nás miloval. K åomu teda bude láska viesî nás? Môæeme
aspoê príleæitostne oæelieî svoje pohodlie alebo pohodlnosî,
aby sme pomohli niekomu v núdzi?

Nedávno som videla príbeh v televízii. Bol to jeden mladý
pár, boli do seba veçmi zamilovaný a åoskoro ich åakala
svadba. Ale stala sa tragédia, tá æena mala automobilovú
nehodu, po ktorej ostala na celé mesiace v kóme. Muæ, ktorého
si chcela zobraî, sedával kaædý deê pri jej posteli. Nakoniec sa
prebrala – avãak s poãkodením mozgu, ktoré spôsobilo, æe
navædy bude ochrnutá a neschopná postaraî sa sama o seba.
Ten mladý muæ ani len nezaváhal nad tým, åi si ju zoberie za
manæelku. Poåas svadby ãli spolu uliåkou tak, æe ona sedela na
invalidnom vozíåku a potom kvôli svojim zraneniam
nedokázala ani jasne prehovoriî, ale vãetkým bolo zrejmé, æe je
nadmieru ãîastná. Zvyãok svojho æivota sa tento muæ o êu
staral a spolu sa teãili zo spoloåného æivota. S jeho pomocou
a povzbudením sa táto æena dokonca zúåastnila Parao-
lympiády a dokázala uskutoåniî úæasné veci.

Pre väåãinu z nás by bolo çahké a dokonca pochopiteçné, ak
by ten mladý muæ jednoducho od nej odiãiel. Veâ zostávaî
s êou znamenalo pre neho nepohodlie a vyæadovalo si to od
neho kaædodenné obete. On vãak z tohto vzîahu nevycúval, na
rozdiel od mnohých çudí, ktorí v nepohodlných situáciách
sklamú. On zostal a so vãetkou pravdepodobnosîou zakúsil
viac radosti v æivote, ako väåãina z nás.
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Ak ste takí, ako ja, tak naozaj radi åítate o çuâoch, ktorí toho
veçmi veça obetovali v prospech iných, no zároveê mám
dojem, æe Boh chce tak od vás, ako aj odo mêa, aby sme
spravili viac, neæ len åítali také príbehy. Moæno Boh chce, aby
ste sami napísali svojim æivotom taký príbeh.

Nepohodlie kvôli pohodliu niekoho iného

Boh zvykne vyruãiî jedného åloveka a poæiadaî ho, aby spravil
nieåo nepohodlné, åo by prinieslo viac pohodlia do æivota
druhého åloveka. Musíme spoznávaî Boæie cesty, lebo inak
budeme odporovaî tomu, åo máme prijaî. Jednoduchou
pravdou je toto: Ak máme byî ãîastní, musíme dávaî a dávanie
nie je skutoåným dávaním, ak nepociîujeme, æe nás to nieåo
stojí.

Petrovi, Ondrejovi, Jakubovi, Jánovi a ostatným uåeníkom
sa dostalo obrovskej výsady. Boli vybraní medzi dvanástich
uåeníkov, medzi muæov, ktorí sa mali uåiî od Jeæiãa a potom
niesî evanjelium tomuto svetu. Vãetci boli zaneprázdnení, keâ
ich Jeæiã povolal. Mali svoje æivoty, rodiny a prácu, o ktorú sa
museli staraî. Jeæiã sa bez varovania zjavil pred nimi a povedal:
„Nasledujte ma”. Biblia hovorí, æe Peter a Ondrej práve hádzali
siete do mora, keâ ich Jeæiã povolal a oni hneâ zanechali svoje
siete a nasledovali Ho (pozri Mat. 4, 18-21). To teda ale bolo
vyruãenie! Jeæiã im nepovedal, æe sa môæu za to modliî alebo to
zváæiî alebo ísî domov a porozprávaî sa o tom so svojimi
manæelkami a deîmi. On povedal: „Nasledujte ma”. Oni sa
nepýtali, ako dlho budú preå alebo aké zamestnanecké
odmeny im budú prislúchaî. Nepýtali sa Ho na æiadne bonusy,
cestovné náhrady, ani na to, v akých hoteloch sa budú
zdræiavaî. Nepýtali sa Ho dokonca ani na to, aká bude ich
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pracovná náplê. Jednoducho vãetko zanechali a nasledovali
Ho. Dokonca, keâ teraz o tom åítam, musím priznaî, æe sa mi
to zdá trocha drsné, no moæno åím je väåãia príleæitosî, tým
väåãia musí byî aj obeî.

Spomínam si na obdobie, keâ som sa sîaæovala na nejaké
veci, pri ktorých sa mi zdalo, æe ich Boh odo mêa chce, pretoæe
som mala pocit, æe Boh od druhých çudí také isté veci neæiada.
Vtedy mi Boh jednoducho povedal: „Joyce, ty ma prosíã
o mnoho vecí. Chceã ich alebo nie?” Prosila som, aby som
mohla pomáhaî çuâom na celom svete a uåila som sa, æe výsada
takej pomoci pôjde åasto ruka v ruke s nepohodlím
a nevýhodami.

Je nemoæné túæiî po úrode bez toho, aby sme zasadili
semeno. Kráç Ãalamún povedal, æe ak pred sadením budeme
åakaî na to, æe vãetky podmienky budú vhodné, nikdy
nebudeme æaî (pozri Kazateç 11, 4). Inými slovami, musíme
dávaî a poslúchaî Boha aj vtedy, keâ to je nepohodlné a keâ to
je nákladné. Moæno sa týchto dvanásî muæov dostalo do toho
výberu preto, lebo boli ochotní spraviî to, åo iní neboli ochotní
spraviî. Hoci Biblia nehovorí o tom, æe by Jeæiã povolal
niekoho, kto Ho odmietol, moæno sa to stalo. Moæno musel
osloviî tisíce çudí, aby sa dostal k týmto dvanástim. Aspoê sa
mi zdá, æe tak to je dnes. Çudia, ktorí sú ochotní nieåo
obetovaî, stratiî svoje pohodlie a nechaî si naruãiî svoje plány
– takých je iba hþstka. Mnohí spievajú o svojej láske k Jeæiãovi
a to je pekné, no musíme tieæ pamätaî na to, æe hoci spievanie
je super, nestojí nás to takmer niå. Skutoåná láska si vyæaduje
obeî. Verím tomu, æe vo svete nie je vidieî aæ tak veça
skutoånej lásky, pretoæe to chce úsilie a vædy to nieåo stojí. Na
túto skutoånosî nesmieme zabúdaî, ak sa chceme váæne
zapojiî do Revolúcie Lásky. Vædy je múdre dopredu si spoåítaî
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náklady eãte predtým, neæ spravíme akýkoçvek záväzok – inak
pravdepodobne nebudeme schopní skonåiî to, åo sme zaåali.

Boæie vyruãenie

Åím viac ãtudujem biblických muæov a æeny, ktorých
povaæujeme za „velikánov”, tým viac vidím, æe vãetci priniesli
obrovské obete a æe na tom, o åo ich Boh poæiadal, nebolo niå
pohodlného.

Abrahám musel odísî zo svojej krajiny, od svojho
príbuzenstva a zo svojho domova a ísî na miesto, o ktorom mu
Boh dopredu niå nepovedal, aæ pokým tam nepriãiel. Moæno si
myslel, æe skonåí niekde v paláci ako kráç alebo nieåo také, no
namiesto toho putoval z miesta na miesto a býval v stanoch.
Nakoniec skonåil v Egypte – v krajine, ktorá trpela útlakom
(intenzívnym a æalostným) – uprostred hladu, ktorý na êu
îaæko doliehal (1. Moj. 12,10). Hoci toho veça obetoval, Abra-
hám dostal výsadu byî muæom, s ktorým Boh uzavrel veånú
zmluvu a skrze ktorého majú vãetky rodiny na svete príle-
æitosî, dostaî sa k Boæiemu poæehnaniu (pozri 1. Moj. 22, 18).
Úæasné!

Jozef zachránil celý národ od vyhynutia hladom, no stalo sa
tak aæ po tom, åo ho Boh násilným spôsobom vytrhol z jeho
pohodlného domova, v ktorom bol otcovým miláåikom a
postavil ho na mnoho rokov na nepohodlné miesto. Boh to
spravil preto, aby Jozefa postavil v správnom åase na správne
miesto. Jozef sa to vãak mohol dozvedieî aæ potom, keâ uæ tam
bol. My tieæ åasto nerozumieme tomu, preåo sme tam, kde sme
a hovorievame: „Boæe, åo tu vlastne robím?” Viem, æe ja som to
Bohu povedala veçakrát a hoci On sa neunúval odpovedaî mi
v tej chvíli, teraz sa dokáæem pozrieî späî a uvedomiî si, æe
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kaædé miesto, na ktorom som sa ocitla, sa stalo súåasîou toho,
kde sa teraz nachádzam.

Ester zachránila Æidov pred záhubou, ale Boh jednoznaåne
naruãil jej plán, lebo inak by to nespravila. Ester bola mladá
æena, ktorá bezpochyby mala plány so svojou budúcnosîou,
keâ vtom zrazu, bez varovania, bola poæiadaná o to, aby
vstúpila do kráçovho háremu a získala si u neho priazeê. Tak
mohla odhaliî plán zlého Hámana, ktorý sa snaæil pozabíjaî
vãetkých Æidov.

Poæiadali ju, aby spravila veci, ktoré ju viedli k strachu o jej
vlastný æivot, no potom jej strýko múdro povedal: „Ak budeã v
tejto chvíli mlåaî, úçava a záchrana príde Æidom z inej strany,
ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, åi si nebola vyvolená
na kraçovanie práve pre takú chvíçu, ako je táto?” Ak by nebola
bývala priniesla tú obeî, Boh by si bol býval naãiel niekoho
iného, no záchrana jej národa bola jej osudom. Bol to jej
zmysel æivota. Nepremeãkajte svoj zmysel æivota len preto, æe
nechcete, aby Boh naruãil vaãe plány.

Zoznam çudí, ktorí vstúpili do takejto obete prináãajúcej
posluãnosti, by mohol pokraåovaî âalej a âalej. Biblia ich
nazýva çuâmi „ktorých svet nebol hoden” (Æid. 11, 38).

Títo çudia, o ktorých åítame, sa vzdali svojho pohodlia, aby
uçahåili æivot niekomu inému. Jeæiã zomrel, aby sme my mohli
maî æivot a aby sme ho mohli maî v plnosti. Vojaci zomierajú,
aby civilisti mohli zostaî v bezpeåí svojich domovov. Otcovia
chodia do práce, aby ich rodiny mohli maî pekný æivot a matky
prechádzajú bolesîami pôrodu, aby priviedli na svet nový
æivot. Zdá sa, æe je úplne jasné, æe obyåajne niekto musí
preæívaî bolesî a vzdaî sa svojho pohodlia, ak má ktokoçvek
åokoçvek získaî.

Táto kapitola je veçmi dôleæitá, pretoæe vaãa úåasî na
Revolúcii lásky sa pre vás nemôæe staî iba myãlienkou, ktorá
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vo vás zanechá dobrý pocit. Táto kapitola poukazuje na to, æe
je potrebné uvedomiî si, æe ak chceme chodiî v láske, budeme
asi musieî spraviî nejaké veci, ktoré by sme najradãej
nespravili. Moæno sa budete musieî zaåaî znáãaî s niekým, od
koho by ste najradãej zutekali, pretoæe láska znáãa zlyhania a
slabosti iných. Moæno budete musieî stráviî åas na nejakom
mieste, ktoré vôbec nie je príjemné jednoducho preto, lebo vy
ste jediným svetlom v tme. Moæno budete odniekiaç musieî
odísî pretoæe to okolie vás zvádza na hriech. Abrahám
v podstate æil uprostred çudí, vrátane svojej rodiny, ktorí
uctievali cudzích bohov, takæe sa niet åo diviî, æe Boh ho
poæiadal, aby odiãiel z toho miesta a od tých çudí. Boh nás
niekedy musí oddeliî od toho, åo príliã dobre poznáme, aby
nám ukázal nieåo iné, åo chce, aby sme videli.

Ak sa rozhodnete, æe nepohodlie alebo vyruãenie vám
nebude vadiî, tak Boh si vás bude môcî pouæiî. Budete môcî
priniesî zmenu do tohto sveta. Ak vãak ostanete závislí na
svojom vlastnom pohodlí, Boh vás bude musieî obísî a nájsî
niekoho so silnejãím æalúdkom, kto bude pripravený aj na
îaæãie veci v æivote.

Ak sa rozhodnete, æe nepohodlie alebo
vyruãenie vám nebude vadiî, tak Boh si

vás bude môcî pouæiî.

Sodoma a Gomora

Pravdepodobne ste uæ poåuli o Sodome a Gomore a o tej
hroznej skazenosti v tých mestách. Åo vãak naozaj robili, åo sa
Bohu tak veçmi znepáåilo? Åasto si myslíme, æe pohár Boæej
zhovievavosti sa nakoniec prelial kvôli ich sexuálnej
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zvrátenosti, ktorá tieæ spôsobila, æe Boh tie mestá zniåil. Bola
to vãak úplne iná vec, ktorá spôsobila, æe Boh sa proti nim
postavil. Bola som ãokovaná, keâ som uzrela pravdu, ktorá sa
skrýva za ich záhubou. Objavila som to poåas môjho skúmania
Písma na tému zabezpeåovania stravy pre chudobných. „Hça,
toto bola vina tvojej sestry Sodomy: mala pýchu, presýtenosî
chlebom a bezprostredný pokoj i so svojimi dcérami, ale
biednemu a chudobnému ruku nepodala. Spyãneli a páchali
ohavnosî predo mnou, preto som ich odstránil, keâ som to
videl” (Ezech. 16, 29-50 – dôraz autora).

Problémom Sodomy a Gomory bolo, æe mali toho príliã veça
a nedelili sa s tým s núdznymi. Boli neåinní a æili výstredne
pohodlným æivotným ãtýlom, ktorý ich viedol k páchaniu
nehanebných åinov. Z toho jasne vidíme, æe neåinnosî a príliã
veça pohodlia nie je na naãe dobro a vedie nás do stále väåãích a
väåãích îaækostí. Ak sa nedelíme s çuâmi s tým, åo máme, nie je
to pre nás dobré. Je to dokonca nebezpeåné, pretoæe taký
sebecký æivotný ãtýl otvára dvere rozvoju zla. A nielen, æe také
veci nie sú pre nás dobré, ale aj poburujú Boha. On od nás
oåakáva, æe budeme potrubím, cez ktoré bude môcî prúdiî On
sám a nie æe budeme nádræami, v ktorých si pre seba dræíme
vãetko, åo máme.

Ceníme si vãetky tie výdobytky doby, ktoré sú nám
k dispozícii. Ale myslím si, æe v uråitom zmysle ich Satan
pouæíva na to, aby zniåil akúkoçvek ochotu znáãaî nepohodlie,
s ktorým sa stretávame na ceste posluãnosti Bohu alebo pri
pomoci núdznym çuâom. Stali sme sa závislí na pohodlí a
musíme v tom byî veçmi opatrní. Podobne, ako väåãina çudí, aj
ja mám rada pekné, pohodlné veci. Mám rada pohodlie, ale
tieæ sa usilovne snaæím o to, aby som sa nesîaæovala, keâ veci
nie sú také, aké by som ich rada mala. Tieæ si uvedomujem, æe
nepohodlie je takmer vædy súåasîou pomoci iným a viem, æe ja
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som povolaná Bohom k tomu, aby som pomáhala çuâom a aby
som to robila s dobrým postojom.

Nemám rada vyruãenie poåas toho, keâ píãem. Je to pre
mêa veçmi nepohodlné, pretoæe potom musím pracovaî na
tom, aby som sa dostala späî do sledu myãlienok, uprostred
ktorých som sa nachádzala predtým. Pred malou chvíçou som
preæila skúãku v tejto oblasti. Zazvonil môj telefón a na jeho
displeji som videla, æe mi volá æena, o ktorej som vedela, æe ju
budem musieî poriadnu chvíçu poåúvaî, ako rozpráva o
svojom îaækom manæelstve. Nemala som práve chuî skonåiî
písaî, no cítila som, æe to mám spraviî, pretoæe táto konkrétna
æena je dobre známou osobnosîou, ktorá sa nemá komu inému
zdôveriî. Samotná skutoånosî, æe celý svet niekoho dobre
pozná, eãte neznamená, æe ten ålovek sa necíti osamelý. Ona je
medzinárodne známa, ale zároveê osamelá æena s problémom
a Boh chcel odo mêa, aby som preruãila svoje písanie o láske
a zaåala to jednoducho praktizovaî!!! Predstavte si to… Boh
chce, aby sme sa cviåili v tom, o åom hovoríme, æe tomu
veríme.
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HJG

5. KAPITOLA

Láska nájde spôsob

Zlyhanie ma nikdy nepremôæe,
ak moje odhodlanie uspieî bude dostatoåne silné.

Og Mandino

Túæba má obrovskú motivaånú silu. Koneåne som sa zmierila
s pravdou, æe ak skutoåne chcem nieåo spraviî, nájdem si
spôsob, ako to spravím. Çudia sa ma åasto pýtajú, ako
dokáæem spraviî vãetko, åo robím a ja jednoducho
odpovedám: „Tak, æe to chcem.” Uvedomujem si, æe Boh mi
dáva milosî a æe On vkladá do môjho srdca túæby, no práve
skutoånosî, æe ja chcem robiî uråité veci ma motivuje k tomu,
aby som ich spravila. Chcem robiî to, åo Boh chce, aby som
robila; chcem pomáhaî çuâom a chcem naplniî svoje poslanie
alebo ako apoãtol Pavel povedal: „Chcem dokonåiî svoj beh.”

Moæno si kladiete otázku: „Ale, åo ak ja nemám tú túæbu?”
Je zrejmé, æe máte túæbu konaî Boæiu vôçu, lebo inak by ste



túto knihu odloæili po preåítaní prvej kapitoly. Ak máte vzîah
s Bohom skrze Jeæiãa Krista, tak máte túæbu robiî dobré,
pretoæe On vám dáva svoje srdce a svojho Ducha. Ezechiel 11,
19 sçubuje toto: „Potom im dám jedno srdce (nové srdce) a
nového ducha vloæím do ich vnútra; odstránim kamenné
(prirodzene zatvrdnuté) srdce z ich tela a vloæím im srdce
mäsité (citlivé a vnímavé na Boæí dotyk).”

Moæno sme leniví, pasívni alebo sebeckí a niekedy sa
potrebujeme s tými vecami vysporiadaî, ale ako veriaci
nemôæeme maî Boæie srdce a nechcieî Ho poslúchaî a pomáhaî
çuâom. Myslím, æe otázka skôr znie takto: Ako veçmi to
chcete? Chcete konaî Jeho vôçu viac, neæ chcete konaî svoju
vôçu? Chcete to aæ do tej miery, æe obetujete iné veci, aby ste to
mali?

Nedávno mi jeden mladý muæ hovoril o tom, aký je
neãîastný. Pokraåoval tým, æe vie, æe Boh ho povoláva k tomu,
aby sa vo svojom æivote posunul âalej, ale zároveê má pocit, æe
nie je ochotný priniesî potrebné obete. Cítila som voåi nemu
çútosî, pretoæe by som nechcela, aby prepásol tú radosî, ktorá
åaká na druhej strane obete. Modlím sa za to, aby o tom zaåal
rozmýãçaî inak.

Ak naozaj chceme nieåo spraviî, dokáæeme nájsî spôsob,
ako to môæeme spraviî. Pokým si nepripustíme túto
skutoånosî, necháme sa v naãom æivote podvádzaî naãimi
vlastnými výhovorkami o tom, preåo nemôæeme niektoré veci
spraviî. Výhovorky sú veçmi nebezpeåné a verím tomu, æe sú
jednou z hlavných príåin, preåo nenapredujeme tak, ako by
sme si priali. Moæno by ste radi zaåali s telesným cviåením, ale
stále máte nejakú výhovorku, preåo sa to nedá. Moæno chcete
stráviî viac åasu so svojou rodinou, ale stále sa vyhovárate,
preåo sa vám to nedarí. Moæno si uvedomujete, æe sa
potrebujete viac zainteresovaî do pomoci iným a moæno to aj
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chcete spraviî, ale vædy máte nejaké dôvody (výhovorky),
preåo to nakoniec nespravíte. Satan nám ponúka tieto
výhovorky; pokým si neuvedomíme, æe tieto výhovorky nás
udræujú v klame a v neposluãnosti, ostaneme zaseknutí
v neradostnom, neplodnom æivote.

Dobrý sused

Jeæiã povedal: „Milovaî budeã Pána, svojho Boha, z celého
srdca, z celej duãe, z celej sily a z celej mysle, a svojho blíæneho
ako seba samého” (Lukáã 10, 27). Potom pokraåoval tým, æe
tomu právnikovi, s ktorým sa rozprával, povedal, æe ak to
spraví, bude æiî – to znamenalo, æe sa bude môcî teãiî
z aktívneho, poæehnaného, nekonåiaceho æivota v kráçovstve
Boæom. Keâæe ten právnik sa chcel vyhnúî akejkoçvek výåitke,
povedal: „A kto je môj blíæny?” Chcel presne vedieî, o akých
çuâoch to Jeæiã hovorí, ktorým má preukazovaî svoju lásku a
Jeæiã mu odpovedal tak, æe mu porozprával jeden príbeh.

Jeden muæ bol na svojich cestách prepadnutý zlodejmi,
ktorí ho okradli o vãetky jeho veci a zbili ho a potom ho
polomþtveho nechali leæaî na kraji cesty. Prechádzal okolo
neho kêaz (nejaký náboæný muæ), ktorý videl, æe ten muæ
potrebuje pomoc, no preãiel okolo neho na opaånej strane
cesty. Neviem, åi uæ predtým ãiel po opaånej strane cesty alebo
åi pri êom preãiel na opaånú stranu cesty, aby ho ten zranený
ålovek nemohol ani vidieî a moæno ho poæiadaî o pomoc.
Kaædopádne vieme, æe sa postaral o to, aby nemusel
prechádzaî popri tom zranenom muæovi.

Potom iný náboæný muæ, Levita, ãiel okolo – tieæ po druhej
strane cesty. Títo náboæní çudia sa moæno ponáhçali na nejaké
bohosluæby a nemali åas spraviî vlastne to, åo ich cirkev uåí,
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aby robili. Náboæní çudia åasto na potrebu reagujú náboænými
slovami, ale bez skutoånej ponuky praktickej pomoci. Verím
tomu, æe to je jeden z najväåãích problémov, ktoré dnes
kresîanstvo zaæíva. Sme hrdí na to, åo vraj „vieme”, ale v
mnohých prípadoch s tým poznaním, ktoré máme, veça
nerobíme. Veça rozprávame, no nie vædy ukazujeme çuâom to,
åo potrebujú vidieî – a to je láska v akcii.

Keâ títo dvaja náboæní çudia preãli popri tomto muæovi,
ktorý zúfalo potreboval pomoc, ãiel tou cestou aj jeden
Samaritán – teda nie zvláãî náboæný muæ. Keâ si vãimol toho
núdzneho åloveka, bol pohnutý çútosîou a súcitom, pristúpil k
nemu a oãetril mu jeho rany. Potom ho naloæil na svojho
vlastného koêa a vzal ho do miestneho hostinca, hostinskému
dal dvojdêovú výplatu a povedal mu, aby sa o toho åloveka
postaral aæ dovtedy, kým sa vráti – sçúbil, æe potom mu
dorovná vãetky ostatné výdaje. Jeæiã sa potom toho právnika
spýtal, ktorý z tých troch muæov sa mu javí ako blíæny (pozri
Lukáã 10, 27-37).

Moja pozornosî zachytila niekoçko aspektov tohto príbehu.
Po prvé, ako som uæ spomínala, náboæní çudia nespravili niå.
Musíme odmietnuî, niå nerobiî! Aj keâ to, åo môæeme spraviî,
je iba malé, musíme iste nájsî spôsob, ako môæeme spraviî
aspoê nieåo pre uspokojovanie potrieb, na ktoré nás Boh
upozorní. Priznávam, æe sú chvíle, keâ jediné, åo môæeme
spraviî, je modliî sa alebo moæno iba ponúknuî nejaké slovné
povzbudenie, ale mali by sme byî aspoê troãku agresívnejãí
v hçadaní moænosti pomôcî. Mali by sme sa nad tým aspoê
zamyslieî a nielen predpokladaî, æe nemôæeme niå spraviî
alebo – a to je eãte horãie – nájsî si výhovorku, æe niå
nespravíme len preto, lebo nechceme byî vyruãovaní.

Âalãou vecou, ktorá sa ma dotkla na tomto príbehu, je to, æe
ten Samaritán si narobil kopu îaækostí pri tom, ako tomu
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åloveku pomáhal. Viem si predstaviî, æe ho to podstatne
zdræalo na jeho ceste. Je zrejmé, æe ãiel niekam, kam sa
potreboval dostaviî, pretoæe toho zraneného muæa zanechal na
dosî dlhý åas a ãiel za svojou prácou. Investoval svoj åas
a peniaze a bol ochotný vzdaî sa svojho pohodlia – len aby sa
postaral o niekoho, kto to potreboval.

Tieæ vidím, æe ten Samaritán nedovolil, aby ho tá náhla
potreba odviedla od jeho pôvodného zámeru. To je tieæ
dôleæité, pretoæe çudia sú niekedy tak hnaní pocitmi çútosti, æe
sa nedokáæu dostatoåne dlho sústrediî na svoje ciele, a preto
ich nie sú schopní ani uskutoåniî. Naãa dcéra Sandra veçmi,
veçmi, veçmi rada pomáha çuâom a to je dobré, ale práve våera
mi zavolala a poprosila ma, aby som sa modlila za jej
vyváæenosî a jasno v tom, komu má pomáhaî a do akej miery.
Má dcéry dvojiåky, o ktoré sa stará, vo svojom zbore má na
starosti vyuåovanie rodiåov a má aj iné záväzky, voåi ktorým
sa snaæí byî verná. Napriek tomu stále poåuje o nejakých
nových potrebách a vædy chce pomáhaî! Dosî åasto sa pustí do
pomáhania bez akéhokoçvek zamyslenia sa nad tým, åo to
bude znamenaî alebo ako môæe pomôcî bez toho, aby
zanedbala svoje ostatné povinnosti. V dôsledku toho sa
niekedy stáva, æe vo svojej dobrej túæbe pomôcî niekomu je
nakoniec frustrovaná a cíti sa zmätená – a to vôbec nie je
Boæou vôçou.

Povzbudzujem Sandru k tomu, åo spravil ten Samaritán v
Jeæiãovom príbehu a vás by som k tomu povzbudila tieæ. Buâte
ochotní zmeniî svoje plány a vzdaî sa svojho pohodlia a buâte
tieæ ochotní daî zo svojho åasu a peêazí na uspokojenie
nejakej potreby, ak to bude treba. No nesnaæte sa vãetko robiî
sami, keâ sú aj iní, ktorí môæu tieæ pomôcî. Ten Samaritán
zapojil do pomoci hostinského, ktorý mu pomohol uspokojiî
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danú potrebu a on sám sa mohol âalej sústrediî na to, åo ho
åakalo na jeho ceste.

Zdá sa, æe diablovi nevadí, v ktorej jame na kraji cesty sa
nachádzame, pokým nie sme priamo uprostred cesty. Inými
slovami, çudia buâ nespravia niå alebo sa snaæia spraviî vãetko
a potom sú z toho znechutení a nakoniec majú dokonca pocit,
æe ich niekto iba vyuæil. Kaædý aspekt náãho æivota si vyæaduje
rovnováhu, dokonca aj oblasî pomoci iným. Ja som sa nauåila
na vlastných chybách, æe nemôæem robiî vãetko a robiî to eãte
aj dobre a to je pravdou o kaædom z nás. No nemôæem dovoliî,
aby mi strach z príliãnej zaangaæovanosti zabránil v tom, aby
som sa vôbec do nieåoho zaangaæovala.

Tieæ vidím, æe ten Samaritán neobmedzil výãku nákladov,
ktoré bol ochotný vynaloæiî na uspokojenie tejto potreby.
Hostinskému povedal, æe keâ sa vráti, dá mu toçko peêazí,
koçko bude stáî starostlivosî o toho zraneného åloveka.
Málokedy sa stretávame s çuâmi, ktorí sú ochotní spraviî
åokoçvek, åo treba spraviî.

Ako som uæ povedala, niekedy si musíme stanoviî hranice,
aby sme chránili svoje priority, no v tomto prípade ten muæ
mal oåividne dostatok peêazí, a tak nemusel stanovovaî æiadne
obmedzenia. V jeho konaní je vidieî postoj ãtedrosti a nie
postoj strachu. Boh moæno nepoæiada nikoho z nás, aby sme
spravili vãetko, åo treba na vyrieãenie nejakého problému
alebo na uspokojenie nejakej potreby, ale On si praje, aby
kaædý z nás spravil to, åo môæe. A ak by nás poæiadal o to, aby
sme to spravili vãetko, tak by sme to mali spraviî vãetko! Dávaî
zo seba vãetko je pre nás výzvou a naãa viera prostredníctvom
toho rastie na novú úroveê a zároveê preæívame slobodu aj
vâaka vedomiu, æe k niåomu na svete nie sme priviazaní.

Spomínam si na chvíçu, keâ ma Boh poæiadal, aby som dala
vãetky osobné úspory, vrátane vãetkých daråekových

Láska nájde spôsob 93



poukazov. Táto nová úroveê obetovania vãetkého bola îaæká,
pretoæe ja som si tie peniaze sporila veçmi dlho a plánovala
som, æe v ten správny åas ich strovím pri nákupoch. Åudné
bolo, æe najîaæãie sa mi zbavovalo tých daråekových poukazov.
Mala som niekoçko veçmi dobrých, ktoré som dostala na svoje
narodeniny a teãila som sa z toho, æe ich vôbec mám
k dispozícii, keby som ich niekedy chcela pouæiî. Bola som
zvyknutá dávaî, ale dávaî vãetko bolo pre mêa novou úrovêou.
Po nejakom åase zápasenia s Bohom a vymýãçania výhovoriek
od výmyslu sveta, som nakoniec poslúchla. Bolesî, ktorá
pramenila z toho, ako som sa vzdala svojho vlastníctva bola
chvíçková, no radosî z posluãnosti a vedomie, æe vlastníctvo
nemá na mêa nárok, sú nekoneåné.

To bola moja prvá skúsenosî s takou skúãkou, ale nebola
posledná. Boh vyberá ten správny åas na skúãky, ktoré sú
potrebné pre naãe dobro. Pomáha nám to v tom, aby sme
neboli príliã naviazaní na veci. Boh chce, aby sme si uæívali to,
åo On nám dáva, ale chce tieæ, aby sme si pamätali, æe sme
správcovia a nie vlastníci. On je Majster a naãou úlohou je
slúæiî Mu s radosîou z celého svojho srdca a so vãetkými
prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.

Kto  je môj blíæny?

Komu by ste mali pomáhaî a kto je vaãím blíænym? Sú to vãetci
çudia s nejakými potrebami, s ktorými sa vám skríæia cesty.
Moæno to je niekto, kto potrebuje, aby ste mu naåúvali alebo
moæno niekto, kto potrebuje slová útechy alebo povzbudenie.
Mohol by to byî niekto, kto potrebuje trochu váãho åasu alebo
moæno niekto, komu môæete pomôcî pri uspokojení jeho
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finanånej potreby. Vaãím blíænym je moæno niekto, kto sa cíti
osamelý a len potrebuje, aby ste boli voåi nemu priateçskí.

Dave mi nedávno povedal, æe Boh ho zaåal uåiî, æe má
venovaî åas tomu, aby bol priateçský. Ja som si vædy myslela,
æe je veçmi priateçský, ale on má pocit, æe Boh chce, aby tomu
venoval eãte viac åasu. On sa zvykne pýtaî çudí na vãetky
moæné veci z ich æivota, aby tým vyjadril záujem o nich ako
o jednotlivcov. Mnoho çudí, s ktorými trávi åas, vlastne vôbec
nepozná a pravdepodobne ich nikdy nestretne. Niekedy sú to
starãí çudia alebo çudia z iných krajín, ktorí nehovoria veçmi
dobre po anglicky a ktorí sa moæno práve cítia cudzo. Nedávno
mi rozprával o jednom postihnutom muæovi, na ktorého sa
vyjavene dívali ostatní çudia v kaviarni. Dave venoval åas
tomu, aby sa s tým pánom porozprával, hoci jeho postihnutie
sîaæovalo jeho schopnosî komunikovaî.

Åasto sa vyhýbame çuâom, ktorí sú v nieåom iní, ako my,
pretoæe sa pri nich cítime nepohodlne a neschopne. Moæno by
sme sa mali viac zamýãçaî nad tým, ako sa cítia oni a nie iba
robiî to, åo vyhovuje nám.

Zoznam spôsobov, ktorými môæeme prejaviî, æe sme dobrí
blíæni, je pravdepodobne nekoneåný, ale ak naozaj chceme
pomáhaî çuâom a byî poæehnaním, spôsob si nájdeme.
Pamätajte na to, æe nedostatok záujmu vedie k výhovorkám,
ale láska hçadá spôsoby.

Malé veci s veçkým dopadom

Jeæiã nemárnil svojím åasom, a tak môæeme predpokladaî, æe
vãetko, åo robil, bolo veçmi zmysluplné, obsahujúce skvelé
lekcie, z ktorých sa môæeme pouåiî. Zamyslime sa nad tou
situáciou, keâ sa rozhodol poumývaî svojim uåeníkom nohy
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(pozri Ján 13, 1-17). O åom to celé bolo? Jeæiã mal na mysli
niekoçko lekcií, ktoré chcel nauåiî svojich uåeníkov a jednou
z nich bola potreba, slúæiî si navzájom. Jeæiã bol a je Synom
Boæím. On je vlastne Bohom, prejavujúcim sa ako druhá osoba
Boæej Trojice. Toçko asi staåí povedaî na vyjadrenie toho, æe je
naozaj dôleæitý a iste nemusel umývaî nikomu nohy, hlavne
nie çuâom, ktorí boli jeho æiakmi. Ale spravil to, pretoæe ich
chcel nauåiî, æe ålovek môæe maî pozíciu autority, a predsa
môæe ostaî sluæobníkom. Mnohí çudia dnes zlyhávajú presne
v tejto dôleæitej veci.

V Jeæiãových dobách mali çudia pomerne ãpinavé nohy. To
preto, lebo chodili po ãpinavých, praãných cestách a nosili
topánky, ktoré pozostávali iba z niekoçkých remienkov a
podráæky. V tých dobách bolo zvykom umývaî hosîom nohy
pri ich príchode do domu. Túto povinnosî obyåajne spõêali
sluæobníci a nie pán domu. Jeæiã si dokonca vyzliekol svoje
ãaty a nasadil si sluæobnícku zásteru. Bolo to od neho âalãie
gesto, ktorého zámerom bolo nauåiî ich nejakú lekciu. Chcel
im ukázaî, æe svoje „pozície” v æivote môæeme poloæiî stranou
do tej doby, kým niekomu inému neposlúæime – bez strachu,
æe by sme ich mohli stratiî.

Peter, najhlasnejãí uåeník, vehementne bránil Jeæiãovi, aby
mu umyl jeho nohy, ale Jeæiã povedal, æe ak neumyje Petrove
nohy, tak oni dvaja nemôæu byî skutoånými priateçmi. Inými
slovami, museli jeden pre druhého nieåo spraviî, ak ich
priateçstvo malo byî zdravé a silné. Koçko manæelstiev by
mohlo byî zachránených alebo aspoê veçmi vylepãených, ak
by páry aplikovali tento princíp?

Pred niekoçkými rokmi som sa rozhodla, æe uæ nie som
ochotná pestovaî jednostranné vzîahy – vzîahy, v ktorých ja
len dávam a ten druhý ålovek iba berie. Taká interakcia nie je
skutoåným vzîahom a nakoniec vædy konåí v zatrpknutosti
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a horkosti. Nielen, æe máme robiî veci jeden pre druhého, ale
musíme robiî veci jeden pre druhého. To je súåasîou
udræiavania dobrých vzîahov.

My toho robíme veça pre naãe deti, ale oni robia tieæ veci pre
nás. To, åo robia, je moæno nieåo, åo by sme aj sami çahko
spravili pre seba, ale oni nám potrebujú tieæ tak dávaî, ako aj
od nás braî a my to vo vzîahu k nim potrebujeme tieæ.

Nielen, æe máme robiî veci jeden pre
druhého, ale musíme robiî veci jeden

pre druhého.

Dávanie nemusí byî vædy reakciou na zúfalú potrebu.
Moæno budeme vedení k tomu, aby sme spravili nieåo pre çudí,
ktorí na prvý pohçad vôbec nepotrebujú to, åo pre nich
môæeme spraviî. Ak to nepotrebujú, tak preåo by sme to
robili? Jednoducho preto, lebo dávanie akéhokoçvek druhu
povzbudzuje çudí a dáva im pocit, æe sú milovaní a my vãetci sa
potrebujeme cítiî milovaní, bez ohçadu na to, koçko „vecí”
máme. Prostriedky, ktoré máte, pouæívajte na to, aby ste boli
poæehnaním a nikdy sa vám vaãe prostriedky neminú.
Umývanie nôh bolo rutinnou úlohou, vyhradenou pre
sluæobníkov, no obsahovalo jednu skvelú lekciu: Pokorte sa a
buâte ochotní robiî malé veci, ktoré môæu maî obrovský
dopad.

Malé veci znamenajú veça

Raz sme vzali so sebou na misijný výjazd do Indie hudobnú
skupinu Delirious. Stu, v tom åase ich hráå na bicie, dostal od
jedného chudobného dievåatka malý kúsok koæe – to
dievåatko ho nosilo ako náramok. To malé gesto lásky od
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åloveka, ktorý mal tak málo, bolo pre tohto hudobníka nieåím,
åo zmenilo jeho æivot. Verejne povedal, æe po zvyãok svojho
æivota nikdy nezabudne na lekciu, ktorú tam dostal. Ak
niekto, kto má tak málo, je ochotný dávaî, o åo viac by mohol
robiî on? Áno, malé veci môæu maî obrovský dopad.

Åo malého by ste mohli spraviî vy? Jeæiã umýval nohy
a povedal, æe ktokoçvek bude nasledovaî Jeho príklad, bude
poæehnaný a ãîastný. Niæãie uvádzam åiastoåný zoznam vecí,
o ktorých Biblia hovorí, æe by sme ich mohli a mali robiî jeden
pre druhého:

• pozorovaî sa navzájom
• modliî sa jeden za druhého
• dbaî o to, aby sme boli poæehnaním
• vyhçadávaî láskavosti, ktoré môæeme vyjadriî iným

çuâom
• byî priateçskí a pohostinní
• byî trpezliví jeden s druhým
• znáãaî chyby a slabosti jedni druhých
• poskytnúî iným priestor na pochybovanie
• odpúãîaî si navzájom
• poteãovaî sa navzájom
• byî verní
• byî lojálni
• budovaî sa navzájom – povzbudzovaî iných, pripomínaî

im ich silné stránky, keâ sa cítia slabí
• teãiî sa s çuâmi, ktorí sú poæehnaní
• dávaî jeden druhému prednosî (dovoliî niekomu, aby

nás predbehol alebo daî niekomu to najlepãie)
• vãímaî si jeden druhého
• udræiavaî tajomstvá iných a nerozprávaî o ich chybách
• veriî v to najlepãie u druhých
Ako som povedala, toto je åiastoåný zoznam. Láska má

mnoho tvárí alebo mnoho spôsobov, ktorými sa môæe prejaviî.
O niekoçkých z nich budeme diskutovaî v âalãom pokraåovaní
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tejto knihy. Tie nápady, ktoré tu uvádzam, sú relatívne
jednoduchými vecami, ktoré môæeme robiî vãetci, ak sme
ochotní. Väåãinu z nich nemusíme nejako zvláãî plánovaî, ale
môæeme ich robiî v priebehu naãich dní podça toho, aké
budeme maî príleæitosti.

Takæe, keâ sa dostaneme do takýchto situácií alebo keâ
sa nám otvoria príleæitosti, robme dobre

vãetkým çuâom.
Galaîanom 6,10

Lásku musíme vyjadriî

Nad láskou åasto rozmýãçame ako nad vecou, ale láska je
hlavne sloveso. Láska musí nieåo robiî, ak má byî tým, åím je.
Súåasîou prirodzenosti lásky je, æe musí byî nejako vyjadrená.
Biblia kladie otázku, æe ak vidíme nejakú potrebu a zatvoríme
si srdce pre zçutovanie, ako môæe v nás prebývaî a zostávaî
Boæia láska (pozri 1. Jána 3,17). Láska, ktorá sa nemôæe
prejaviî, stále viac a viac slabne; môæe sa dokonca staî úplne
neåinnou. Ak ostávame zámerne åinní v robení vecí pre
druhých, môæe nás to ochrániî pred sebeckosîou, neåinnosîou
a neplodnosîou. Stelesnením lásky je Jeæiã, ktorý poloæil svoj
æivot za nás. Aj my by sme mali klásî naãe æivoty jeden za
druhého. To znie extrémne, åi nie? Naãîastie, veçká väåãina
z nás nikdy nebude stáî pred výzvou, aby poloæila svoj æivot za
niekoho iného. Kaædý deê vãak máme príleæitosti k tomu, aby
sme „kládli svoje æivoty” jeden za druhého. Zakaædým, keâ
odloæíte stranou svoje vlastné túæby alebo potreby a nahradíte
ich skutkami lásky, nasmerovanými k niekomu inému,
vzdávate sa svojho æivota – na chvíçu, na hodinu, na deê. Ak
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sme plní Boæej lásky a to sme, pretoæe Duch Svätý napõêa naãe
srdcia láskou pri znovuzrodení, tak musíme nechaî, aby táto
láska prúdila z nás. Ak zaåne stagnovaî kvôli neåinnosti,
nehodí sa na niå. Boh tak miloval svet, æe svojho jediného Syna
dal (pozri Ján 3,16). Chápete to? Boæia láska Ho vypro-
vokovala k tomu, aby dal! Nemá cenu hovoriî, æe milujeme
çudí, ak pre nich niå nerobíme. Vyveste si vo svojom dome
obrovský nápis (moæno dokonca na viacerých miestach)
a napíãte tam: „Åo som dnes spravil/a, åo niekomu pomohlo?”
Bude vám to pripomínaî váã cieç pri rozvíjaní nových zvykov a
pri tom, aby bol z vás revolucionár lásky.

Láska je celá o åinnosti. Nie je to teória, ani iba púhe slová.
Slová sú dôleæité a naãe slová môæeme v skutoånosti pouæívaî
ako jednu z metód milovania çudí, ale mali by sme vyuæívaî
vãetky moæné spôsoby, aby sme si medzi sebou preukazovali
lásku.

Åo môæete dnes spraviî, åo by niekomu preukázalo vaãu
lásku? Venujte åas tomu, æe sa nad tým zamyslíte a zaraâte to
do svojho plánu. Nepreæite tento deê bez toho, aby ste
neurobili niekomu inému radosî.
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HJG

6. KAPITOLA

Zlo prekonávajte dobrom

Zlo môæe triumfovaî vtedy,
keâ dobrí çudia nerobia niå.

Edmund Burke

Nerobiî niå je çahké, no je to aj veçmi nebezpeåné. Pretoæe
tam, kde nie je odpor voåi zlu, zlo sa rozmáha. Vãetci åasto
upadáme do pasce sîaæovania sa na veci, ktoré nefungujú v
naãej spoloånosti a v æivote, ale sîaæovanie neprináãa niå
okrem toho, æe nás eãte viac dokáæe znechutiî. Niå nezmení,
pretoæe neobsahuje v sebe æiadnu pozitívnu silu.

Predstavte si, aký hrozný by bol náã svet, keby Boh nerobil
niå iné, len by sa sîaæoval na vãetko, åo sa pokazilo odvtedy, åo
stvoril svet. Boh sa vãak nesîaæuje. On je neustále dobrý
a podporuje spravodlivosî. On vie, æe môæe dobrom prekonaî
zlo! Zlo je iste mocné, ale dobro je mocnejãie. Potrebujeme sa
zastaviî a uvedomiî si, æe Boh koná prostredníctvom svojich



çudí. Áno, Boh je dobrý celý åas. No On sa rozhodol, æe na tejto
zemi bude konaî prostredníctvom svojich detí – teba a mêa. Je
pokorujúce uvedomiî si, æe Boh by mohol toho spraviî
o mnoho viac, keby sme s väåãou zanietenosîou milovali a
v kaædom åase robili dobro. Potrebujeme si spomenúî na
Jeæiãove nariadenie v Matúãovi 5, 16: „Tak svieî vaãe svetlo
pred çuâmi, aby videli vaãu morálnu znamenitosî a vaãe
chvályhodné, vzneãené a dobré skutky a uznávali a velebili
a chválili a oslavovali váãho Otca, ktorý je v nebesiach.”

Dobrota je mocná

Åím viac reagujeme zlým na zlé, tým viac sa zlo mnoæí.
Spomínam si na jeden film, ktorý sa volal El Cid – je to príbeh
muæa, ktorý spojil Ãpanielsko a stal sa veçkým hrdinom vâaka
aplikácie princípu, o ktorom tu hovorím. Celé storoåia
kresîania bojovali s Maurami. Nenávideli sa a zabíjali sa
navzájom. V jednom boji El Cid zajal piatich Maurov, ale
odmietol ich zabiî, pretoæe si uvedomil, æe to zabíjanie nikdy
neprinieslo niå dobré. Veril tomu, æe preukázanie
milosrdenstva jeho nepriateçom zmení ich srdcia a æe potom
budú môcî obe skupiny æiî v mieri. Hoci najprv ho kvôli týmto
jeho åinom oznaåili za zradcu, nakoniec sa jeho prístup predsa
osvedåil a vãetci si ho uctili ako hrdinu.

Jeden z Maurov, ktorého zajal, povedal: „Ktokoçvek vie
zabíjaî, ale iba skutoåný kráç vie preukázaî svojim nepriateçom
milosrdenstvo.” Pre tento jediný láskavý åin ponúkli
nepriatelia El Cidovi svoje priateçstvo a od tej doby sa stali jeho
spojencami. Jeæiã je skutoåný kráç – On je dobrý, láskavý a
milosrdný ku vãetkým. Môæeme sa uspokojiî s nieåím
menãím, neæ s nasledovaním Jeho príkladu?
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Viete si práve teraz spomenúî na niekoho, komu by ste
mohli prejaviî milosrdenstvo? Existuje niekto, kto sa k vám
správal zle, na koho by ste vy mohli byî dobrí? Preukázaî
milosrdenstvo a byî voåi niekomu dobrý – hlavne voåi vaãim
nepriateçom, môæe byî jednou z tých najsilnejãích vecí, ktorú
kedy spravíte.

Modlitba funguje

Poåas posledných niekoçkých rokov sme videli, ako zlo
rapídne napreduje prostredníctvom vecí, ktoré vidíme v
televízii a vo filmoch. Pred rokmi som bola veçmi zdesená, keâ
ãpiritisti zaåali maî programy v televízii. Ponúkali, æe çuâom
za poplatok vyveãtia ich budúcnosî. Mohol im zavolaî
ktokoçvek, kto bol ochotný zaplatiî zopár dolárov za minútu
a dostaî sa k takzvanej „veãtbe”. Åasto som sa na to sîaæovala a
komentovala som to napríklad slovami: „Je to hrozné, æe
takýmto veciam dávajú v televízii priestor. Toçkí çudia týmto
iba mrhajú svoje peniaze a vystavujú sa podvodu.” Mnohých
iných som poåula hovoriî v podstate to isté. Jedného dêa Boh
vloæil do môjho srdca túto myãlienku: Ak by ste sa vãetci,
ktorých to trápi, zjednotili na modlitbe za tých ãpiritistov, uæ by
som s tým bol býval nieåo spravil. Zaåala som sa modliî a
poæiadala som aj niekoçkých âalãích, aby spravili to isté.
Zanedlho bola väåãina, ak nie vãetky také programy odhalené
ako faloãné a úplne ich stiahli z programovej ponuky televízií.

Åasto máme tendenciu sîaæovaî sa na to, åo „oni” robia,
presne tak, ako som to ja robila, keâ „oni” zaåali vysielaî
ãpiritistické televízne prenosy, no pritom nerobíme niå, åo by
mohlo tú situáciu vylepãiî. Modlitba je dobrá vec, ktorá
skutoåne má tú moc na prekonanie zlého, a preto by sme sa
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mali modliî za vãetko, kvôli åomu máme sklony sa sîaæovaî.
Boh povaæuje sîaæovanie a reptanie za zlo, ale modlitby plné
viery sú mocné a efektívne. Modlenie otvára Bohu dvere, aby
konal a robil nieåo dobré.

Reagujte na zlo správne

Poåas toho, ako sa Izraeliti pokúãali prejsî púãîou cestou do
Zasçúbenej zeme, stretli sa so skúãkami a îaækosîami a rea-
govali na ne sîaæovaním sa a reptaním – vo vãetkých
prípadoch. V mnohých oblastiach æili nemorálne a jedným
z ich hriechov bolo sîaæovanie sa. Ich sîaæovanie sa dalo
zhubcovi prístup k ich æivotom a veça ich pomrelo (pozri
1. Kor. 10,8-11). Keby na svoje skúãky reagovali tak, æe by
ostali vâaåní Bohu, uctievali Ho a chválili a boli dobrí jeden
k druhému, verím, æe by boli preãli tou púãîou za omnoho
kratãí åas. Namiesto toho väåãina z nich pomrela cestou po
púãti a nikdy nedoãla do svojho cieça. Ktovie koçkokrát my
nevidíme dobré výsledky, po ktorých túæime – jednoducho
preto, lebo na zlé veci, ktoré sa dejú, reagujeme sîaæovaním sa
namiesto modlitbou, chválou, vâaånosîou a neúnavnou
pomocou çuâom, ktorí sú v núdzi.

Viera a láska

Veça, veça rokov sa veçká åasî uåenia, ktoré som poåúvala
v cirkvi a na konferenciách týkala viery, a aj knihy, ktoré som
åítala, boli o viere. Zdalo sa, æe hlavnou témou vyuåovania
v celom kresîanskom svete bolo: „Dôverujte Bohu a vãetko
bude v poriadku.”
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Bez viery sa nemôæeme páåiî Bohu (pozri Æid. 11, 6),
a preto kaædopádne musíme vloæiî svoju dôveru v Neho a veriî
Mu, no v Boæom Slove je eãte nieåo iné, o åom verím, æe dopõêa
ten obraz, ktorý potrebujeme vidieî. Porozprávam vám o tom,
ale najprv mi dovoçte povedaî o niekoçkých mojich
skúsenostiach poåas prvých rokov môjho chodenia s Bohom.

Jeæiãa som prijala ako svojho Spasiteça, keâ som mala deväî
rokov, ale nechápala som, åo v Êom máme alebo ako by vzîah
s Ním mohol zmeniî môj æivot, pretoæe som nemala æiadne
„priebeæné vyuåovanie” v duchovných veciach. Domácnosî,
v ktorej som vyrastala, bola prinajmenãom dysfunkåná. Môj
otec bol alkoholik, bol neverný mojej mame s viacerými
æenami a bol veçmi násilný a hnevlivý. Ako som uæ spomínala
pradtým, mêa pravidelne sexuálne zneuæíval. Ten zoznam
pokraåuje âalej a âalej, no som si istá, æe ste si uæ vytvorili
uråitý obraz.

Teraz sa rýchlo môæeme presunúî do môjho æivota, keâ
som mala dvadsaîtri rokov. Vydala som sa za Davea a zaåala
som s ním chodiî do cirkvi. Milovala som Boha a chcela som sa
uåiî, a tak som chodila na vyuåovanie, ktoré ma nakoniec
priviedlo ku konfirmácii v danej denominácii a zaåala som
pravidelne chodievaî na bohosluæby. Dozvedela som sa
o Boæej láske a milosti a nauåila som sa veça cirkevných
doktrín, ktoré boli dôleæité pre základ mojej viery.

V mojich tridsiatich dvoch rokoch som zistila, æe som veçmi
frustrovaná, pretoæe sa mi zdalo, æe moje kresîanstvo mi
nepomáha v mojom praktickom, kaædodennom æivote. Verila
som, æe keâ zomriem, pôjdem do neba, ale zúfalo som túæila
po nejakej pomoci, ktorá by mi pomohla prejsî kaædým dêom
na tejto zemi s pokojom a s radosîou. Moja duãa bola plná
bolesti, prameniacej z toho zneuæívania v detstve a tá bolesî sa
kaædý deê prejavovala v mojich postojoch a v neschopnosti

Zlo prekonáva j te dobrom 105



udræaî si dobré vzîahy. Boæie slovo nám hovorí, æe ak budeme
usilovne hçadaî Boha, nájdeme Ho (pozri Prísl. 8, 17). Ja som
zaåala sama hçadaî Boha v tých veciach, ktoré mi chýbali
a stretla som sa s Ním takým spôsobom, æe ma to veçmi
pritiahlo k Nemu. Zrazu sa mi zdal byî veçmi blízky v mojom
kaædodennom æivote a ja som zaåala usilovne ãtudovaî, aby
som Ho lepãie spoznala. Zdalo sa mi, æe kamkoçvek som sa
obrátila, poåula som nieåo o viere. Nauåila som sa, æe svoju
vieru môæem aplikovaî v mnohých situáciách, ktoré otvoria
Bohu dvere, aby vstúpil do môjho æivota a pomohol mi.

Z celého svojho srdca som verila, æe princípy, ktoré sa uåím,
sú správne, no stále som zakúãala veçké sklamanie z toho, æe
som ich akosi nedokázala sfunkåniî vo svojom æivote – aspoê
teda nie do tej miery, do ktorej som zúfalo potrebovala, aby
fungovali. V tom istom åase ma Boh pouæíval v mojej sluæbe a
moja sluæba iným bola dokonca dosî veçká. Jednoznaåne som
pokroåila v mnoho dopredu, ale stále som niekde hlboko vo
svojom srdci cítila, æe mi nieåo chýba, a tak som znova zaåala
veçmi váæne hçadaî Boha. Prostredníctvom môjho hçadania
a hlbãieho ãtúdia som zistila, æe som prehliadla najdôleæitejãiu
lekciu, ktorú nás Jeæiã priãiel nauåiî: milovaî Boha, milovaî
seba a milovaî iných (pozri Mat. 22, 36-39). Popri svojom
chodení s Bohom som sa toho nauåila veça o viere, no neuåila
som sa o moci lásky.

Dôverujte Bohu a robte dobre

Poåas niekoçkých rokov mojej cesty uåenia sa o tejto úæasnej
téme som si uvedomila, æe viera funguje iba prostredníctvom
lásky. Podça Listu Galaîanom 5, 6 je viera „aktivovaná
a oæivovaná a vyjadrovaná” skrze lásku.
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Duch Svätý ma viedol ku ãtúdiu Æalmu 37, 3: „Dôveruj
(spoliehaj sa, opieraj sa, svoju istotu maj v) Hospodinovi a åiê
dobre.” Bola som prekvapená, keâ som si uvedomila, æe som
mala iba polovicu toho, åo som potrebovala vedieî, aby som
mohla maî správne spojenie s Bohom. Mala som tú åasî o viere
(dôvere), ale nie tú åasî o „åinení dobrého”. Chcela som, aby
sa dobré veci diali mne, ale aæ tak veçmi ma netrápilo åinenie
dobrého iným, hlavne vtedy, keâ som bola sama zranená alebo
som prechádzala obdobím osobných skúãok.

Æalm 37, 3 mi otvoril oåi na to, aby som videla, æe som síce
dôverovala Bohu, ale æe som sa nesústredila na robenie
dobrého. A nielen, æe v tejto oblasti nieåo chýbalo mne
–uvedomila som si, æe väåãina iných kresîanov, ktorých
poznám, sa pravdepodobne nachádza v tom istom stave. Vãetci
sme sa venovali tomu, aby sme „verili” Bohu vo veciach, po
ktorých sme túæili. Modlili sme sa spolu a uvoçêovali sme
svoju vieru prostredníctvom modlitby v jednote ducha, no
nestretávali sme sa za tým úåelom, aby sme spolu diskutovali
o tom, åo môæeme spraviî pre iných – stále nám iãlo hlavne
o to, aby naãe potreby boli uspokojené. Mali sme vieru, ale tá
viera neåerpala svoju silu v láske!

Nechcem, aby to znelo tak, æe som bola totálne pohltená
sebou, pretoæe to vôbec tak nebolo. Pracovala som
v duchovnej sluæbe a chcela som pomáhaî çuâom, ale moja
túæba pomáhaî sa mieãala s viacerými neåistými motívmi.
Moja sluæba mi dávala uråitý pocit seba-hodnoty a dôleæitosti.
V rámci svojej sluæby som mala uråitú pozíciu a uråitý vplyv,
ale Boh chcel, aby som vãetko, åo robím, robila s åistými
motívmi. Mala som sa naozaj åo uåiî. Boli chvíle, keâ som
prejavovala láskavosî a pomáhala iným çuâom, no pomoc
iným nebola mojou prvoradou motiváciou. V milovaní iných
som potrebovala byî omnoho horlivejãia a zámernejãia;
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muselo sa to staî hlavnou vecou môjho æivota a nie iba nejakou
postrannou åinnosîou.

Poloæte si otázku, åo vás motivuje viac, ako åokoçvek iné
a úprimne ju zodpovedajte. Je to láska? Ak nie je, ste ochotní
zmeniî to, na åo sa sústredíte a robiî veci, ktoré sú dôleæité pre
Boha?

Z celého svojho srdca sa modlím, aby Boh spôsobil, æe sa
vás dotknú slová z tejto strany a zaryjú sa vám do srdca. Keâ
som sa dozvedela pravdu o moci lásky, tak to zmenilo môj
æivot, æe som si priala, aby sa o tom dozvedeli úplne vãetci.
Nehovorím tým, æe vy o tom niå neviete, pretoæe je moæné, æe
vy toho viete o milovaní iných omnoho viac, ako ja. Ale ak to
tak náhodou nie je, tak sa modlím, aby to, åo tu s vami
zdieçam, zapálilo vo vás oheê a aby vás to povzbudilo k tomu,
aby ste sa stali súåasîou Revolúcie lásky, ktorá podça môjho
názoru má moc zmeniî svet!

Udræujte si svoju zanietenosî a pomáhajte
v tom aj iným

Len si predstavte, aký iný by bol svet, ak by kaædý z nás, ktorí
vyznávame, æe poznáme Krista, kaædý deê spravil jednu
láskavosî pre niekoho iného. Výsledky by boli udivujúce.
Teraz si predstavte, åo by sa stalo, keby sme si vãetci dali za
cieç, æe kaædý deê spravíme dva åiny lásky, dve láskavosti
alebo uæitoåné veci pre niekoho iného. Som presvedåená, æe
viete, o åom hovorím. Dôsledky takého nieåoho by boli
úæasné. Svet by sa rýchlo zmenil, pretoæe by sme naozaj mohli
zlo prekonaî dobrom, ak by sme vãetci spravili záväzok, æe
budeme æiî tak, ako nám to Jeæiã káæe.
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Moæno máte pokuãenie spýtaî sa: „Naåo to máme vôbec
skúãaî, åo ak sa nám to nepodarí?” Nenechajte sa poraziî
negatívnym myslením eãte predtým, neæ vôbec zaånete. Ja som
sa uæ rozhodla, æe spravím svoju åasî práce a modlím sa, aby
ostatní çudia spravili svoju åasî práce. Budem o tom rozprávaî
eãte s âalãími çuâmi a budem ich povzbudzovaî k tomu, aby
spravili toho pre druhých toçko, koçko len budú vládaî. Bolo
by úæasné, ak by sa veçká åasî naãich rozhovorov toåila okolo
toho, ako môæeme pomáhaî iným a keby sme spolu zdieçali
tvorivé nápady, åo by sme mohli spraviî pre iných.

Mám tri priateçky, ktorých æivotný ãtýl je vyjadrením
nieåoho takého a keâ ideme spolu na obed alebo na kávu,
åasto svoj spoloåný åas vyuæívame na to, aby sme hovorili
o veciach, ktoré nám Boh kladie na srdce – o pomoci iným
alebo o tvorivých nápadoch a unikátnych prístupoch k tomu,
ako by sme mohli byî poæehnaním pre iných. Verím, æe také
rozhovory sa veçmi páåia Bohu a kaædopádne sú lepãie, ako
keâ posedávame a sîaæujeme sa na vãetko, åo v naãom svete nie
je dobré. Chcela by som vás vyzvaî, aby ste prevzali vedúcu
úlohu v Revolúcii lásky. Zapojte do toho çudí, ktorých poznáte
a pozvite ich na prípravné stretnutie, poåas ktorého budete
diskutovaî o praktických spôsoboch uspokojovania potrieb
iných. Hovorte s nimi o princípoch, ktoré sú obsiahnuté v tejto
knihe a nájdite cieçovú skupinu. Nájdite niekoho, kto
potrebuje pomoc a s vyuæitím skupinového úsilia mu
pomôæte.

Myãlienka povzbudzovania iných k tomu, aby zanietene
åinili dobré skutky, nie je nová. Pisateç listu Æidom o nej
hovorí tieæ: „A pozorujme sa vospolok, aby sme sa
povzbudzovali (podnecovali a popudzovali) k láske a dobrým
skutkom” (Æid. 10, 24).
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Vãimnite si, prosím, æe tento verã hovorí, æe by sme mali
venovaî neustálu pozornosî sledovaniu jeden druhého a akosi
skúmaî a rozmýãçaî, ako môæeme jeden druhého
povzbudzovaî k robeniu dobrých skutkov, uæitoåných pre
druhých a k prejavom lásky. Povzbudzuje tu åitateçov svojho
listu, aby pre iných spravili to isté, åo ja tu teraz robím pre vás.
Viete si predstaviî, ako veçmi by sa diablovi nepáåilo, keby sme
sa naozaj spolu stretli s tým zámerom, aby sme rozmýãçali
o tvorivých spôsoboch, ako môæeme byî jeden k druhému
dobrí? On by asi preferoval viac, keby sme sa navzájom súdili,
boli voåi sebe kritickí, nachádzali jeden na druhom chyby,
ohovárali sa a sîaæovali sa. Verím, æe robenie správnych vecí si
vyæaduje, aby sme získali nové návyky a aby sme rozvíjali
horlivé skutky lásky. Dôsledky toho budú ale vynikajúce.

Buâte bohatí na dobré skutky

Pavel pouåoval Timotea, mladého kazateça, aby kázal çuâom,
aby „konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, ãtedrí, zdielni
(pripravení podeliî sa s druhými)” (1. Tim. 6, 18). Z toho je
zrejmé, æe Pavel mal pocit, æe çuâom treba pripomínaî, aby sa
tak správali. Pokyn, aby sme boli horliví v robení dobrých
skutkov sa oplatí çuâom dnes pripomínaî. Povzbudzujem vás,
aby ste to nielen pripomínali iným, ale aby ste naãli spôsoby,
ako to môæete pripomínaî sebe. Zaloæte si dobrú kniænicu,
ktorá bude obsahovaî knihy a kázne na túto tému lásky
a åítajte a poåúvajte ich åasto. Spravte åokoçvek, åo musíte
spraviî pre to, aby ste iste nezabudli na tú vec, ktorá je pre
Boha najdôleæitejãia.

Verím, æe svet pozoruje kresîanov a æe to, åo nás vidí robiî,
je veçmi dôleæité. Peter povzbudzoval veriacich, aby sa vhodne
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a vzorne správali medzi pohanmi, medzi vtedajãími
neveriacimi çuâmi. Povedal, æe dokonca keâ neveriaci budú
maî chuî ohováraî veriacich, aby nakoniec zaåali oslavovaî
Boha, keâæe budú vidieî ich dobré skutky a skutky lásky (pozri
1. Petra 2, 12).

Ak vaãi susedia vedia, æe kaædú nedeçu chodíte na
bohosluæby, môæem vás uistiî o tom, æe tieæ pozorujú vaãe
správanie. Keâ som vyrastala, chodili naãi susedia pravidelne
na bohosluæby. Oni dokonca chodili niekoçkokrát do týædêa,
ale tieæ robili kopu vecí, ktoré nemali robiî. Spomínam si, ako
môj otec zvykol åasto hovorievaî: „Nie sú vôbec lepãí, ako ja;
opíjajú sa, nadávajú, hovoria sprosté vtipy a majú zlé nálady –
sú to proste pokrytci”. Môj otec len hçadal výhovorku a ich
správanie iba pridalo „olej do ohêa”.

Áno, uvedomujem si, æe ako kresîania sa nesprávame
dokonale a æe çudia, ktorí si chcú nájsî výhovorku, preåo
neveria v Jeæiãa alebo neæijú kresîanský æivot, budú nás
neustále pozorovaî a kritizovaî a hçadaî chyby. Napriek tomu
by sme sa mali snaæiî, robiî åo je v naãich silách, aby sme im
nedali príåinu k odsudzovaniu.

Vyhçadávajte spôsoby, ako æehnaî

Vædy sa snaæím byî pred Bohom otvorená k tomu, aby mi
ukázal åokoçvek, åo by chcel, aby som spravila, åo by mohlo
byî svedectvom pre iných alebo poæehnaním pre niekoho. Len
pred niekoçkými dêami som si nechala spraviî svoje nechty. V
tom salóne bolo so mnou aj jedno mladé dievåa, ktoré bolo
v poslednom ãtádiu tehotenstva so svojím prvým dieîaîom.
Dva mesiace musela stráviî na posteli, pretoæe mala rizikové
tehotenstvo a návãteva tohto kozmetického salónu bola jej
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prvou príleæitosîou, po dlhom åase vyjsî z domu. Pôrod svojho
dieîaîa oåakávala v priebehu najbliæãieho týædêa, a tak si dala
spraviî manikúru a pedikúru. Trochu sme sa spolu rozprávali
a potom som zaåala maî pocit, æe ak by som ju poæehnala tým,
æe jej zaplatím za tú manikúru a pedikúru, tak æe by to bolo pre
êu pekným gestom. Chvíçu som åakala, aby som sa uistila
o tom, æe tá túæba ma neopustí a keâæe sa tak stalo, zaplatila
som za êu spolu s mojím úåtom. Samozrejme, æe bola prekva-
pená, no zároveê poæehnaná. Nerobila som z toho nieåo veçké,
proste som to spravila. Moæno ma niekedy uvidí v televízii
alebo sa stretne s nejakou mojou knihou a spomenie si na to,
æe som skutoåne spravila to, o åom rozprávam, åomu verím.

Také veci nerobím preto, aby ich bolo vidieî, ale to, åo çudia
vidia, hovorí omnoho hlasnejãie ako slová. Vãetci v tom
kozmetickom salóne vedia, æe vyuåujem Bibliu a æe som
v duchovnej sluæbe. Hoci tej mladej æene som nepovedala
o sebe niå, som si istá, æe iní jej to povedali po mojom odchode.
Takæe, jeden malý skutok láskavosti dosiahol niekoçko vecí.
Urobil mêa ãîastnou; urobil ju ãîastnou; bol to príklad pre
iných, ktorí to pozorovali; a bolo to svedectvo, ktoré oslávilo
Boha. Mala som aj inú moænosî. Mohla som si tie peniaze
nechaî pre seba a nespraviî niå. To by bolo çahké, ale ani
zâaleka nie také uspokojujúce pre moju duãu.

Netrápte sa tým, åo si myslia çudia

Moæno si myslíte: Joyce, ja by som sa cítil/a naozaj zle, keby som
mal/a niekomu neznámemu ponúknuî, æe za neho zaplatím
jeho/jej úået. Ak je to tak, úplne to chápem. Ja sa tak cítim tieæ.
Uvaæujem nad tým, åo si asi ten ålovek pomyslí alebo ako bude
reagovaî, no potom si spomeniem na to, æe ma z toho vôbec niå
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nemusí trápiî. Zaujíma ma iba to, aby som bola Kristovým
vyslancom.

Jedného dêa som sa snaæila kúpiî kávu pre jednu æenu,
ktorá stála v pouliånej kaviarni v rade za mnou a ona to
jednoducho odmietla. Spravila dokonca takú scénu, æe som sa
cítila úplne trápne a najprv som si pomyslela: Tak, toto uæ
nikdy nespravím. Dave tam bol so mnou a pripomenul mi, æe
presne to chcel dosiahnuî diabol, a tak som zmenila názor.
Také chvíle nie sú çahké, ale tá príhoda mi pripomenula,
koçko çudí ani nevie prijaî nejaké poæehnanie – pravde-
podobne preto, lebo sa im to nikdy predtým nestalo.

Niekedy robím veci anonymne. Sú vãak aj chvíle, keâ
nemôæem skryî, åo robím, a tak som sa rozhodla, æe pokiaç
mám srdce na správnom mieste, tak na niåom inom nezáleæí.
Kaædý skutok láskavosti je mojou formou posluãnosti Bohu a
prekonávania zlého vo svete. Neviem, cez aké hrozné veci
museli jednotliví çudia prechádzaî a moæno práve môj láskavý
åin pomôæe pri uzdravení rán v ich duãi. Tieæ verím tomu, æe
láskavosî k iným je pre mêa spôsobom, ktorým sa môæem
diablovi pomstiî za bolesî, ktorú spôsobil v mojom æivote. On
je zlý maximálne, ako sa len dá; on je páchateç vãetkého zlého,
åo vo svete zakúãame a kaædý åin lásky, dobroty a láskavosti je
ako keby bodnutím do jeho zlého, skazeného srdca. Ak máte
chuî pomstiî sa diablovi za to, æe aj s vami v æivote niekto zle
zaobchádzal a spôsobil vám veça bolesti, tak buâte dobrí k
toçkým çuâom, ku koçkým len viete byî. To je Boæí spôsob a
bude to fungovaî, pretoæe láska nikdy nezlyhá!

Zlo prekonáva j te dobrom 113



Láskou som si kúpila duãu

Biblia hovorí, æe Boh nás kúpil za veçkú cenu – krv svojho
Syna, Jeæiãa Krista (pozri 1. Kor. 6, 20; 1. Petra 1, 19; Zjav. 5,
9). Tento úæasný åin Boæej dobroty zvrátil to zlo, ktoré
spôsobil diabol a otvoril cestu pre vãetkých çudí k odpusteniu
ich hriechov a k tomu, aby sa mohli teãiî z osobného vzîahu
s Bohom.

Ako som spomínala, môj otec ma sexuálne zneuæíval
mnoho rokov a jeho zlé åiny zniåili moju duãu a zanechali
zranenia, ktoré spôsobili, æe som nebola schopná normálne
fungovaî aæ dovtedy, kým ma Jeæiã neuzdravil. Prekonaî to, åo
mi spravil a schopnosî úplne mu odpustiî, boli pre mêa
procesom. Najprv som spravila rozhodnutie, æe ho uæ
nebudem nenávidieî, pretoæe Boh ma upozornil na to, æe láska
k Nemu a nenávisî k môjmu prirodzenému otcovi nemôæu
prebývaî naraz v jednom srdci. Prosila som Boha, aby mi
pomohol a On vzal z môjho srdca tú nenávisî preå. Napriek
tomu som nechcela maî veça do åinenia s mojím otcom
a snaæila som sa mu vyhýbaî, ako sa len dalo.

Mentálne zdravie mojej mamy sa zhorãovalo z roka na rok
a v tom roku, keâ som sa vydala za Davea, prekonala moja
mama nervové zrútenie, ktoré priãlo vtedy, keâ sa dozvedela,
åo mi spravil môj otec. Nevedela, ako sa s tým má vyrovnaî.
Prichytila ho, ako ma zneuæíva, keâ som mala ãtrnásî rokov,
ale ako som povedala, keâæe nevedela, åo má robiî, nespravila
niå. Jej niå-nerobenie sa ukázalo ako veçmi zlé rozhodnutie
pre nás vãetkých. Dva roky chodila na ãokovú terapiu, ktorá
vymazala jej spomienky na to, åo videla a ja som nechcela
spraviî niå, åo by jej to znova pripomenulo. Takæe, hoci pre
mêa bolo veçmi îaæké byî v blízkosti môjho otca, chodili sme k
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nim na návãtevy poåas sviatkov a aj inokedy, keâ sa tomu
nedalo nijako vyhnúî.

Nakoniec sa moji rodiåia odsîahovali z tohto mesta a vrátili
sa do malého mesteåka, v ktorom vyrastali. Nachádzalo sa
pribliæne tristo kilometrov od mesta, v ktorom som bývala ja
a z toho som sa celkom teãila, pretoæe ich presîahovanie
znamenalo, æe ich budem vídavaî eãte menej. V uråitom bode
sa mi poåas týchto rokov podarilo odpustiî môjmu otcovi, no
neodpustila som mu úplne. Keâ moji rodiåia zostareli a míêali
sa im peniaze aj zdravie, Boh zaåal ku mne hovoriî o tom, aby
som ich znova presîahovala späî do St. Louis, v ãtáte Missouri,
kde som bývala ja a aby som sa o nich starala aæ do ich smrti.
To znamenalo, æe im kúpim dom, nábytok, auto a zabezpeåím
niekoho, kto im bude upratovaî, nakupovaî im potraviny,
kosiî trávu a staraî sa o drobné domáce opravy.

Najprv som si myslela, æe túto myãlienku mi vnukol diabol,
aby ma trýznil, ale nakoniec som si uvedomila, æe to bol Boæí
plán a úprimne môæem povedaî, æe to bola jedna z tých
najîaæãích vecí, ktorú som kedy vo svojom æivote spravila.

Po prvé, spolu s Daveom sme si naãetrili menãie mnoæstvo
peêazí a pripraviî dom pre mojich rodiåov znamenalo, æe
takmer vãetky tie peniaze budeme na to musieî minúî. Po
druhé, nemyslela som si, æe si moju pomoc zaslúæia, keâæe oni
nikdy naozaj niå pre mêa nespravili – okrem zneuæívania
a zanedbávania. Keâ som sa o tom rozprávala a modlila
s Daveom, stále viac som si uvedomovala, æe to, o åo ma Boh
æiada nie je len tou najîaæãou vecou, o akú ma kedy poæiadal –
mala to byî tieæ jedna z najsilnejãích vecí, ktoré som kedy
spravila.

Åítala som si vãetky texty Písma, ktoré som vedela nájsî
o milovaní svojich nepriateçov, o láskavosti voåi nim a robení
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im dobrého. Tu je jeden z nich, ktorý na mne naozaj zanechal
svoje stopy:

„Ale milujte svojich nepriateçov, åiête dobre (preukazujte
im láskavosti, aby to bolo pre vãetkých prospeãné) a

poæiåiavajte, niå neoåakávajúc za to, niå nepovaæujúc za
stratu a nad niåím z toho nezúfajúc a vaãa odplata

(odãkodnenie) bude hojná (bohatá, silná, intenzívna,
veçká) a budete synovia Najvyããieho, lebo On je dobrotivý

aj k nevâaåným a zlým”
(Lukáã 6, 35).

Tento verã hovorí, æe niå nemáme povaæovaî za stratu a æe si
nemáme nad niåím z toho zúfaî. Predtým, neæ som pochopila
tento princíp, dívala som sa na svoje detstvo ako na stratené
roky. A tu ma Boh æiadal o to, aby som sa na ne dívala ako na
skúsenosî, ktorú môæem pouæiî na pomoc iným. Lukáã tieæ
hovorí, æe by sme mali zvolávaî poæehnanie a modliî sa za
tých, ktorí nás potupujú a zneuæívajú (pozri Lukáã 6, 28). To
sa zdá byî nespravodlivé, ale odvtedy som sa uæ nauåila, æe keâ
odpúãîam, robím sama sebe dobre. Keâ odpúãîam,
oslobodzujem samú seba od vãetkých dôsledkov toho zlého,
åo bolo namierené proti mne a potom sa celej tej situácie môæe
ujaî a zaåaî ju rieãiî Boh. Ak môj nepriateç eãte nie je
zachránený, tak som moæno práve vykúpila duãu.

Môj otec bol úplne premoæený tou ponukou, ktorú sme mu
s Daveom predloæili a hoci to nikdy nepovedal, viem, æe
uvaæoval nad tým, preåo by sme pre neho spravili tak straãne
veça po vãetkom tom, åo on spôsobil mne.

Preãli tri roky a ja som stále nevidela u neho æiadnu zmenu.
Stále bol nepríjemný, çahko sa nahneval a bol veçmi sebecký.
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Dokonca boli chvíle, keâ sa mi zdalo, æe jeho povaha sa eãte
zhorãuje. Teraz si uvedomujem, æe Boh s ním poåas celej tej
doby jednal. Po troch rokoch od chvíle, keâ sme poslúchli
Boha v tom, åo nám kázal spraviî, môj otec so slzami åinil
pokánie a prijal Jeæiãa za svojho Spasiteça. Bola to úplne úæasná
skúsenosî. On to celé inicioval. Poprosil nás, aby sme priãli
k nemu domov a poæiadal nás o odpustenie. Poprosil nás
oboch, Davea aj mêa, aby sme mu odpustili a spomenul aj to,
æe sme k nemu naozaj dobrí. My sme sa ho spýtali, åi chce
pozvaî Jeæiãa do svojho æivota a nielen, æe to spravil, ale tieæ
poprosil Davea a mêa, aby sme ho pokrstili. Dostalo sa mi teda
tej výsady, æe svojho otca, ktorý ma zneuæíval, som mohla
vidieî prísî k Bohu. Potom som si uvedomila, æe predtým som
si myslela, æe kupujem iba dom, nejaký nábytok a auto, no ja
som vlastne kupovala duãu – to vãetko åinom nezaslúæenej
láskavosti. Poåas toho obdobia sme spolu s Daveom tieæ
pozorovali, ako úæasne rastie naãa sluæba a ako môæeme
pomáhaî stále väåãiemu poåtu çudí. Verím, æe åasî tohto rastu
bola æatvou tých semienok posluãnosti, ktoré sme zasadili.
Keâ nás Boh poæiada o to, aby sme spravili nieåo îaæké, vædy to
spraví kvôli náãmu úæitku a kvôli úæitku svojho Kráçovstva.

Takæe vidíte, æe naozaj môæeme prekonaî zlo dobrom.
Presne tak, ako povedal John Wesley: „Robte toçko dobra,
koçko len môæete, vyuæijúc vãetky prostriedky, ktoré máte,
vãetkými spôsobmi, ktorými môæete, na kaædom mieste, kde
môæete, vædy, keâ môæete, vãetkým çuâom, ktorým môæete a
tak dlho, ako len môæete.”
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Vojnové vdovy

Jennifer poåuje plaå svojich detí a beæí im na pomoc. A tak,
ako to uæ spravila veçakrát predtým, im hovorí, æe vãetko
bude v poriadku. Ako ich matka im to bude opakovaî aæ
dovtedy, kým jej neuveria. Vie, aké je to, keâ sa ålovek bojí,
keâ je unesený a zneuæitý. Keâ mala iba dvanásî rokov, bola
vzbúreneckými vojakmi, podieçajúcimi sa na najdlhãie
trvajúcej vojne v Afrike, násilne odvedená zo svojho
domova a odtrhnutá od svojej rodiny a od svojej dediny. Po
nekonåiacich bitkách, znásilneniach a nároånej práci,
nazbierala Jennifer, vâaka svojej silnej vôli æiî, odvahu na
útek. Spolu s êou sa dostali na slobodu aj âalãí.

Keâ sa vãak vrátila domov, bola jej rodina preå. Osamelá
a v zúfalstve zo svojho nového æivota a z domova, ktoré by
mohla nazývaî svojím, sa vydala za muæa, ktorý uæ mal
jednu æenu. Poåas ich svadobného dêa ju fyzicky zbil
a dorezal pred oåami jej priateçov. Ten najkrutejãí úder ju
vãak eãte len åakal. V ten ãpeciálny deê, v ktorý sa mala cítiî
ako princezná, milovaná a cenená, povedal vãetkým
zúåastneným, æe je bezcenná a æe mu je na hanbu. Tie slová
sa jej zaryli hlboko do duãe, spôsobujúc jej bolesî, ktorá
âaleko presahovala bolesî z fyzických bitiek, ktoré
pokraåovali âalej.

Nakoniec jej manæel zomrel na AIDS a znova bola
osamelá. Ako vdova s dvoma vlastnými deîmi, sa pýtala
Boha: „Existujeã? Bude môj æivot pozostávaî len z týrania,
utrpenia a hanby?” Boh dokázal svoju vernosî voåi Jennifer
a teraz sa nachádza v procese kompletnej regenerácie.
Jennifer dnes æije v bezpeåí v novej dedine, ktorú postavila
organizácia Watoto Ministries v partnerstve s Joyce Meyer
Ministries. S obnovenou dôstojnosîou a zmyslom pre æivot
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sa teraz stará o svoje deti, ktoré sa stali vojnovými sirotami.
Æiaç, veça iných doteraz æije so zúfalou potrebou uzdravenia
a obnovy.

Boæie Slovo nám opakovane hovorí, aby sme sa starali
o vdovy a siroty. Zdá sa, æe Boh má vo svojom srdci
vyhradené pre nich ãpeciálne miesto a my by sme ho mali
maî tieæ.

Ãtatistiky hovoria:
• v mnohých krajinách sú vdovy, ktorých manæelia

zomreli na AIDS, násilne vysîahované zo svojich
domovov a stávajú sa obeîami extrémnych foriem
násilia.1

• Domácnosti v Afrike, ktoré sú vedené vdovami, åasto
patria k tým najchudobnejãím skupinám.2
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HJG

7. KAPITOLA

Spravodlivosî pre utláåaných

Spravodlivosî nespoåíva v tom, æe sme neutrálni
v otázke dobra a zla; spoåíva v tom, æe nájdeme to, åo

je správne a presadzujeme to namiesto toho, åo je
nesprávne, kdekoçvek sa s tým stretneme.

Theodore Roosevelt

Boh je Bohom spravodlivosti. Spravodlivosî je vlastne jednou
z mojich najobçúbenejãích Jeho vlastností. Jednoducho
povedané to znamená, æe On dokáæe zlé veci zmeniî na dobré.
Biblia hovorí, æe spravodlivosî a právo sú základom Jeho trónu
(pozri Æalm 89, 14). Základ je nieåo, na åom stojí dom, takæe
by sme mohli povedaî, æe celá Boæia aktivita na zemi spoåíva
na skutoånosti, æe On je spravodlivý a pravdivý. Ako Boæí
sluæobníci sme vyzývaní k tomu, aby sme milovali
spravodlivosî a právo a aby sme pracovali na tom, aby boli tu
na zemi pevne zaloæené.



Neprítomnosî spravodlivosti v spoloånosti vædy vedie
k îaækostiam. Francúzsko prechádzalo od roku 1789 do roku
1799 revolúciou. Bola to krvavá vojna, v ktorej sa roçníci
vzbúrili proti aristokracii a proti náboæenským vodcom ich
dní. Pokým sa francúzsky kráç a kráçovná správali k çudu
spravodlivo a dobre, ich kráçovstvo prekvitalo; no keâ kráç
a kráçovná kvôli svojej sebeckosti vytvorili priestor pre ãírenie
podvýæivy, hladu a chorôb, a pritom âalej vyberali od çudí
dane a pokraåovali vo svojom výstrednom æivotnom ãtýle,
çudia sa nakoniec zaåali proti nim búriî. Keâ sa ku svojim
obåanom správali nespravodlivo, základ ich trónu bol
naruãený a nakoniec bol úplne zniåený.

Pravdou ostáva, æe bez spravodlivosti veci nefungujú
správne. Naãa dneãná spoloånosî je plná nespravodlivosti
a hoci niektorí çudia usilovne proti nej bojujú, väåãinu çudí to
buâ vôbec nezaujíma alebo ak ich to zaujíma, tak jednoducho
nevedia, åo s tým majú robiî.

Je to naãa povinnosî

Komu záleæí na sirotách, vdovách, chudobných a utláåaných?
Bohu, ale ako je to s nami? Keâ sú çudia utláåaní, musia nosiî
bremeno, ktoré je nezmyselné; niåí, premáha a deprimuje ich.
Ich bremená ich åasto æenú do beznádeje. Boh je Otcom tým,
ktorí nemajú otca a zástancom vdov (pozri Æalm 68, 5). Zdá sa,
On má vo svojom srdci vyhradené ãpeciálne miesto pre çudí,
ktorí sú osamelí a nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral.
Boh pomáha trpiacim a zabezpeåuje spravodlivosî pre
chudobných a núdznych (pozri Æalm 140, 12). Som si istá, æe
ste radi, æe Boh pomáha týmto uboleným çuâom, no vyzývam
vás, aby ste nezabúdali, æe Boh koná svoje dielo
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prostredníctvom çudí, ktorí sú Mu podriadení. Poloæte si teraz
otázku, åo vy osobne pre nich robíte.

Kto sa zaujíma o siroty, vdovy,
chudobných a utlaåených?

Ako som spomínala predtým, viac neæ dvetisíc verãov
v Biblii hovorí o naãej zodpovednosti za chudobných
a núdznych. Keâæe Boh inãpiroval tak veça textov, musí v tom
byî posolstvo, ktoré sa nám snaæí vyjadriî a ktoré musíme
pochopiî. Je to dôleæité pre vãetkých nás, aby sme boli nejako
zapojení do pomoci trpiacim çuâom? Pravdepodobne
dôleæitejãie, neæ si mnohí z nás uvedomujú.

Skutoåné náboæenstvo

Apoãtol Jakub povedal, æe skutoåné náboæenstvo, ktoré sa
prejavuje vo vonkajãích åinoch znamená „navãtevovaî siroty
(a pomáhaî im a staraî sa o nich) a vdovy v ich tiesni” (Jakub 1,
27). To znamená, æe ak je naãe náboæenstvo skutoåné, tak sa
budeme podieçaî na pomoci tým, ktorí sú utláåaní svojimi
æivotnými okolnosîami. Z tohto verãa môæem vyvodiî iba to,
æe ak takýmto çuâom nepomáham, tak moje náboæenstvo nie
je skutoåné. Moæno to je nejaký druh náboæenstva, ale
kaædopádne to nie je úplne to, åo Boh zamýãçal.

Zistila som, æe nie vãetci çudia, ktorí sedia v zbore v nedeçu,
sú skutoåní kresîania – z Boæieho pohçadu. Dodræiavanie
pravidiel, nariadení a doktrín nerobí z åloveka skutoåného
veriaceho v Jeæiãa Krista. Ako to môæem povedaî? Pretoæe keâ
prijmeme Krista za svojho Spasiteça, prijímame tým Boæie
srdce a prijímame Jeho Ducha (pozri Ezech. 11, 19); a keâæe to
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je tak, musíme sa nauåiî zaujímaî o to, o åo sa zaujíma Boh –
a On sa zaujíma pomôcî utrápeným çuâom.

Åo by bolo platné, keby moji synovia, ktorí organizaåne
zabezpeåujú väåãinu kaædodennej aktivity organizácie Joyce
Meyer Ministries, povedali, æe majú moje srdce, ak by potom
nerobili to, åo by som spravila ja v nejakej situácii? Dôvod,
preåo naãi synovia zastávajú pozície, ktoré zastávajú spoåíva v
tom, æe nás osobne, dôverne poznajú a æe v oblasti pomoci
çuâom majú rovnaké srdce ako my.

Milujte sa navzájom

Veçmi silne verím, æe sa potrebujeme navzájom milovaî. To
znamená milovaî çudí, s ktorými sme v kontakte v naãom
osobnom æivote a tieæ tých, ktorých moæno nikdy osobne
nestretneme, ktorí æijú na odçahlých miestach (pozri Skutky 2,
44-45; Skutky 4, 31-32; 2. Kor. 8, 1-4). Bola by som rada, keby
ste v priebehu âalãieho åítania tejto knihy mysleli na tieto dve
skupiny çudí. Napríklad sa prostredníctvom prísluãných
organizácií môæete podieçaî na finanånej podpore siroty
v nejakej krajine tretieho sveta. Alebo môæete pozvaî nejakú
vdovu z váãho zboru k vám na obed a poåas spoloåne
stráveného åasu s êou sa jej môæete popýtaî na to, do akej
miery sú naplnené jej potreby. Ak spomenie nejakú potrebu,
ktorú dokáæete uspokojiî, spravte tak s radosîou, pretoæe Boh
miluje ochotného darcu (2. Kor. 9, 7).

Väåãina z nás by pomohla svojej rodine alebo çuâom,
ktorých dôverne poznáme – ak by sa dostali do núdze. Åím sú
vãak çudia viac vzdialení z naãich osobných kruhov, tým
menej je pravdepodobné, æe sa o nich budeme zaujímaî alebo
æe budeme ochotní zapojiî sa do pomoci, ktorá sa ich týka.
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Verím tomu, æe Boh to chce zmeniî. Uvedomujem si, æe ako
jednotlivec nemôæem naplno uspokojiî kaædú potrebu,
o ktorej sa dopoåujem, ale iste môæem byî otvorená k tomu,
aby som dovolila Bohu, aby mi ukázal, åi vôbec môæem nejako
prispieî k tej pomoci. Som pevne rozhodnutá, æe uæ nebudem
jednoducho predpokladaî, æe s potrebami, o ktorých sa
dopoåujem, nemôæem spraviî niå. Postupne som si uvedomila,
æe to je pasívny pohçad na potreby a æe to nie je ten správny
spôsob, akým Boh chce, aby som k tomu pristupovala.

Svet potrebuje, aby cirkev bola cirkvou

Jeæiã sa trikrát spýtal Petra, åi Ho miluje a vo vãetkých troch
prípadoch, keâ Peter odpovedal: „Áno”, mu Jeæiã povedal:
„Pas moje oveåky” alebo „Pas mojich baránkov” (pozri Ján 21,
15-17). Jeæiã nehovoril o kþmení zvierat; hovoril o pomáhaní
Jeho çuâom. V niekoçkých prípadoch Jeæiã o sebe hovoril ako o
pastierovi a o svojich çuâoch, ako o ovciach, takæe Peter jasne
vedel, o åom tu hovorí. Mne sa zdá, æe Jeæiã v týchto verãoch
hovorí, æe ak Ho milujeme, mali by sme pomáhaî iným çuâom,
nielen sa v nedeçu ráno stretávaî v nejakých budovách, aby
sme dodræiavali uråité pravidlá a rituály. Samozrejme, æe by
sme mali chcieî ísî do zboru na bohosluæby kvôli
spoloåenstvu, uctievaniu Boha a uåeniu sa, ale cirkev by mala
byî aj miestom, z ktorého pomáhame iným. Ak sa nejaký zbor
nepodieça na zasahovaní stratených vo svete a na pomoci
utláåaným çuâom, vrátane vdov, sirôt, chudobných
a núdznych, tak si vôbec nie som istá, åi má vôbec právo
nazývaî sa cirkvou.

Desiatky tisícov çudí prestalo chodiî do cirkvi
a duchovných vedúcich po celom svete trápi klesajúca
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návãtevnosî bohosluæieb. Verím, æe dôvod tohto poklesu
spoåíva do veçkej miery v tom, æe zbory sa stali náboæenskými
centrami, v ktorých nie je æiadny skutoåný æivot. Apoãtol Ján
povedal, æe vieme, æe sme preãli zo smrti do æivota a to vâaka
tomu, æe milujeme bratov a ålovek, ktorý nemiluje, je dræaný
a neustále zostáva v stave duchovnej smrti (pozri 1. Jána 3,
14). Ak zbor nepreteká skutoånou Boæou láskou, ako môæe byî
plný æivota?

Poåula som, æe v Európe sa takmer kaædý týædeê zatvára
âalãia katedrála alebo cirkevná budova a æe mnohé z týchto
budov kupujú mohamedánske skupiny a premieêajú ich na
meãity. To iste nie je Boæím zámerom pre cirkev Jeæiãa Krista.
Veça skvelých zborov robí presne to, åo majú robiî, a preto
rastú a sú plné æivota. Asi sa vãak veçmi nepomýlim, ak
poviem, æe to sú skôr výnimky a æe väåãina zborov taká nie je.

Prvotná cirkev, o ktorej åítame v knihe Skutkov, bola veçmi
mocná cirkev. Zatriasla celým vtedy známym svetom a jej
vplyv je dodnes cítiî po celom svete. Bola zjednotená a vãetci
çudia, ktorí boli jej súåasîou, mali plné ruky práce pri
pomáhaní çuâom, o ktorých vedeli, æe sú núdzni. Pomáhali
tým, ktorých poznali osobne a tieæ tým, o ktorých poåuli
prostredníctvom apoãtolov, ktorí ich priãli navãtíviî
a vyuåovaî. Prvotná cirkev rástla rýchlo a mala výbornú
povesî, pretoæe bola plná çudí, ktorí sa skutoåne navzájom
milovali. Svet naozaj potrebuje lásku a nie náboæenstvo!
Potrebuje Boha; a Boh je láska. Ak s tým súhlasíme a vãetci sa
zapojíme, môæeme zaåaî Revolúciu lásky – hnutie, ktoré opäî
otrasie týmto svetom a prinesie slávu Bohu!
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Nauåte sa robiî dobré

Je to nesprávne, ak vidíme alebo poåujeme o niekom v núdzi a
niå s tým nespravíme. Prorok Izaiáã povedal: „Nauåte sa robiî
dobré! Hçadajte právo, ujímajte sa utláåaného, prisudzujte
právo sirotám, zastávajte sa vdov” (Iz. 1, 17).

Zámerom vyuåovania a inãtrukcií je pomôcî nám nauåiî sa,
åo je správne a povzbudiî nás v tom, aby sme to robili. Eãte
pred pár rokmi som vôbec nevedela, aký má Boh silný názor na
to, æe mám prináãaî právo utláåaným. No, odkedy som sa to
dozvedela, zaåala som to robiî. Boh pouåuje çudí, ako sa majú
správaî k sirotám, k vdovám, k utláåaným a chudobným – uæ
od dôb Starého zákona, keâ dal çuâom svoj zákon.
Prostredníctvom Mojæiãa prehovoril slovami: „Vdovu ani
sirotu neutláåajte!” (2. Moj. 22, 22).

Boh nikomu nenadþæa. „On prisluhuje právo sirote i vdove,
miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev” (5. Moj. 10, 18). Boh
povedal svojmu çudu, æe ak nakþmi cudzinca alebo doåasne
medzi nimi bývajúceho åloveka, vdovu a sirotu, poæehná
prácu jeho rúk (pozri 5. Moj. 14, 29). Prosím vás, vãimnite si,
æe vãetky tieto skupiny – vdovy, cudzinci, siroty –
pravdepodobne pozostávajú z veçmi osamelých çudí. Boh sa
zaujíma o osamelých!

Osamelý a zabudnutý

Neviem si ani predstaviî, aké osamelé a zabudnuté sa musí cítiî
dievåa-sirota, ktoré aby preæilo, je donútené k prostitúcii.

Ãtatistiky hovoria:
• Dva milióny dievåat medzi piatimi a pätnástimi rokmi je

kaædoroåne uvedených na komeråný trh so sexom.
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• 89 percent prostitútiek chce uniknúî.
• Aspoê dvesto tisíc æien a detí pracuje v Thajsku ako

prostitútky a jedna tretina z nich eãte nedosiahla
osemnásî rokov. Dievåatá uæ od veku ãiestich rokov
pracujú ako prostitútky.

• Raz jeden doktor zistil, æe tridsaîpäî muæov vyuæilo
jedno dievåa v priebehu jednej hodiny.

Sú vãetky tieto dievåatá siroty? Nie, nie vãetky z nich sú
oficiálne siroty v tom zmysle, æe by nemali æiadnych rodiåov.
Sú vãak sirotami v Boæích oåiach, pretoæe buâ nemajú
æiadnych rodiåov alebo tí rodiåia, ktorých majú, sa nedokáæu
alebo nechcú o ne postaraî.

Prostitúcia mladistvých

Predávaj svoje telo pre poteãenie skazených muæov alebo
zomri na vyhladovanie. To je hrozné rozhodnutie, pred
ktorým by nikto nikdy nemal stáî. Hoci má iba devätnásî
rokov, Birtukan stála pred týmto rozhodnutím uæ vo svojich
ãtrnástich rokoch. A vædy, keâ to rozhodnutie spraví znova,
uãtedrí âalãiu ranu svojmu srdcu a niåivý úder svojej duãi.
Napriek tomu, cez åo vãetko preãla je zázrak, æe eãte vôbec
nieåo cíti. Silu nachádza, keâ sa zadíva do oåí svojej
sedem-mesaånej dcéry, Aaminy. „Rozhodla som sa takto,
pretoæe nechcem, aby moja dcéra musela robiî to isté.”
Etiópske meno jej dcéry – Aamina – znamená „v bezpeåí”
a Birtukan sa rozhodla, æe spraví vãetko, åo bude treba, aby
dodræala svoj sçub a udræala svoju dcéru v bezpeåí.

Nepredáva svoje telo kvôli chamtivosti alebo vlastnému
poteãeniu. Predáva ho kvôli tomu, aby preæila. V miestnosti
s rozmermi 1,2 x 4,7 metra æije, a zároveê prevádzkuje svoje
sluæby. Pracuje takto uæ päî rokov – bez voçných dní… bez
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dovolenky… bez oddychu. Zatvorí si oåi a myslí na Aaminu,
zatiaç, åo niekedy aæ pätnásî muæov denne zneuæíva jej telo
na uspokojenie svojich skazených chúîok. Jej bolesî je
nepredstaviteçná, ale je to jediný spôsob, o ktorom vie, æe jej
môæe zabezpeåiî jedlo a miesto na spanie. Keâ rozmýãça nad
tým, ako veçmi çúbi Aaminu, nedokáæe pochopiî, ako ju
mohla jej vlastná mama opustiî, keâ mala iba päî rokov.
Predtým, neæ sa dostala na miesto, ktoré je známe ako
„red-light-district” (ãtvrî prostitútok – pozn. prekl.) v Addis
Abebe, zomierala na vyhladovanie. „Mala som nádej, ale tá
nádej sa mi zdá byî teraz vzdialená. Viem, æe Boh je so mnou
a æe ma miluje. Nepoznám æiadny iný spôsob, ako by som
mohla æiî.” Slabý záblesk nádeje predstavuje pre êu deê, keâ
ju jej preæitie nebude stáî kúsok jej srdca, jej duãe a jej
zniåeného tela. Dnes tie nádeje eãte musí odloæiî stranou.
Práve dorazil jej âalãí klient.

Ãtatistiky hovoria:
• Priemerný vek vstupu do prostitúcie celosvetovo je

trinásî aæ ãtrnásî rokov.1

• 75 percent prostitútok sa nachádza pod hranicou
dvadsiatich piatich rokov.1

Pohçad na novú úroveê poniæovania
a åo s tým môæeme spraviî

Keâ som ãla do Indie do tamojãieho „red-light-district” (ãtvrî
prostitútok) v jednom zo slumov (najchudobnejãia ãtvrî –
pozn. prekl.), stretla som sa tam s novou úrovêou
poniæovania. Nielen, æe celá tá ãtvrî bola taká ãpinavá, æe sa to
ani nedá popísaî, no zároveê bola plná nevestincov. Vzali ma
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do jedného z nich, ktorý pozostával z troch malých miestností,
priåom v kaædej z nich boli tri postele. Ani jedna z tých postelí
nebola nijako opticky oddelená od iných. Dievåatá a æeny
obsluhujú muæov v týchto malých miestnostiach hlavne v noci
– s nádejou, æe zarobia dostatok peêazí na to, aby sa najedli
a nakþmili svoje deti, ak nejaké majú. A mnohé z nich majú
deti. Kde nechávajú svoje deti poåas toho, ako pracujú? Buâ
ich nechávajú hraî sa na chodbách, z ktorých je priamy prístup
do izieb, v ktorých sa nachádzajú ich matky alebo im dávajú
alkohol, aby zaspali a neobîaæovali svoje matky poåas ich
práce. Niekoçko z nich sa dozvedelo o naãom stravovacom
a ãkolskom programe a my sme sa o ne mohli poåas tých hodín
postaraî, aby nemuseli byî svedkami toho, åo sa odohráva u
nich doma. Doma! Tieto malé deti bývajú v nevestincoch!

Bez pomoci sa väåãina tých dievåat – malých detí –
postupne stane prostitútkami, keâ dovþãia nejaký minimálny
vek. Tieto æeny nebývajú takto preto, lebo to chcú; ony nemajú
na výber. Sú nevzdelané a vyrástli uprostred takej chudoby,
ktorú si väåãina z nás ani nedokáæe predstaviî. Niektoré z nich
sú dokonca vlastníctvom pasákov, ktorí ich podça vãetkého
udræujú v pozícii väzêov a bijú, ak nezarobia dostatok peêazí.

Som ãîastná, æe môæem povedaî, æe sme iniciovali program,
ktorý môæe pomôcî pri ich záchrane. Najprv sme v tejto oblasti
asi tri roky pracovali spolu s inými miestnymi kresîanskými
organizáciami a poået prostitútok sa zníæil z troch tisíc na
tristo. Niektorí çudia potrebujú iba trocha nádeje a pomoci
alebo niekoho, kto by im povedal, æe môæu æiî aj inak a kto by
im to ukázal.

Naãa organizácia zakúpila niekoçko desiatok hektárov
pozemkov, ktoré sú vzdialené asi tri hodiny od tejto ãtvrte
prostitútok a na tých pozemkoch sme vybudovali dedinu,
ktorej súåasîou je tréningové centrum, v ktorom sa tieto æeny
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uåia nejakej zruånosti, ktorá im dá moænosî finanåne sa
postaraî o seba a svoju rodinu bez nutnosti prevádzkovania
prostitúcie. Vo februári 2008 sme do Centra obnovy
presîahovali prvých sto æien a detí a plánujeme tam
presîahovaî vãetky tie, ktoré túæia po zmene. Veçmi ma
poteãilo, keâ som poåula tie malé dievåatá a hlavne
dospievajúce dievåatá nahlas sa chichotaî, keâ som im ukázala
kúpeçne a záchody, ktoré tam majú k dispozícii. Viete, ony sa
nikdy predtým nekúpali nijako inak, neæ vyliatím vody z vedra
na seba, niekde v ústraní za nejakou budovou. Je to úæasný
pocit, keâ môæete byî súåasîou toho, æe sa na ich tvárach
objaví úsmev a keâ im dodáte nádej. Je to iste lepãí pocit, ako
sebecký, egoistický æivot, ktorým som predtým æila. Za túto
prácu v Indii sú do veçkej miery zodpovední partneri naãej
sluæby, pretoæe práve ich verné darcovstvo umoæêuje tieto veci
zaplatiî a my si ich za to hlboko váæime.

Moæno eãte treba dodaî, æe niektoré zo starãích æien, ktoré
uviazli v pasci prostitúcie, sú vdovy. Ich manæelia zomreli
alebo v niekoçkých prípadoch boli zabití a zanechali ich bez
akýchkoçvek prostriedkov, a preto sa aj ony uchýlili k jedinej
veci, o ktorej vedia, æe by im mohla zarobiî nejaké peniaze.

Môæeme sa uåiî, ako správne pomáhaî utláåaným çuâom na
svete. Potrebujeme k tomu len informácie a pevné
rozhodnutie – potom môæeme do æivotov mnohých çudí
priniesî pozitívne zmeny. Ak kaædý z nás spraví svoju åasî
práce, môæeme zaåaî revolúciu lásky.

Nespravodlivosî je vãade

Nespravodlivosî neprekvitá iba v krajinách tretieho sveta, ale
aj vãade v naãich obytných ãtvrtiach a mestách. Çudia,
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s ktorými pracujeme, sú mnohokrát v zúfalej núdzi.
Stretávame ich na uliciach a vidíme ich na trhoviskách.
Nespravodlivosî má mnoho tvárí. Môæeme ju zazrieî v tvári
æeny, ktorú jej manæel zanechal s tromi malými deîmi a odiãiel
za inou. Môæeme ju vidieî v tvári dievåaîa alebo chlapca, ktorí
boli poåas svojho dospievania sexuálne alebo fyzicky
zneuæívaní ich rodiåmi alebo inými dospelými. Môæeme ju
vidieî v tvári otca, ktorý vyrastal v gete a je treîou generáciou
rodiny, ktorá æije na sociálnych dávkach. Rád by æil lepãie, ale
v podstate ani nevie zaåaî rozmýãçaî o tom, åo má spraviî. Má
veçmi slabé vzdelanie a dokonca ani nikdy nevidel nikoho æiî
inak, ako æije on – moæno iba v televízii.

Niektorí çudia to prekonajú a pozdvihnú sa z tragédie
nespravodlivosti, no mnohí to nedokáæu. Moæno potrebujú
teba alebo mêa alebo niekoho, koho my poznáme, aby do nich
investoval. Åasî naãej organizácie, ktorá sa zameriava na
chudobné ãtvrte miest, pôsobí na ãkolách a pomáha deîom
uåiî sa åítaî a písaî. Poæiadali sme dobrovoçníkov, aby formou
osobného prístupu pomáhali deîom s ich uåením, som vãak
sklamaná z toho, æe iba málo çudí je ochotných venovaî jednu
hodinu do týædêa nieåomu takému. Samozrejme, æe si
myslíme, æe „niekto” by iste mal tým deîom pomôcî, no my
akosi nepatríme k tým, ktorí by priãli a zapojili sa do tej
pomoci! Máme svoje výhovorky, ktorými si utiãujeme naãe
svedomie; obstoja vãak pred Bohom? Roky som mala
výhovorky ku vãetkému, åo som nechcela robiî, ale potom
som objavila jednu pravdu, ktorá sa stala jedným z mojich
obçúbených porekadiel: „Nezáujem sa vyhovára; láska hçadá
spôsoby.”

Nezáujem sa vyhovára;
láska hçadá spôsoby.
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Vzor spravodlivosti

V Biblii, poåínajúc od Starého zákona, vidíme jeden príklad za
druhým, çudí, ktorí sa podieçali na pomoci chudobným a
núdznym. Jób bol jedným z takých çudí. Povedal, æe keâæe
slepému bol oåami a chromému bol nohami, chudobným
a núdznym bol otcom, obliekol si tým spravodlivosî (pozri Jób
29, 14-16). To slovo „obliecî” má ãpecifický význam, ktorý
nesmieme prehliadaî. Zamyslite sa nad tým takto: Keâ si
obliekam ãaty, robím to s uråitým zámerom. Nestojím len tak
pasívne pri svojej skrini a neåakám, æe ãaty na mêa samé
naskoåia z veãiakov. Pozorne si vyberám vãetky súåasti svojho
obleåenia a nielen, æe si to obliekam, ale starám sa aj o to, aby
to na mne dobre vyzeralo. Boh povedal, æe Jób bol spravodlivý
muæ a Jób povedal, æe si „obliekol” spravodlivosî. Inými
slovami povedané, on to spravil zámerne. Vzor spravodlivosti
v Jóbových dêoch pozostával z pomoci vdovám, sirotám,
chudobným a núdznym a vãetkým, ktorí boli utláåaní.

Nezáujem sa vyhovára; láska hçadá spôsoby.
V naãej dneãnej spoloånosti nám nezostalo veça takých

vzorov. Zdá sa, æe väåãina çudí robí iba to, na åo má chuî a æe
sebeckosî vládne. Potrebujeme vzory, ktorých ovocím budú
muæi a æeny, ktorí budú æiî v integrite, pravde, åestnosti, úcte,
vernosti, lojálnosti a so skutoåným záujmom o utrápených
çudí. Ak by viac çudí malo takéto vlastnosti, náã svet by vyzeral
úplne inak.

Moæno máte na to chuî zareagovaî slovami: „Áno, prial/a by
som si, aby sme mali také vzory”. Nezabúdajte vãak, æe prianie
nestaåí. Musíme konaî. Náã svet sa zmení iba vtedy, ak sa
zmenia çudia, ktorí v êom æijú – a tá zmena sa musí zaåaî
u kaædého z nás. Vãetci musíme niesî tú fakçu a povedaî: „Ja
som Revolúcia lásky!”
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Keâ sa Ester, tá mladá æidovská dievåina, o ktorej ste åítali
vo ãtvrtej kapitole tejto knihy, nakoniec stala kráçovnou,
prikázala, aby poåas spoloånej oslavy slobody æidovského
národa boli chudobným rozposlané dary. Súåasîou naãej
oslavy dobrých vecí, ktoré Boh pre nás vykonal, by mala byî
spomienka na to, æe sa máme venovaî çuâom, ktorí eãte stále
trpia núdzu.

Jedna moja priateçka je súåasîou jedného tímu vo svojom
zbore, ktorý sa poåas Vianoc snaæí pomáhaî útulkom pre
bezdomovcov. Ich zbor dostane zoznam vãetkých detí, ktorí
æijú v danom útulku, spolu s vekom a veçkosîami ãiat tých detí.
Ålenovia zboru, ktorí si to môæu dovoliî, si vyberú meno
nejakého dieîaîa a kúpia vianoåný daråek iba tomu jednému
dieîaîu. V decembri potom zorganizujú vianoånú oslavu v tom
útulku – je tam kopa jedla, vianoånej hudby, príbehov
o Jeæiãovom narodení a o Jeho láske ku kaædému dieîaîu a,
samozrejme, vãetky deti dostanú svoj daråek. Po oslave majú
ålenovia toho zboru dobrý pocit, æe pomohli deîom
bezdomovcov. Mnohí z nich povedali, æe keâ sa vrátia domov
z tej oslavy, sú omnoho vâaånejãí Bohu za to, åo majú, za svoje
bývanie a kaædé poæehnanie od Neho.

Je pre nás veçmi dobré, keâ na vlastné oåi vidíme a
podieçame sa na potrebách iných, pretoæe nám to pomáha æivo
si uvedomiî, akí sme veçmi poæehnaní. Dúfam, æe nám to tieæ
pomáha uvedomiî si, ako veça by sme toho mohli spraviî, ak by
sme na to vynaloæili viac svojej snahy. Çudia majú tendenciu
byî poåas Vianoc ãtedrejãí a veça çudí sa naozaj snaæí pomôcî
niekomu inému, no potrebujeme si uvedomiî, æe chudobní
çudia a çudia na okraji spoloånosti trpia núdzu neustále a nie
iba raz do roka, poåas Vianoc.

Poåas toho, ako píãem tieto riadky, sa s Daveom
nachádzame v hoteli, ktorý má extrémne malý záchod
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a sprchu. Sú také malé, æe Daveova hlava sa dotýka stropu.
Najprv sa trochu sîaæoval na nedostatok pohodlia, no potom si
spomenul na çudí, s ktorými sme sa stretli – na çudí, ktorí
nemajú ani vodu a musia hodiny chodiî peão, aby domov
doniesli dostatok ãpinavej vody na preæitie svojej rodiny. Tí
çudia sa iba málokedy umývajú a ak to robia, tak nie v nejakej
kúpeçni so sprchou. Obaja sme zistili, æe zasahovanie
núdznych çudí sa pre nás stalo poæehnaním, pretoæe nám to
pomáha prestaî reptaî a sîaæovaî sa a vedie nás to k âakovaniu
vo vãetkých veciach, ako si to Boh praje.

Bóaz, bohatý muæ a vodca v rámci svojej komunity, prikázal
svojim çuâom, aby naschvál zanechali za sebou åasî úrody
(Rút 2, 16) na jeho poliach, aby ich Rút mohla nájsî a zozbieraî
a pouæiî ich na nasýtenie seba a svojej svokry. Aj Rút, aj Noémi
boli vdovy a boli chudobné. Vtedajãí zákon prikazoval, æe
z poça sa nemá zozbieraî vãetko zrno. Çudia tam mali zanechaî
nieåo pre chudobných, ktorí tam môæu prísî a paberkovaî na
tých poliach, a tak sa najesî. Stále znova a znova vidíme, æe Boh
sa vædy staral o chudobných. Jeho starostlivosî vãak nepadla
na zem z neba, ani nebola výsledkom nejakého zázraåného
åinu; zabezpeåoval ju prostredníctvom çudí.

Láska v akcii

V organizácii Joyce Meyer Ministries máme úået s názvom
„Láska v akcii”. Organizácia a jej zamestnanci môæu na tento
úået vloæiî peniaze s tým konkrétnym zámerom, aby tie
peniaze boli vyuæité pre potreby ostatných zamestnancov,
ktorí moæno z rôznych dôvodov prechádzajú îaækým obdobím
vo svojich financiách. Moæno ich zasiahla choroba a zanechala
ich v problémoch, alebo sa dostali do úzkych kvôli ãpeciálnej
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potrebe svojho dieîaîa. Rozhodli sme sa, æe chceme byî
pripravení pomôcî tým z nás, ktorí majú skutoåné potreby
a nedokáæu si pomôcî sami.

Ak ste súåasîou nejakej kresîanskej skupinky alebo máte
priateçov, ktorých by zaujímalo podieçaî sa na Revolúcii lásky,
tak jednou z vecí, ktorú môæete spraviî, je vybraî si spomedzi
seba pokladníka alebo otvoriî si ãpeciálny bankový úået
a nechaî çudí prispievaî na ten fond kaædý týædeê alebo
mesiac. Môæete ho nazvaî „Láska v akcii”, ak chcete, alebo ho
môæete pomenovaî inak, ale pouæívajte ho na uspokojovanie
potrieb, ktoré sa vyskytnú. Åasto poåujeme o nejakej potrebe
a priali by sme si, aby sme mali viac peêazí. Åo keby ste zaåali
ãporiî, aby ste boli pripravení, keâ taká chvíça opäî príde? Ak
neviete nájsî skupinu çudí, ktorí by sa zaujímali o nieåo také,
tak nájdite jedného alebo dvoch çudí a ak musíte, spravte to
dokonca sami, no odmietnite nespraviî niå!

Na åo potrebujem svoju ruku, ak ju nepouæívam
na pomoc niekomu?

Jedným zo ãokujúcich výrokov, ktoré som objavila pri ãtúdiu
Jóbových reakcií na chudobných, bolo jeho pozorovanie, æe ak
nepouæíva svoju ruku na pomoc utrápeným, tak nech mu ju
niekto oddelí od tela (pozri Jób 31, 21-22). To ma viedlo
k uvedomeniu si, ako váæne Jób bral pomoc pre druhých çudí.
Som ochotná, braî to tak váæne? A åo vy?

Má æivot vôbec nejaký skutoåný zmysel, ak robíme iba to,
æe kaædý deê vstávame a æijeme iba pre seba? Ja som to skúsila
a zistila som, æe ma to nenapõêa, ale æe ma to robí prázdnou.
Vôbec si nemyslím, æe to Boh zamýãçal pre nás, ako pre svojich
reprezentantov tu na zemi.
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Na chvíçu som sa zastavila v písaní týchto riadkov, aby som
si znova preåítala vãetky texty z Písma, ktoré viem nájsî
o milovaní iných. Teraz som dokonca eãte viac, ako
kedykoçvek predtým presvedåená o tom, æe to je skutoåný
zmysel æivota. Vyzývam vás, aby ste celú svoju bytosî zasvätili
robeniu dobrého. Ponúknite Bohu svoje ruky, ramená, ústa,
nohy, oåi a uãi a poproste Ho, aby ich pouæil na vylepãenie
æivota niekoho iného. Pouæite svoje ruky na to, aby sa
s nádejou vystreli k niekomu, kto je hladný, ubolený alebo
osamelý.

Æatva lásky

Keâ nesebecky dávame a æijeme, naozaj sa v naãich æivotoch
doåkáme æatvy. Nie je niå zlého na tom, keâ túæime po æatve a
oåakávame ju. Naãou motiváciou v pomoci iným by nemalo
byî, æe z toho nieåo vyîaæíme pre seba, ale Boh nám hovorí, æe
budeme æaî to, åo sejeme a na to sa môæeme teãiî. Jeden verã,
ktorý tak krásne vyjadruje túto pravdu, sa nachádza
v Evanjeliu Lukáãa 6, 38: „Dávajte a bude vám dané. Mieru
dobrú, natlaåenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do
lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.”

Boh sçubuje, æe odmení tých, ktorí Ho usilovne hçadajú
(pozri Æid. 11, 6). Slovo odmena v pôvodnom gréckom texte
Nového zákona znamená: „odplata prijatá v tomto æivote”
alebo „odãkodnenie”. V hebrejskom jazyku, v ktorom je
napísaný Starý zákon, slovo odmena znamená: „ovocie, príjem,
produkt, cena alebo výsledok”. Slovo odmena je v rozãírenom
anglickom preklade Biblie (Amplified Bible) pouæité 68-krát.
Boh chce, aby sme sa teãili na odmenu naãej posluãnosti
a dobrých rozhodnutí.

136 Revolúc ia lásky



Ak sa zaujímame o çudí, ktorí sú chudobní a utláåaní, Boh
nám sçubuje, æe nebudeme maî nedostatku, ale ak si skrývame
oåi pred ich potrebami, tak ich potreby sa stanú „veçkým
prekliatím” v naãom æivote (Prísl. 28, 27). Pisateç Prísloví
dokonca hovorí, æe keâ dávame chudobným, poæiåiavame
Bohu (pozri Prísl. 19, 17). Neviem si predstaviî, æe by Boh
neplatil obrovský úrok z toho, åo Mu bolo poæiåané.

Vyzývam vás, aby ste pracovali na sprostredkovaní
spravodlivosti utláåaným. To jednoducho znamená, æe keâ
vidíte nieåo, o åom viete, æe to nie je správne, postaráte sa o to,
aby to bolo správne.

Æivot vo svetle

Vãetci v naãich æivotoch pravdepodobne chceme viac svetla.
To znamená viac jasnosti, lepãie pochopenie a menej zmätku.
Prorok Izaiáã vyhlásil, æe ak sa budeme o svoj chlieb deliî
s hladnými a dovedieme chudobných bezdomovcov k nám
domov, prikryjeme nahých a prestaneme sa skrývaî pred
potrebami çudí okolo nás, zaæiari naãe svetlo (pozri Iz. 58,
7-8). Tieæ povedal, æe z náãho æivota zaåne prúdiî uzdravenie
a obnova a moc nového æivota. To mi znie celkom dobre a som
si istá, æe to znie dobre aj vám.

Keâ Izaiáã písal o spravodlivosti, povedal, æe pôjde pred
nami a privedie nás k pokoju a k blahobytu a æe sláva Pánova
bude naãou ochranou. Ak aktívne pomáhame utláåaným, Boh
kráåa pred nami a dokonca nám kryje aj chrbát! Páåi sa mi ten
pocit bezpeåia a istoty.

Izaiáã âalej povedal, æe ak poskytneme hladnému to, åo
pouæívame na udræiavanie svojho æivota a ak uspokojíme
potreby strápených, tak naãe svetlo zaæiari v tme a akékoçvek
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temno, ktoré budeme zakúãaî, sa bude daî porovnávaî so
æiarou slnka na poludnie (pozri Iz. 58,10). Slnko je napo-
ludnie veçmi jasné, a preto tomu rozumiem tak, æe pomoc
iným çuâom je spôsobom, ako æiî vo svetle.

Pán nás bude neustále viesî a dokonca aj v åasoch sucha nás
bude sýtiî. On spraví naãe kosti silnými a naãe æivoty budú ako
zavlaæovaná záhrada (pozri Iz. 58,11). Toto vãetko je výsled-
kom æivota, ktorý je zameraný na prináãanie spravodlivosti
utláåaným.

Dúfam, æe aj vy vidíte cez tieto sçuby to, åo vidím ja. Myslím
si, æe väåãina z nás mrhá svojím æivotom v snahe získaî veci,
ktoré nám Boh s radosîou dá, ak jednoducho spravíme to, o åo
nás æiada – ak sa postaráme o chudobných, hladných,
zúfalých, o siroty, vdovy, utláåaných a núdznych. Preæite svoje
æivoty v pomoci iným a Boh vás uspokojí v kaædom moænom
smere.
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Revolucionár lásky
Martin Smith

Okolo åoho sa toåí naãa láska?
Pamätám si to tak jasne. Bol 10. január 2008. Boåná uliåka

– s mnoæstvom dier a bez chodníkov – akurát staåila na to,
aby sa do nej zmestil náã autobus. Vystúpili sme z neho do
horúåavy a chaosu a zápachu tisícov pouæitých pneumatík,
ktoré boli pohádzané do ohêa a ktorých zápach sa zmieãal so
smradom lacného benzínu a minulo-mesaåných odpadkov.
Stánky a dielne a búdy a domy. Sandále a bosé nohy a hluk,
ktorý rozmazával naãe zmysly.

Ale to vãetko bolo niåím v porovnaní s tým, åo priãlo
potom… Boli sme v Mumbai, v Indii. Boli sme v slume alebo
presnejãie povedané, boli sme v ãtvrti prostitútok v jednom
z mnohých slumov v tom meste. Nebolo tam vidieî æiadne
åervené svetlá a zdalo sa, æe vãetci tam nieåo robia –
vyrábajú, predávajú, zametajú, nosia. Iãli sme sa tam pozrieî
na Prem Kiran – jeden projekt, zameraný na prácu s deîmi
prostitútok a s ich rodinami. Pozvali nás tam Dave a Joyce.
Povedali nám, æe to je projekt, ktorý by sme si naozaj mali
pozrieî na vlastné oåi.

Neviem, åi som sa niekedy predtým stretol s takým
mnoæstvom æivota v jednej jedinej miestnosti. Zdalo sa mi, ako
keby to tie steny ani neboli schopné udræaî. Sedemdesiat
usmiatych tvárí bolo natoåených smerom k návãtevníkom ako
keâ sa slneånice obracajú za veåerným slnkom. Vonku som
videl cestu a ten slum a tie uliåky, na ktorých åíhalo toçko
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bolesti a bojov a smrti. No pobyt v tej miestnosti bol silnejãí
ako åokoçvek iné, åo som predtým zakúsil.

Bolo tam jedno konkrétne dieîa, pri ktorom som mal pocit,
æe ho tam nemôæem nechaî. Volala sa Farin a nieåo na nej
bolo také, åo mi hovorilo, æe budem len îaæko od nej
odchádzaî.

Poåas nasledujúcej hodiny som sa o nej dozvedel viac.
Podobne, ako u väåãiny iných, aj Farinina mama bola
prostitútka. Prem Kiran zasiahol a pomohol, vylepãiî jej æivot –
ponúkol jej jedlo, obleåenie, vzdelanie a podporu milujúcich,
oddaných, obetavých kresîanov. Moju myseç vãak kvárili
otázky.

Koçkokrát sa Farin musela skrývaî pod posteçou poåas
toho, ako jej mama pracovala?

Koçkým nebezpeåenstvám bola vystavená po zotmení na
uliciach v tom slume?

Ako mohla dúfaî, æe jej æivot bude v nieåom iný, ak sa odtiaç
teraz nedostane von?

Ako by som ju tam mohol nechaî?
Ako by som mohol?
To jedno poobedie v Mumbai zmenilo vãetko.
Nasledujúci veåer sme mali koncert v meste. Åo iné sme

mohli spraviî, ako priviesî tie deti a ich matky k nám hore na
pódium? A tak priãli a bolo úæasné maî ich tam spolu s nami –
vãetky tie plaché úsmevy a adrenalínové skoky a kultúrny
ãok. A potom sa stalo eãte nieåo väåãie. Hrali sme a tie matky
zaåali jednoducho tancovaî. Tie matky noci, tie sexuálne pra-
covníåky, ktoré boli obleåené do åerveného rúæu
a vyblednutých sárí, tancovali v slobode a v milosti a v láske
pred zástupom tisícov çudí. Toåiac sa ako padajúce pierka,
s rukami rozprávajúcimi príbehy a opatrne naãçapujúcimi
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nohami; ich tanec zachytával nieåo, åo som nikdy predtým
nevidel.

A vtedy to na mêa doçahlo: Kde by mala byî spravodlivosî?
Kde by mali byî prijatí vydedenci? Kde by mali çudia, ktorých
æivoty sú zaîaæené chudobou, nájsî slobodu a nádej? Kde by
sme mali bez otázok vynakladaî svoju lásku?

Ja som vyrastal v cirkvi, no niekde po ceste som vymeãkal
nejaké lekcie. Nenauåil som sa, æe keâ ide o naãu reakciu na
chudobu a nespravodlivosî – a o úlohu nás, kresîanov ako
uctievaåov – Boh nechce veci pekne oddeçovaî. Pred rokmi by
som utiekol âaleko preå od myãlienky, æe by sme mali maî na
pódiu s nami poåas uctievania skupinu tancujúcich æien, ktoré
boli donútené k prostitúcii. Teraz mi to príde ako znamenie
doby. Zdá sa, æe Boh burcuje cirkev tak, ako nikdy predtým a
dáva nám najavo, æe presne toto sú tí çudia, ktorých
potrebujeme prijímaî.

Takæe, ak hovoríme o vyrovnávaní sa s myãlienkou, do
akej miery potrebujeme Revolúciu lásky, ostáva mi jedna
otázka: Okolo åoho sa toåí naãa láska?

Vrátil som sa domov z cesty do Mumbai a vãetko sa
zamotalo. Moja hlava prestala fungovaî tak, ako predtým
zvykla a bol som hlboko utrápený. Keâ som rozmýãçal o Farin,
cítil som v sebe bremeno – æe ak neurobíme my nieåo, jej
æivot bude smerovaî do budúcnosti, ktorú zniåí utrpenie,
chudoba, zneuæívanie a choroba. Mal som pocit, ako keby sa
stala naãou âalãou dcérou a naãa rodina ako keby bola bez
nej nekompletná.

Ukázalo sa, æe Boæie plány sa líãili od tých mojich. O rok
a niekoçko mesiacov neskôr, keâ píãem o tejto skúsenosti, sa
veci neuberajú tak, ako som si myslel, æe sa budú. Farin
neodiãla zo svojho mesta. Eãte stále je so svojou rodinou, ale
jej matka uæ nepracuje ako prostitútka. Práve sa idú sîahovaî
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na miesto, ktoré je od Mumbai vzdialené niekoçko hodín cesty
– tam budú æiî v komunite çudí, ktorí sú na tom podobne –
bývalé sexuálne pracovníåky, ktoré chcú nájsî nový æivot,
preå od chaosu a nebezpeåenstiev minulosti. Farinin æivot
vyzerá byî plnãí, ako som dokázal dúfaî.

A môj?
V uråitom zmysle som tak trochu mal pravdu, æe sa znova

stávam otcom. Ale nie pre Farin. Niekedy poåas tohto roka
sme spolu s mojou manæelkou, Annou, boli pri zrode âalãieho
náãho dieîaîa – charitatívnej organizácie s názvom
CompassionArt. Zámerom tejto organizácie je zbieraî
peniaze prostredníctvom umelecky zameraných projektov
(ako hudobných diel a kníh), ktoré vyuæívajú predaj a licenåné
poplatky na boj proti chudobe vo vãetkých jej formách – proti
tomu extrémnemu druhu chudoby, ktorý okráda çudí o æivot
a proti tomu druhu chudoby, ktorý je síce îaæãie viditeçný, ale
ktorý okráda çudí o nádej. Obaja si spomíname, æe sme
s Joyce a Daveom hovorili o jej zrode a zdá sa mi, æe to ich
robí starými rodiåmi CompassionArt. Práve ich zanietenie a
múdrosî nám pomohli urobiî úplne prvé kroky.

CompassionArt sa vãak okrem toho pokúãa prerobiî jednu
rovnicu. Je to výzva pre matematiku, ktorá tvrdí, æe ak sa
nevenujeme starostlivosti o iných, naãa viera môæe ísî stále
správnym smerom. Nie je to tak. Pravdou samozrejme je, æe
vãetko sa tým len oslabí. Keâ sa naãe váãne a ciele a láska
toåia iba okolo naãich vlastných plánov, tak sa jednoducho
mýlime. Keâ sa naãa láska naåiahne von a zasahuje niekoho
mimo nás, zistíme, æe sme omnoho viac zosúladení s Boæou
správnou cestou nahor.

V poslednej dobe vædy, keâ som sa ocitol pred
mikrofónom, na pódiu a pred davom çudí a rozmýãçal som, åo
mám povedaî, pocítil som potrebu åítaî z Izaiáãa 58. Akosi

142 Revolúc ia lásky



som nebol schopný odolaî jednoduchosti a sile tých slov
a hoci boli pôvodne, pred åosi menej ako tritisíc rokmi
adresované Izraelskému národu, hovoria o veåných
problémoch, ktoré sú rovnako relevantné aj dnes.

Vædy ma zaujme zanietenie, obsiahnuté v prvých riadkoch
tohto textu: „Volaj na plné hrdlo, neãetri, pozdvihni svoj hlas
ako trúba” (Iz. 58, 1). To, åo nasleduje, musí byî vykriåané
a nie ãepkané alebo zaradené na neskorãí dátum. Toto je
aktuálny problém, ktorý musí zaujaî pozornosî vãetkých,
vãade: „Oni ma, pravda, hçadajú deê åo deê, chceli by poznaî
moje cesty ako národ, åo uskutoåêuje spravodlivosî a
neopúãîa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na
spravodlivé nariadenia, túæia po Boæej blízkosti” (v. 2).
Problém spoåíva v tom, æe sa zdá, æe robia nieåo dobré, no
v skutoånosti to je inak. Je zrejmé, æe ich srdce nie je
v poriadku a æe smerujú k pádu.

Boh odpovedá na ich otázku, æe preåo sa zdá, æe On
ignoruje vãetky ich prvotriedne náboæenské skutky: „Hça,
v deê svojho pôstu uplatêujete svoju záçubu a naháêate
vãetkých svojich robotníkov… Váã dneãný pôst nie je taký,
aby váã hlas bolo poåuî na výãinách” (verãe 3-4).

Potom prichádzajú opäî tie lekcie, to zhrnutie v takej forme,
æe dokonca aj tí z nás, ktorí niekde vzadu podriemkavajú, to
koneåne môæu pochopiî: „Toto, hça, je pôst, ktorý ja mám rád:
Rozviazaî putá neprávosti,… prepustiî utláåaných na slo-
bodu… lámaî svoj chlieb hladnému a biednych, bezprí-
streãných voviesî do svojho domu. Keâ vidíã nahého, priodej
ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným” (verãe 6-7). To sa
uæ nedá veçmi jasnejãie povedaî alebo áno? Prenasledovaní,
zneuæívaní, hladní, bezdomovci, chudobní – to sú çudia, okolo
ktorých sa má toåiî naãa láska, nie okolo nás samých alebo
okolo naãich chybných názorov o úchvatnej náboænosti.
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Boh jasne hovorí, aký to má vãetko má dôsledok: „Potom
vyãçahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíã… potom
budeã volaî, a Hospodin îa vyslyãí, ty budeã kriåaî o pomoc,
a On odpovie: Tu som!” (verãe 8-9).

Roky sme hçadali intimitu v naãom uctievaní. Spievali sme
piesne, ktoré hovoria o tom, ako je Boh blízko a ako naãe
æivoty patria Jemu. Usilovali sme sa zaæiî chvíle, poåas
ktorých by sme vedeli, æe Boh je nám blízko; naháêali sme sa
za Jeho hlasom a hçadali sme Jeho plány. A po ceste nám
akosi unikol kçúå ku skutoånej intimite: „Ak odstrániã jarmo zo
svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseçné reåi, ak
poskytneã hladnému, po åom sám túæiã, a nasýtiã
strápeného… Hospodin îa ustaviåne povedie, ukojí tvoju
túæbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeã ako
zavlaæovaná záhrada, ako vodný prameê, ktorého vody
nesklamú” (verãe 9-11).

A ak to spravíme, tak potom získame viac, neæ odmenu za
poåúvanie Boæieho hlasu a prinesenie lásky k çuâom, ktorí to
najviac potrebujú, viac, neæ ten fantastický obraz zavla-
æovanej záhrady, nasiaknutej æivotom – Izaiáã jasne hovorí,
æe Boæí çud potom zaåne preberaî svoje miesto v dejinách:
„Tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíã
základy pre pokolenia. Pomenujú îa opravovateçom trhlín,
obnovovateçom ulíc na bývanie” (v. 12).

A potom to eãte pokraåuje âalej: „Potom budeã maî rozkoã
v Hospodinovi, povodím îa po výãinách zeme a nachovám îa
dediåstvom tvojho otca Jákoba” (v. 14).

To vãetko sa nám dostane, keâ sa prestaneme snaæiî
urobiî dojem na Boha naãimi pokusmi o nejakú „duchovnosî”
a vytváraním dobrých bohosluæieb, ktoré robia dojem na çudí
okolo nás. To vãetko sa nám dostane, ak nakþmime niekoho,
kto je hladný, ak dáme ãaty chudobným, ak obránime

144 Revolúc ia lásky



bezmocných a ak sa postavíme na stranu slabých. To vãetko
– celé tieto dejiny – sú tvorené – najjednoduchãími åinmi.
Keby len – keby sme sa len nauåili milovaî viac, neæ len seba
samých.

Za vãetkým týmto sa skrýva eãte jedna pravda. Realita je
taká, æe moæno je îaæké, pozrieî sa von a pokúsiî sa dovoliî,
aby sa naãa láska toåila okolo iných. Æivot je çahãí, keâ je celý
len o nás. Preåo? Såasti preto, lebo to tak bolo vædy predtým –
od príbehov párov, ktoré ochutnali zakázané ovocie aæ po
kráçov na strechách, ktorí si obzerali budúce vdovy a zle
naladených prorokov, ktorí smerovali do Ãpanielska, pretoæe
si nevedeli ani predstaviî, æe by Boh mohol prejaviî svoje
milosrdenstvo aj niekomu inému, ako svojmu çudu. Tak to
vædy s nami bolo – je to ten neustály zápas, keâ sa sami
posadíme na ten trón namiesto Boha a Jeho,
navonok-zameraného prístupu k æivotu.

Zdá sa, æe v dneãných dêoch je to moæno eãte troãku
îaæãie, ako kedykoçvek predtým. Vãade okolo nás sú sily,
ktoré nás tlaåia k tomu, aby sme poåúvali svoj smäd, aby sme
sa oddali svojim chúîkam, pretoæe „ty za to stojíã”. Aby sme sa
chopili æivota a pretvorili ho na svoj obraz. Cieçom je, aby sme
chceli – a pokúsili sa maî – to vãetko: vzhçad, ãaty, príjem,
dom, vzîahy, kariéru. A vãetko s tým zámerom, aby sme boli
„nablýskaní” a aby naãe æivoty vyzerali omnoho lepãie.

Ale my vieme pravdu o æivote, åi nie? Vieme, æe napriek
tlaku prispôsobovaî sa okoliu, nás nemôæe ku skutoånému
ãîastiu priviesî æivot, ktorý sa toåí okolo nás.

Vædy sa mi páåilo, keâ sme poåas náãho koncertu mohli
zaspievaî pieseê o tom, æe tvoríme dejiny. Poåas uplynulých
rokov sme to s naãou skupinou spievali veçakrát a cítili sme,
æe tie slová majú akúsi moc, zanechaî çudí s pocitom
inãpirácie, výzvy a nasmerovania, aby sa postavili a æili
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pozoruhodný æivot, ktorý vstúpi do dejín. Existuje vãak eãte
nieåo viac; musí existovaî eãte nieåo viac.

Ak máme byî tvorcami dejín – a budúcnosî miliónov æivotov
závisí od toho, åi nás bude stále viac a viac takých, ktorí sa
zaviaæu robiî to – tak pre väåãinu z nás to bude znamenaî, æe
sa nimi staneme z uråitých konkrétnych dôvodov. Dejiny
zaåneme tvoriî tak, æe sa rozhodneme æiî naãe æivoty ako
sériu malých, nesebeckých åinov. Ako to povedala Matka
Tereza: „Neexistujú veçké veci; iba malé veci s veçkou láskou.”
Ak by sme toto dokázali nejako dostaî do naãej DNA, tak tie
dve miliardy kresîanov na svete by v priebehu niekoçkých
týædêov mohli ukonåiî celosvetovú chudobu. To sú dejiny, aké
by som rád videl, æe tvoríme. Zabudnite na sústredenosî
dovnútra; a presne tak, ako to sçubujú tie starodávne slová
z Izaiáãa 58, ak prestaneme vãetko toto zameriavaî len na
seba a zaåneme jednoducho dávaî do poriadku tie problémy
a uspokojovaî potreby çudí okolo nás, budeme jasnejãie poåuî
Boha a budeme omnoho zladenejãí s Jeho mocou a s Jeho
zámermi. Také to je jednoduché.

Kaædopádne som si istý týmto: veçké bude vædy silné, ale
malé je extrémne krásne. Táto Revolúcia lásky má moc byî
masívnou silou, ale vædy bude pozostávaî iba z tých malých
nesebeckých åinov obetavej lásky. Takæe naãe veçké pódia
a veçké obraty z predaja naãich albumov a veçké piesne – no,
tie sú celkom v poriadku, ale vôbec nie sú také nadchýnajúce,
ako moc æivota, ktorý ide proti prúdu.

Eãte jedna posledná vec. Ako do toho celého zapadá
hudba? Pokuãenie zanechaî za sebou vãetko tvorivé a ísî æiî
do kartónovej krabice, je silné. Dáva nám to pocit, ako keby to
bol spôsob, ktorým môæeme koneåne spraviî nieåo
„skutoåné” s naãimi æivotmi. To vãak nikdy nie je celý príbeh.
Blaho åloveka sa týka celej jeho osobnosti – tela, duãe
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a ducha. Na vlastné oåi som mal moænosî vidieî moc hudby a
som presvedåený, æe to je Boæia tajná zbraê. Hudba dokáæe
zjednotiî tam, kde vládne vojna, dokáæe utíãiî bolesî zo
zranení, dokáæe zlomiî aj najtvrdãie – a utíãiî aj to najviac
zranené – srdce, od Rwandských obetí genocídy aæ po
obyvateçov New Yorku, ktorí stratili svojich príbuzných pri
páde dvojiåiek, ako aj tých, ktorých nenávisî spôsobila toçké
utrpenie.

Spravte Boha súåasîou tej rovnice – nie, æe by ste ho
niekedy mohli z nej naozaj vynechaî, ale viete, åo mám na
mysli, æe? – a získate zástup, ktorý pod indickým nebom
spieva „Boæie” piesne a ktorý uctieva Vãemocného spolu
s anjelmi. Otvorte svoje oåi a uvidíte prichádzaî uzdravenie.
Moæno sa jedlo nedostane okamæite do úst zúfalých detí, ale
bude to chvíça, keâ sa nebo dotkne zeme a v tej chvíli
dochádza k obnove. Práve v takých chvíçach cítime, æe
niekam patríme, cítime, æe nie sme sami. Neuveriteçne vtedy
cítime, æe sám Boh nás neopustil.

To dokáæe vypôsobiî hudba a Boh nás nepovoláva k tomu,
aby sme sa jej vzdali a odiãli æiî do kartónových krabíc. On nás
povoláva k tomu, aby sme pouæívali svoju hudbu, ktorá je
darom, ktorý nám On zveril – aby sme ju pouæívali na pomoc
chudobným, ktorí æijú uprostred zúfalých podmienok. Ak si
osvojíme tie lekcie, ktoré sú nám tak jasne predkladané
v Izaiáãových slovách, som presvedåený, æe v budúcich
dêoch budeme vidieî veçké zázraky eãte predtým, neæ odznie
åo i len jedna nota. To je hudba a Revolúcia lásky.

Steven Curtis Chapman, pesniåkár, uctievaå a muæ, ktorý
inãpiruje iných kaædým svojím dychom a ktorý slúæi s pokorou
a milosîou, mi to raz vysvetlil z úæasnej perspektívy. On
pravdepodobne predal milióny albumov a bol odmenený tými
najrôznejãími oceneniami, no ak sa ho spýtate, na åo je
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najviac hrdý povie vám, æe to je spôsob, ktorým sa jeho rodina
venuje osvojovaniu si detí, ktoré potrebujú domov. „To je
najjasnejãie znamenie, æe Boh koná v mojom æivote”, hovorí.

Keâ sa pozrieme mimo seba, keâ nás naãa láska k iným
vytlaåí z náãho pohodlia, keâ svoj poklad nájdeme v obnove
æivotov, tak vtedy zistíme, æe æijeme uprostred najjasnejãích
znamení o tom, æe Boh koná v naãich æivotoch. Takæe, toto je
jedna Revolúcia, ktorá sa nedostane do televízie. Ak ju dobre
zvládneme, tak to ani nebude treba; dôkaz åinnej lásky bude
æiariî z celých naãich æivotov, bude premieêaî naãe mestské
åasti a dediny a bude vdychovaî nádej do atmosféry.

Je to také jednoduché.
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HJG

8. KAPITOLA

Láska prijíma, netriedi çudí

Ak çudí súdite, nemáte åas na to, aby ste ich milovali.
Matka Tereza

Jamie vstúpila do kostola na rohu Spruce Avenue a Dvadsiatej
tretej ulice v meste Harbor, v ãtáte Illinois. Zúfalo potrebovala
nájsî pomoc. Uæ dávno si vãimla tú cirkevnú budovu
a pozorovala, ako çudia trikrát do týædêa do nej vstupujú
a potom z nej vychádzajú. Jamie åasto sedávala v kaviarni na
opaånej strane cesty, popíjala kávu a uvaæovala nad tým, ako
by ju asi prijali, keby niekedy nabrala dostatok odvahy a iãla na
jedny z tých bohosluæieb. Jamie bola predtým ako dieîa
niekoçkokrát na vyuåovaní v detskej besiedke – iãla tam so
svojou susedou, no kaædopádne toho vedela iba veçmi málo
o tom, ako sa má ålovek správaî, keâ ide do kostola. Nebola si
istá, åi sa tam bude hodiî alebo åi bude prijatá, a tak iba
popíjala svoju kávu a pozorovala. Snaæila sa zistiî, åi tí



cirkevníci vyzerajú ãîastnejãí, keâ vychádzajú z kostola, ako
predtým, neæ tam voãli. Vãetci vãak odchádzali tak rýchlo, æe
to ani nestihla jasne vidieî. Z åasu na åas sa niekto po
bohosluæbách zastavil v tej kaviarni. Niektorí tam sedeli
osamote a úprimne povedané, vyzerali takí osamelí, ako ona.
Niektorí tam priãli s inými çuâmi a smiali sa a vyzerali ãîastní –
to jej dávalo nádej, aby jedného dêa moæno nazbierala
dostatok sily a iãla na tie bohosluæby.

Jamie vyrastala v domácnosti, v ktorej sa jej dostalo iba
veçmi málo lásky. Obaja jej rodiåia boli alkoholici a hoci ju
nejako váæne nezneuæívali, napáchali veça zla na jej
sebavedomí, keâæe vædy ju dokázali veçmi rýchlo skritizovaî
a poukázaî na jej chyby. Åasto ju porovnávali s jej bratom,
ktorý sa im zdal byî vo vãetkých oblastiach ãikovnejãí
a talentovanejãí, neæ ona. Vædy sa cítila nemilovaná, ãkaredá,
hlúpa a ako keby nemala vôbec æiadnu hodnotu.

Keâ dovþãila trinásî rokov, dostala sa do partie s ne-
správnymi çuâmi a zaåala piî a uæívaî drogy. Jej emocionálna
bolesî siahala tak hlboko, æe sa ju snaæila otupiî uæívaním
omamných látok. Objavila sa u nej aj jedna z porúch
prijímania potravy – bulímia. Jedla normálne porcie jedla, pri
oslavách moæno troãku viac, avãak vædy sa prinútila po jedle
zvracaî, aby nepribrala. Nedokázala zabudnúî na deê jej
dvanástich narodenín, keâ sa na êu s odporom pozrela jej
matka a povedala jej: „Nemala som åas upiecî ti narodeninovú
tortu, no ty ju aj tak nepotrebujeã. Aj tak si dosî tuåná!” Aæ do
toho dêa si nemyslela, æe by bola bývala tuåná, ale keâ sa od
toho dêa dívala na seba v zrkadle, kaædý deê videla dievåa,
ktoré malo o 15 kíl viac, ako v skutoånosti mala ona. Jej obraz
o sebe bol negatívne poznaåený zlými, neláskavými slovami od
jej matky, ktoré jej opakovane hovorila.
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Jamie nemala v ãkole veçmi dobré známky a nemala pocit,
æe by to mohla dotiahnuî aæ na vysokú ãkolu, a tak keâ
skonåila strednú ãkolu, naãla si prácu, ktorou bolo dopõêanie
regálov a balenie potravín v miestnych potravinách. Nikdy by
nebola schopná zarobiî si dostatok peêazí na to, aby sa mohla
sama odsîahovaî z domu, ale dokázala si zarobiî aspoê na
svoje ãaty, chlast a na zopár drog, keâ naozaj chcela byî mimo.
Väåãinu zvyãného åasu sa vyhýbala pobytu doma – buâ
posedávala v kaviarni alebo sa prechádzala po okolí
a rozmýãçala nad tým, aké sú asi vãetky tie rodiny, åo tam
bývajú. Nemala æiadnych skutoåných priateçov – aspoê teda
nie çudí, ktorým dôverovala alebo pri ktorých by mala pocit, æe
s nimi môæe poåítaî. Çudia v jej æivote od nej iba brali a niå jej
nedávali a väåãiny z nich sa bála.

Jedného dêa predsa len nabrala dostatok odvahy a zaãla do
toho kostola – spolu s ostatnými çuâmi, ktorí sa tlaåili
dovnútra. Zapadla do davu a såasti dúfala, æe si ju nikto
nevãimne, no såasti zúfalo dúfala, æe ju niekto privíta a povie:
„Sme takí radi, æe si dnes sem priãla.” Vãimla si, æe niektorí
çudia sa na êu uprene dívajú a niektorí z nich si dokonca
poãuãkávali medzi sebou, ale nikto z nich sa jej nezdal byî
priateçský. Jamie sa obliekala trochu divoko, nie ako väåãina
çudí a vlasy mala prefarbené do troch rôznych farieb.
V podstate boli åierne, ale s åervenými a blond pásmi. Mala
obleåené nafúknuté rifle a voçné triåko. Tie veci nemala na
sebe kvôli ich pohodlnosti – snaæila sa nimi zakryî to, åo
povaæovala za príliã tlsté telo. Na nohách mala iba ãçapky,
ktoré samozrejme nemal v tom kostole nikto iný!

Jamie sa posadila do poslednej rady a v podstate
nerozumela niåomu, åo sa tam odohrávalo. Çudia stále vstávali
a åítali veci z nejakej knihy a tie knihy boli v kopách
naukladané na zadnej strane lavice pred êou; potom si zase
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znova sadli. Trochu spievali, trochu hral organ, potom sa
trochu modlili a potom si medzi sebou posielali koãík na
zbierku a niektorí çudia do neho vloæili peniaze.

Muæ, ktorý vyzeral dosî neãîastne a troãku nahnevane,
predniesol dvadsaî minútovú kázeê, ktorej naozaj
nerozumela. Myslela si, æe to je asi pastor, no nebola si istá.
Koneåne sa zdalo, æe tie bohosluæby uæ konåia, pretoæe vãetci
sa znova postavili a zaspievali eãte jednu pieseê.

Myslela si, æe niekto sa jej prihovorí po ceste von z kostola.
Iste jej niekto nieåo povie! Pastor stál pri dverách a podával
çuâom ruku pri ich východe z kostola a keâ Jamie k nemu
natiahla svoju ruku, neusmial sa a dokonca sa jej ani nepozrel
do oåí. Bolo jej jasné, æe si iba plní svoju povinnosî a uæ sa
nevie doåkaî toho, kedy to skonåí.

Keâ kráåala dole schodmi, uvedomila si, æe jedna æena na
êu oåividne åaká pri poslednom schode. Celkom sa nadchla
pri myãlienke, æe by si ju vôbec niekto vãimol. Tá æena si ju
naozaj vãimla, ale hlavne si vãimla vãetko, åo sa jej
nepozdávalo na jej vzhçade. Preto jej povedala: „Volám sa Mar-
garet Brownová. Ako sa voláte vy?” Jamie jej povedala, ako sa
volá a Margaret pokraåovala v rozhovore slovami: „Ste tu vædy
vítaná, ale zdá sa mi, æe by som vám mohla pomôcî, keby som
vám povedala, æe keâ prichádzame do náãho kostola, ktorý
voláme Stánok svätosti, zvykneme sa obliecî do svojich
najlepãích ãiat. Æiadne rifle, æiadne ãçapky a moæno by ste mali
prehodnotiî aj svoj úåes, aby nepriîahoval aæ toçko pozornosti.
Viete, drahá, æe Jeæiã nás uåí, aby sme boli pokorní a aby sme
nepriîahovali pozornosî na seba.” Afektovane sa usmiala na
Jamie a zopakovala: „Ste tu vædy vítaná.”

Jamie v ten deê nebola schopná ísî do tej kaviarne; musela
ísî niekam, kde by bola sama a mohla plakaî. Mala pocit, æe
teraz ju uæ aj Boh odmietol a zvyãok svojho dêa strávila tým, æe
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uvaæovala o samovraæde. Bola na dne priepasti a mala pocit, æe
nemá æiadny dôvod æiî.

Mená v tomto príbehu boli fiktívne. Svet je vãak plný çudí,
ako je Jamie a plný kostolov, ako je Stánok svätosti
a náboæných æien, ako je pani Brownová. Je plný kresîanov,
ktorí kaædý týædeê chodia do kostola a z kostola. Mnohí z nich
tam chodia so strachom a nevedia sa doåkaî konca
bohosluæieb. Sú kritickí, súdiaci a veçmi uzavretí!

Boh miluje vãetkých rovnako

Jeæiã pravdepodobne nebol v Stánku svätosti v ten deê, keâ
tam ãla Jamie, pretoæe by sa tam asi tieæ nebol býval cítil dobre.
Ale ak by tam bol býval, tak by pozorne sledoval, åi tam v ten
deê neprídu takí çudia, ako Jamie. Pravdepodobne by si bol
býval sadol vedça nej alebo by spolu s êou zaãiel viac dopredu,
aby sa posadila k Nemu a spýtal by sa jej, åi je tam na návãteve.
Keby zistil, æe je tam na návãteve po prvýkrát, tak by jej
ponúkol, æe jej vysvetlí vãetko, åomu nebude rozumieî.
Usmial by sa na êu zakaædým, keâ by sa na Neho pozrela
a podça toho, ako Ho poznám, by jej pochválil jej jedineåný
úåes, pretoæe On má náhodou rád rôznorodosî!
Pravdepodobne by ju tieæ pozval na kávu na opaånú stranu
ulice – spolu so skupinou çudí, s ktorými tam obyåajne
chodieva a eãte predtým, neæ by sa rozlúåili, by sa Jamie zaåala
teãiî na to, æe sa tam budúci týædeê opäî vráti. Jeæiã tam vãak
v ten deê zrejme nebol, pretoæe ani jeden z tých çudí nespravil
to, åo by spravil On. Nikto Ho správne nereprezentoval; nikto
nenapodobêoval Boha.
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Nie prijímaå osôb

Biblia na viacerých miestach hovorí, æe Boh nie je prijímaåom
osôb (pozri Skutky 10, 34; Rim. 2, 11; Ef. 6, 9). Inými slovami,
On sa nespráva k uråitým çuâom lepãie ako k iným len kvôli
tomu, ako sa obliekajú, koçko peêazí zarábajú, aké pozície
majú alebo koho poznajú. Nielen, æe sa ku kaædému správa
rovnako, ale zdá sa, æe dokonca robí extra veci pre utrápených
çudí a správa sa k nim zvláãî dobre. Boh dal Mojæiãovi veça
nariadení pre Izraelcov, ktoré sa týkajú toho, ako sa majú
správaî k cudzincom, ktorí medzi nimi æijú a Jeho základným
usmernením bolo v podstate vædy toto: „Postarajte sa o nich,
nech sa cítia dobre a buâte k nim priateçskí. Nijako ich
neutláåajte” (pozri 2. Moj. 22, 21; 2. Moj. 23, 9; 3. Moj. 19,
33).

Apoãtol Peter povedal toto: „Buâte navzájom pohostinní
(tí z vás, åo sa nazývate veriacimi). [Buâte pohostinní,

milujte cudzincov, majte bratskú lásku k neznámym
hosîom, cudzincom, chudobným a vãetkým ostatným,
s ktorými sa stretnete, ktorí patria k Telu Kristovmu.]
A vædy to robte bez reptania (zo srdca a srdeåne, bez

sîaæovania sa, ako keby ste reprezentovali Jeho)”.
1. Petra 4, 9

Predtým, neæ rýchlo prejdete túto åasî, preskúmajte, akí
priateçskí ste k çuâom, ktorých nepoznáte a hlavne k tým, ktorí
sú úplne iní, ako vy. Niektorí çudia sú prirodzene priateçskí
a otvorení vo svojej povahe, ale tí z nás, ktorí ako keby
nedostali do vienka ten „priateçský gén”, sa jednoducho
potrebujú rozhodnúî, æe to aj tak budú robiî, pretoæe Biblia
hovorí, æe takí máme byî.
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Apoãtol Jakub napomínal cirkev, aby nevenovala ãpeciálnu
pozornosî çuâom, ktorí do synagógy chodia obleåení
v nádherných róbach, ani im nemajú prenechávaî prednostné
miesta, keâ prídu dovnútra. Povedal, æe ak sa çudia takto
správajú a vyæadujú si zvláãtne výsady, diskriminujú iných
a majú nesprávne motívy. Povedal, æe sa ani len nemáme
pokúãaî o to, æe by sme praktizovali naãu vieru v Pána Jeæiãa
Krista v spojení so snobstvom (pozri Jakub 2,1-4). Inými
slovami povedané, ku vãetkým çuâom sa máme správaî tak, æe
sú hodní naãej úcty. Jeæiã ukonåil rozdeçovanie medzi çuâmi
a povedal, æe v Êom sme vãetci jedno (pozri Gal. 3,28).
Potrebujeme vidieî hodnotných çudí a nie åiernych, åervených
alebo bielych çudí, nie tie znaåky na ich obleåení, úåesy, autá,
na ktorých jazdia, ich povolanie alebo tituly – iba çudí, za
ktorých Jeæiã zomieral.

Lekcia z kaviarne

Verím tomu, æe vãetci potrebujeme zváæiî, do akej miery sme
ochotní prijímaî iných a zväåãiî tento svoj okruh çudí. Musíme
ho spraviî dostatoåne ãiroký na to, aby sa do neho mohli
zmestiî vãetky moæné typy çudí. Nedávno som strávila åas
s Paulom Scanlonom, pastorom z Birminghamu v Anglicku –
v kaviarni sme spolu s âalãími çuâmi popíjali kávu. Spomínam
si, æe som sa pozerala na úåes dievåiny, ktorá nás obsluhovala a
ak mám byî úprimná, bol to ten „najneobyåajnejãí” úåes, aký
som kedy videla. Mala vyholenú hlavu - okrem pásu, ktorý sa
nazýva Mohawk a ktorý prechádzal stredom jej hlavy a ktorý
bol åierny, modrý, åervený a biely. Mala tieæ piercing na
svojom nose, jazyku, pere a na viacerých miestach na uãiach.
Spomínam si, æe som sa cítila trochu nepohodlne, pretoæe ona
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bola úplne iná, ako som ja. Boli sme také iné, æe som ani
nevedela, åo mám povedaî, åo by jej mohlo byî blízke. A tak
som si iba chcela objednaî kávu a snaæila som sa nedívaî sa na
êu príliã uprene.

No Paul sa s êou zaåal rozprávaî a prvá vec, ktorú povedal,
bola: „Páåia sa mi vaãe vlasy. Ako to robíte, æe vám tak stoja?”
Pokraåoval v rozhovore s êou a celé to napätie vo vzduchu sa
zrazu úplne uvoçnilo. Onedlho sme boli vãetci úplne v pohode
a mali sme pocit, æe sa kedykoçvek môæeme pridaî k ich
rozhovoru a prijaî ju medzi seba. Ja som sa v ten deê nauåila
jednu obrovskú lekciu – æe nie som aæ taká „moderná”, ako by
som si rada o sebe myslela, æe som. Eãte stále v sebe
prechovávam nechutné náboæenské myslenie, s ktorým sa
musím vysporiadaî a potrebujem sa dostaî na novú úroveê
v oblasti prijímania a priateçského prístupu ku vãetkým
çuâom, vrátane tých, ktorí sú troãku iní.

Z pohçadu tej dievåiny v kaviarni som moæno ja vyzerala
neobyåajne a inak. Preåo vædy staviame samých seba do
pozície normy toho, åo je prijateçné a predpokladáme, æe
ktokoçvek, kto je iný, musí maî nejaký problém? Ako vyzerá
ten správny úåes alebo typ obleåenia? Jedného dêa som zaåala
uvaæovaî nad tým, ako asi musel vyzeraî Mojæiã, keâ sa vrátil
z hory Sinaj, kde strávil ãtyridsaî dní a nocí prijímaním
Desiatich Boæích prikázaní od Boha. Stavím sa, æe mal
rozcuchané vlasy; jeho brada nutne potrebovala nejakú
úpravu; a jeho ãaty a sandále boli iste trochu ãpinavé.

Viem, æe Ján Krstiteç bol troãku åudný. Æil osamote na púãti
a obliekal sa do zvieracej koæe a jedával med a kobylky. Keâ
vystúpil na verejnosî, hlasno kriåal: „Åiête pokánie, vy
hrieãnici, lebo priblíæilo sa Kráçovstvo Boæie!”

Biblia nás uåí, æe máme byî opatrní v tom, ako sa správame
k cudzincom, pretoæe práve môæeme maî do åinenia s anjelmi,
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a pritom o tom ani nemusíme vedieî (pozri Æid. 13, 2). Hovorí,
æe by sme k nim mali byî láskaví, srdeåní, priateçskí a vçúdni
a æe by sme s nimi mali zdieçaî pohodlie naãich domovov.
Väåãina çudí v dneãnej spoloånosti sa s cudzincami ani
nerozpráva a uæ vôbec k nim nie je priateçská.

Viem, viem; pravdepodobne hovoríte: „Joyce, ale my dnes
æijeme v inom svete! Veâ dnes ålovek nikdy nevie, s kým sa to
vlastne rozpráva!” Uvedomujem si, æe musíme byî múdri, no
nesmieme dovoliî strachu, aby nás obral o priateçskosî a urobil
z nás chladných çudí. Iste môæeme vyhçadaî tú novú osobu
v zbore, práci, ãkole alebo v naãom susedstve a aspoê sa jej
pozdraviî! Iste sa môæeme porozprávaî so starãou pani, ktorá
sedí v åakárni u lekára spolu s nami a åaká na to, kým pôjde
dovnútra. Vyzerá taká osamelá; preåo by ste jej nemohli
venovaî desaî minút svojej neruãenej pozornosti a nenechali
jej rozpovedaî vám nieåo o sebe. Pravdepodobne ju nikdy viac
nestretnete, ale ona si vás bude pamätaî. Ó, a mimochodom,
Boh si bude ceniî to, åo ste pre êu spravili. Áno, bolo to iba
nieåo malé, ale vy ste ju prijali!

Po tejto kapitole budú nasledovaî riadky od Paula Scanlona,
ktorý vám vyrozpráva príbeh o svojej skúsenosti s tým, ako sa
snaæil viesî svoj zbor na ceste od mþtveho, náboæenského
zboru ku zboru, ktorý preæíva prebudenie a je naplnený
láskou. Jeho príbeh nás môæe veça toho nauåiî a môæe nás
vyprovokovaî k tomu, aby sme si poloæili niekoçko
îaæko-zodpovedajúcich otázok. Ak by do váãho zboru priãlo
skutoåné prebudenie, boli by ste naozaj nadãení alebo by ste
odiãli, pretoæe veça çudí by bolo v takom stave, ako Jamie alebo
moæno eãte v horãom? Moæno by k vám priãli çudia z útulkov
a vôbec by dobre nevoêali, moæno by z nich páchol alkohol
alebo iné nepríjemné veci. Strápení çudia vo svete sa nie vædy
veçmi dobre prezentujú a nie vædy pekne voêajú. Niekedy áno,
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ale nie vædy, a my ich musíme prestaî súdiî podça ich obalu.
Musíme byî ochotní zaåítaî sa do nich ako do knihy. Buâte
ochotní pozrieî sa poza to, ako çudia vyzerajú a zistite, akí
vlastne sú.

Vykroåte von zo svojej zóny pohodlia

Vykroåenie zo svojej vlastnej zóny pohodlia preto, aby sme
zabezpeåili pohodlie niekomu inému – to je jeden zo
spôsobov, ktorým môæeme çuâom preukazovaî Boæiu lásku.
Veça kresîanov sa s obçubou modlí za prebudenie; dokonca
dokáæu poåas svojich modlitieb plakaî za vãetky tie „stratené
duãe na svete”, no realita je taká, æe niektorí z tých istých çudí
by odiãli, ak by do ich zboru naozaj to prebudenie priãlo,
pretoæe by to úplne naruãilo ich normálny æivotný ãtýl a to by
sa im nepáåilo.

Nedávno som kázala v jednom zbore, v ktorom vãetci
pacienti na vozíåkoch z miestnych domovov dôchodcov
sedávajú v predných radách. Keâæe som tam bola reåníåkou,
posadili ma tieæ do prvej rady, no tie vozíåky sa nachádzali eãte
vpredu pred prvou radou. Muæ, ktorý sedel priamo predo
mnou, naozaj veçmi smrdel a ja mám naozaj slabý æalúdok na
to, keâ nieåo veçmi smrdí. (Keâ sme mali malé deti a práve bol
doma Dave, musel ãpinavé plienky vymieêaî on.)

Ako som tam sedela, uvedomila som si Boæí zmysel pre hu-
mor; posadil ma presne tam, kde ma chcel maî… pripravovala
som sa totiæ na to, æe pôjdem na pódium a æe v tom zbore
budem kázaî kázeê o láske a prijatí! Musela som sa veça modliî
predtým, neæ som iãla kázaî a asi som vyzerala veçmi
duchovne, pretoæe som sa snaæila dræaî si svoj nos hore, pokiaç
sa len dalo, a tak to pravdepodobne vyzeralo tak, ako keby som
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sa dívala nahor, k nebu. Vedela som, æe to Boh tak zariadil, aby
som sedela práve na tom mieste a æe naozaj som potrebovala
byî presne tam. Bolo pre mêa dobré, æe som zakúsila presne to,
åo som sa chystala hovoriî druhým. Nie vædy musíme maî
pohodlie vãade tam, kam ideme! Ten muæ pravdepodobne
nemal nikoho, kto by ho bol býval pravidelne kúpal a asi
nemohol niå spraviî s tým, æe tak veçmi smrdel. Mimochodom,
to by mohla byî dobrá sluæba pre niekoho, kto by chcel slúæiî.
Choâte do miestneho domu dôchodcov a dobrovoçne sa
prihláste, æe pomôæete udræiavaî åistotu ich pacientov!

Jamie to skúãa znova

Pred skonåením tejto kapitoly mi dovoçte dokonåiî
rozprávanie príbehu o Jamie. Po jej smutnej skúsenosti
v kostole sa zaprisahala, æe také nieåo uæ nikdy nespraví (teda,
æe uæ nikdy nepôjde do kostola). V pondelok ãla opäî do práce
– zjavne skleslá. V ten deê si ju vãimla jedna z jej kolegýê
a spýtala sa jej, åo sa deje. Jamie si obyåajne nechávala vãetko
pre seba, ale tentokrát bola taká zranená, æe zaåala plakaî. Jej
spolupracovníåka Samantha poæiadala vedúcu, åi by si
nemohli spraviî prestávku skôr a potom vzala Jamie so sebou
do miestnosti pre zamestnancov a snaæila sa jej nejako pomôcî
a poteãiî ju. Keâ Jamie vyliala Samanthe svoje srdce a keâ jej
dokonca povedala o svojej hroznej skúsenosti s tým pokusom
ísî do kostola, Samantha ju pozvala k sebe domov na veåeru,
aby mohli pokraåovaî v tomto rozhovore. Ten veåer priniesol
obrat do jej æivota.

Samantha bola skutoåná kresîanka – myslím tým ten druh
kresîana, ktorý sa naozaj zaujíma a chce pomôcî. Zaåala sa
s Jamie stretávaî dvakrát do týædêa a nielen, æe sa zaåala o êu
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staraî, ale postupne ju zaåala uåiî aj o Jeæiãovi a o tom, ako
veçmi ju miluje. Pribliæne po troch mesiacoch sa Samantha
spýtala Jamie, åi by predsa eãte raz nechcela skúsiî ísî na
bohosluæby spolu s êou najbliæãiu nedeçu. Jamie z toho nebola
veçmi nadãená, ale mala pocit, æe by nemala Samanthu
odmietnuî, keâæe s êou strávila tak veça åasu.

Návãteva Zboru vzkriesenia bola pre Jamie úplne inou
skúsenosîou, ako návãteva toho predchádzajúceho zboru.
Srdeåne ju privítali a zaviedli ju na ãpeciálne miesto vpredu,
ktoré bolo vyhradené pre hostí. Mala dojem, æe vãetko sa na
tých bohosluæbách týka presne jej. Vãetkému rozumela,
pretoæe sa to týkalo reálneho æivota. Piesne, ktoré spievali, boli
zmysluplné a kaædá z nich jej vylepãila náladu. Po týchto
bohosluæbách dostala pozvanie ísî na kávu, kde sa jej podarilo
zoznámiî s niekoçkými çuâmi, ktorí sa nakoniec stali jej
najbliæãími priateçmi. V tomto zbore bolo veça çudí rôznych
vekových skupín a z rôznych kultúr. Niektorí z nich boli
obleåení v oblekoch a niektorí zase v rifliach a triåkách. Vãetci
mali slobodu byî sebou samými.

Jamie odovzdala svoj æivot Jeæiãovi a teraz by uæ nikdy
nevymeãkala bohosluæby. Vydala sa, má dve deti a celá jej
rodina je zapojená do sluæby chudobným çuâom v mestách,
ktorí æijú na uliciach. Jamie to rada robí, pretoæe si uvedomuje,
æe veçmi çahko sa mohla aj ona dostaî medzi nich!

Nebolo by tragické, keby Jamie skonåila svoj æivot, ako
o tom rozmýãçala v ten deê, keâ mala tú smutnú skúsenosî
v kostole? Nenávidím to, keâ çudia skúãajú cirkev a myslia si
pri tom, æe skúãajú Boha a potom sa Ho vzdajú, pretoæe tá
cirkev, s ktorou sa stretli, Ho nereprezentovala správne.
Dávajme si pozor na to, aby sme do svojho okruhu çudí
vpúãîali vãetkých moæných çudí. Nevyluåujte nikoho len
preto, æe nie je taký, ako ste vy. Vãetci máme çudí, ktorých
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povaæujeme za svojich najlepãích priateçov a na tom nie je niå
zlé. Dokonca aj Jeæiã mal troch z dvanástich uåeníkov,
s ktorými strávil viac åasu, ako s tými ostatnými. No nikdy
nikoho neodbil, ani nikdy nedal nikomu pocítiî, æe by bol
menej hodnotný, ako ktokoçvek iný.

Láska pr i j íma, netr ied i çud í 161



Revolucionár lásky
Pastor Paul Scanlon

Miestna cirkev je tým najlepãím nápadom, aký Boh kedy
mal! Sme Boæou komunitou çudí, ktorí neziãtne dávajú, sme
Jeho prebytkom, Jeho prejavom, Jeho úsmevom a Jeho
adresou v meste. Je smutné, æe veça zborov si to
neuvedomuje a v dôsledku toho zomierajú milióny çudí, ktorí
majú na dosah Boæí dom – zomierajú v smútku svojich
vlastných domovov bez toho, aby rozpoznali Jeæiãa
zahaleného rúãkom náboæenstva a irelevantnosti, ktoré sú
charakteristické pre mnohé zbory.

Prechod na druhú stranu

Pred desiatimi rokmi prechádzal náã zbor extrémnou
zmenou a bolesî, ktorá bola súåasîou tej premeny bola
neznesiteçná. Nazývame to naãim „prechodom na druhú
stranu” a príbeh toho procesu je teraz uæ v kniænej podobe s
rovnomenným názvom a s detailným popisom celej tej cesty.
Priemerná veçkosî zboru v Anglicku, v oblasti, kde sa my
nachádzame, je dvadsaî çudí a 98 percent obyvateçstva
nielen, æe nechodí do æiadneho kostola, ale je dokonca
„proticirkevne” naladených. Vzhçadom na anglické pomery
sme teda boli so 450 çuâmi pomerne veçkým zborom
a dokonca sme sa stretávali v budove, ktorá bola uæ takmer
splatená. Boli sme si blízki, boli sme ãîastní a darilo sa nám.
Teãili sme sa zo skvelých kázní a celkovo sme boli zborom,
ktorý bol veçmi obdarovaní v oblasti hudby a tvorivosti.
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Napriek tomu vãetkému nám nieåo veçké chýbalo. Postrádali
sme nieåo ohromne podstatné, no zdalo sa, æe nikoho to
netrápi.

Boli sme zaseknutí v nieåom, åo nám pripadalo ako
nekoneåný kolobeh starostlivosti o to, åo sa dalo popísaî iba
slovami „vysoko-nároåní, presýtení a nevycviåení kresîania”.
Vysoko-nároåní kresîania sú jedným z najlepãie utajených
diablových tajomstiev v rámci jeho plánu neutralizácie cirkvi.
Patria k nim tí najmilãí çudia, ktorých kedy stretnete a práve
v tom je ten problém! Nikto z tých çudí nebol neãîastný, ani
nemal „zlé srdce” alebo nesprávne postoje. Keâ sa na to
dívam spätne, dal by som radãej prednosî nieåomu takému,
pretoæe by sa nám çahãie presviedåalo çudí, æe potrebujeme
obnovu. Pastori po celom svete rozpaåito popisujú, åo chýba
v ich zboroch a sluæbe a nechcú vyzeraî nervózne alebo
vyznievaî negatívne, keâ o tom rozprávajú, ako ten chlapec
v príbehu Cisárove nové ãaty, ktorý poukázal na to, åo bolo
vãetkým, okrem cisára zrejmé: nemal na sebe æiadne ãaty.

Keâ sú vãetci ãîastní, milujúci, priateçskí a poæehnaní, kto
by chcel ohlasovaî, æe zomierame? Ale koncom roka 1998
som sa ja stal tým chlapcom a po prvýkrát za dvadsaî rokov
som musel ukázaî prstom na náã zbor a povedaî: „Sme nahí a
æijeme v pohodlí, napätí, bezpeåí a irelevantnosti” – vrátane
mêa. Nebolo pre nás çahké, vidieî to, pretoæe podobne ako
mnohé iné zbory, aj my sme mali svoju teológiu a jazyk,
ktorým sme hovorili o zachraêovaní stratených, no v
skutoånosti sme nikoho nezachraêovali. Modlili sme sa za
stratených, kázali a spievali sme o stratených, dokonca sme
plakali kvôli strateným, ale æiadni stratení çudia neboli
zachránení. Stali sme sa dovnútra zameraným náboæenským
klubom, a kvôli náãmu pohodliu a poæehnaniu sme stratili zo
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zreteça Boæie srdce pre iných, ktorí eãte stále chýbali a æili
v trápení.

V januári 1999 som kázal kázeê s názvom: „V roku 99
opúãîame tých 99” a tým som mal na mysli Jeæiãa, ktorí sám
seba popisoval ako pastiera, ktorý opúãîa väåãinu – tých 99 –
kvôli jednej stratenej oveåke. Vysvetlil som, æe to znamená,
æe çudia, ktorí uæ sú v zbore, nemôæu âalej byî naãou prvou
prioritou, ale æe naãou prioritou sa musia staî iní çudia. Vtedy
som zistil, æe peklo nevie zúriî viac ako pohodlný kresîan! Bol
som ãokovaný z reakcie dobrých, Duchom-naplnených çudí,
ktorí, keâ iãlo do tuhého, nedokázali stráviî tú predstavu, æe by
náã krásny zbor mal byî „zasvinený” prílevom ãpinavých
hrieãnikov.

V rámci svojho neutíchajúceho úsilia o to, aby som naãich
pohodlných a exkluzívnych ålenov klubu opäî nadchol pre
zachraêovanie stratených, som v roku 1999 zaloæil
autobusovú sluæbu. Ako mi Boh povedal, aby som to spravil,
je príbeh sám o sebe. Na tomto mieste staåí povedaî, æe to
bolo dosî nezvyåajné na to, aby som bol presvedåený o tom,
æe to bol „Boæí nápad” – pretoæe tou poslednou vecou, ktorú
som potreboval, by bol iba nejaký dobrý nápad.

No v priebehu nasledujúcich týædêov sme tým autobusom
dováæali stovky tých ãpinavých kresîanov. Títo necirkevní
a åasto hrubí, drzí a nepredvídateçní çudia, nám skazili náã
krásny klub. Od naãich váæených ålenov dostali nálepku
„autobusoví çudia” – boli nimi vnímaní ako hrozba náãho
bezpeåia a stability. Kaædý deê som dostával nepríjemné a
åasto odporné listy alebo vyhráæky alebo telefonické hovory
od çudí, ktorých som miloval a ktorí iste tieæ milovali mêa, no
ktorí to jednoducho nechápali. Deti, ktoré k nám prichádzali
na tých autobusoch, boli obviêované z niåenia naãej nedeçnej
ãkoly a ich rodiåia boli obviêovaní z niåenia naãich hlavných
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bohosluæieb – hlavne kvôli fajåeniu, nadávkam a úplne
najhorãie bolo, to si píãte, æe sa odváæili sadnúî si na miesta,
na ktorých obyåajne sedávali naãi zaslúæilí ålenovia.

Jedna vlna vedúcich za druhou chodila ku mne na porady a
vyzývala a presviedåala ma, aby sme to prestali robiî, ale na
také nieåo uæ bolo neskoro. Boæie srdce pre stratených sa
stretlo s mojím srdcom a ja som sa stal úplne nerozumný.
Takmer dva roky som vydræal æiî v tej najväåãej samote,
izolácii a osobných útokoch, aké som kedy zaæil. Celú túto
situáciu podstatne sîaæovala skutoånosî, æe to vãetko boli
priateçské výstrely od çudí, ktorí celkom iste zabudli na to, æe aj
oni sa kedysi topili v mori a æe predsa len niekto priãiel
a zachránil ich.

Keâ vãetky tieto snahy o odradenie zlyhali, priãiel na scénu
„prorocký dav”. To boli tie takzvané prorocké typy spomedzi
nás. Zaåali sa ku mne objednávaî na rozhovor, åasto
prichádzali v celých skupinách, aby mi vyjadrili, åo im Boh
povedal, aby mi povedali. Ich posolstvo sa dá zhrnúî nejako
takto: „Ak to neskonåíã, náã zbor sa rozdelí, ty a tvoja rodina
budete trpieî, vedúci odídu, financie sa zníæia a naãe
svedectvo v tejto krajine bude zniåené". Pre mêa vãak
skutoånosî, æe tá cena bude vysoká, neznamenala, æe Boh
hovorí: „Nerob to.” Ak mi On posielal tie správy, tak mi tým
chcel jednoducho povedaî, æe ak to spravím, tak mi dopredu
hovorí, åo to bude stáî. Mojou odpoveâou mohol teda byî len
súhlas, pretoæe väåãina z toho sa uæ tak åi tak diala. Mnohí
odchádzali a bez ich príspevkov nám príjem klesal o niekoçko
tisíc eur mesaåne. Pomaly sme zaåali rásî a nahrádzaî
novými çuâmi tých, ktorí odiãli, no tí noví çudia boli chudobní –
a chudobní nielen, æe nemali æiadne peniaze, ale boli aj
nákladní na zachytenie a na udræanie. Nadchnúî miestny zbor
pre zasahovanie okolitej spoloånosti je pre mêa eãte stále tým
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najväåãím zápasom, ktorému v súåasnosti åelíme v cirkvi po
celom svete. A ak to je pravda, tak to najväåãie zatrasenie
cirkev eãte len åaká. Moæno ako pastori budeme musieî byî
ochotní stratiî stovky, aby sme získali tisíce a dokonca tisíce,
aby sme získali milióny.

Milujem miestny zbor. Uæ viac ako tridsaî rokov som v tom
istom zbore, z toho dvadsaîãesî rokov v sluæbe na plný
úväzok. No bez ohçadu na to, ako veçmi milujem cirkev,
odmietam zomrieî v pohodlí mäkkého kresîanstva. Pevne
som sa rozhodol, æe chcem æiî naplno a zomrieî prázdny. To
nemôæem spraviî uprostred ãtyroch stien náãho miestneho
zboru a to nemôæete spraviî ani vy.

Poåas prvých dêoch Jeæiãovej sluæby ãiel Jeæiã do mesta,
ktoré sa volalo Kafarnaum. Çudia Ho milovali; divili sa Jeho
uåeniu a Jeho moci nad démonmi a chorobou. Milovali Ho do
tej miery, æe v deê, keâ mal odísî z toho mesta preå, Lukáã
hovorí, æe çudia priãli k Nemu a snaæili sa Mu zabrániî, aby
odtiaç odiãiel (pozri Lukáã 4, 42).

Jeho reakcia, na ich bezpochyby presvedåivé pokusy o to,
aby sa zdræal v ich meste, je aj ãokujúca, aj hlboká. Ãokujúca
kvôli svojej jednoduchosti a hlboká kvôli tomu, æe nám dáva
nazrieî do Jeho priorít a do toho, åo bolo Jeho hnacou silou.
Jeæiã sa pozrel do oåí vãetkých tých poæehnaných çudí a
jednoducho povedal: „Nemôæem tu uæ dlhãie s vami zostaî,
pretoæe som bol poslaný aj k iným çuâom, na iných miestach
a musím ísî a kázaî radostnú správu aj im." Chápete to? Som
poslaný aj ku iným, iným, iným! (pozri Lukáã 4, 44). Ide o tých
iných.

Ak by sa Boh porezal, krvácal by pre iných. Ak by sme
porezali cirkev, je smutné, æe by asi krvácala pre seba. My
krvácame naãe poæehnanie, naãe pohodlie a naãe ãîastie.
Samozrejme, æe existujú aj výnimky, no tie výnimky sú príliã
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zriedkavé na to, aby sme verili, æe váha sa nakláêa skôr
smerom k sluæbe iným. Celé generácie sa cirkev, podobne
ako çudia v Kafarnaume, snaæí udræaî si Jeæiãa pre seba a
celé generácie sa Jeæiã snaæí opustiî pohodlné kresîanstvo
a pokraåovaî v zasahovaní iných. Toto základné
nedorozumenie o tom, na åom Bohu najviac záleæí, je jadrom
zlyhania cirkvi v uplatêovaní svojho vplyvu v utrápenom
svete.

Sme poæehnaní preto, aby sme boli poæehnaním; sme
zachránení preto, aby sme hçadali a zachraêovali iných. Sme
uzdravení preto, aby sme prináãali uzdravenie, bolo nám
odpustené preto, aby sme odpúãîali, sme milovaní preto, aby
sme sa podieçali na Boæej veçkolepej Revolúcii lásky. Nie je to
o mne, o nás, o naãich veciach, o mne alebo o tom, åo je moje.
Vædy iãlo o iných. Apoãtol Pavel povedal, æe dokonca aj
poteãenie, ktorým nás Boh poteãuje, nepatrí iba nám samým:
„Poæehnaný Boh a Otec náãho Pána Jeæiãa Krista, Otec
milosrdenstva a Boh kaædého poteãenia, ktorý nás poteãuje
v kaædom naãom súæení, aby sme poteãením, ktorým nás
poteãuje Boh, mohli poteãovaî tých, åo sú v akomkoçvek
súæení. Veâ ako sa mnoæia naãe utrpenia pre Krista, tak sa
rozmnoæuje aj naãe poteãenie skrze Krista” – kvôli iným
(2. Kor. 1, 3-5).

Dokonca ani naãe súæenia nepatria výluåne iba nám; v nich
sa skrýva semienko poteãenia, nádeje a inãpirácie pre iných.
Moje poæehnanie nie je mojím poæehnaním; moje
milosrdenstvo nie je mojím milosrdenstvom; moja milosî nie je
mojou milosîou; a v koneånom dôsledku ani môj æivot nie je
mojím æivotom. Vãetko to patrí iným a kedysi sme aj ty, aj ja
patrili k tým iným.

Keâ vidíte, ako dobrí çudia, ktorých milujete a s ktorými ste
dvadsaî rokov „zdieçali æivot”, odchádzajú zo zboru, je to
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nesmierne bolestivé. Bolesî z príleæitostného oddelenia sa od
çudí, s ktorými sme si mysleli, æe zostarneme, patrí medzi
pôrodné bolesti. Samozrejme, æe uprostred nej je îaæké vidieî,
æe by z nieåoho takého zlého mohlo vzísî nieåo dobré, ale
åokoçvek, åo nevieme opustiî, nás obyåajne brzdí a ak
dovolíme, aby nás to zastavilo, tak sa nikdy nedozvieme, kam
by sme nakoniec mohli prísî. Boh nikdy nenúti neochotných
çudí, aby napredovali; my sa musíme rozhodnúî, æe budeme
napredovaî. V kaædom súæení je skryté semienko a v tom
mojom bolo semienko nového zboru, ktorým sme sa stávali –
zachraêujúceho zboru.

Koncom roka 1998 som viedol náã zbor do najväåãieho
stavebného projektu, o ktorý sme sa kedy pokúsili my a
moæno dokonca, o ktorý sa pokúsil ktorýkoçvek iný zbor
v novodobých dejinách naãej krajiny – stavali sme
dvoj-tisícovú sálu. Spravil som to kvôli svojmu rastúcemu
presvedåeniu, æe ak to postavíme, tak stratení çudia prídu.
Ãkoda len, æe nepriãli skôr, pretoæe vo chvíli, keâ sme v
nových priestoroch mali svoje prvé bohosluæby, sa náã zbor
zmenãil na 300 çudí. Musím vám povedaî, æe bez ohçadu na
to, akú tvorivosî prejavíte pri rozkladaní a usporiadaní
stoliåiek, existujú uråité obmedzenia toho, ako âaleko ich
môæete daî od seba, aby çudia eãte stále mali pocit, æe sú v tej
istej miestnosti! Tristo çudí v sále pre dvetisíc vyzeralo dosî zle
a to hlavne kvôli tomu, æe naãa pôvodná budova pre ãesîsto
çudí bola na druhej strane parkoviska. To bolo v januári roku
2000 a v ten deê mi Boh dal slovo z príbehu o Izákovi, ktorý
mal znova vykopaî studne svojho otca (pozri 1. Moj. 26). Izák
zaåal prvými dvoma studêami, ktoré vykopal jeho otec,
pretoæe tie zasypali Filiãtínci. Nazval ich Ések a Sitná, åo
znamená „spor” a „odboj”. Potom pokraåoval tým, æe vykopal
tretiu studêu, no tentokrát sa kvôli nej nikto nehádal, ani ju
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nikto nezasypal. Tretiu studêu nazval Rechóbót a to
znamenalo „priestor”, pretoæe povedal: „Teraz nám dal
Hospodin voçný priestor”. V tie prvé nedeçné bohosluæby
v naãej dvoj-tisícovej sále som sa pozrel na tých unavených,
pomerne zniåených çudí a kázal som kázeê s názvom „Studêa
åíslo tri bude gejzírom”. Po takmer dvoch rokoch hádok a
odboja som bol presvedåený, æe priãiel åas na náã Rechóbót.
Teraz, o niekoçko rokov neskôr, sme niekoçkotisícovým
zborom a vieme, æe náã Rechóbót naozaj priãiel.

Poåas posledných hodín Jeæiãovho æivota, keâ stál pred
Pilátovým súdom, dostal Jeæiã príleæitosî k tomu, aby bol
oslobodený – Pilát ho ponúkol zástupom spolu s muæom,
ktorý sa volal Barabáã. Poåas toho sviatku bolo zvykom
prepustiî jedného väzêa, ktorého si zástup çudí vyæiadal.
Barabáã bol usvedåený z vraædy a z vedenia vzbury. Jeæiã
nebol usvedåený z niåoho, pretoæe nikdy nerobil niå iné okrem
toho, æe pomáhal iným çuâom. Prekvapujúce vãak bolo, æe
zástup kriåal, æe si praje prepustiî Barabáãa a Jeæiãa æe chce
ukriæovaî. Realita je taká, æe svet si vædy radãej vyberie
rebela, ako revolucionára. Slovník definuje rebela ako
„niekoho, ktorý odporuje alebo odmieta nejakú vládu alebo
vládcu”. Revolucionár je vãak „niekto, kto zvrháva vládu alebo
sociálny poriadok preto, lebo túæi po novom systéme”.

Táto kniha je o Revolúcii lásky, nie o vzbure lásky.
Nebúrime sa proti svetu; snaæíme sa ho zrevolucionizovaî.
Boh tak miloval svet, æe nám poslal alternatívu a nie
ultimátum. Náã vodca, Jeæiã Kristus, je revolucionár, nie buriå;
On víîazí tak, æe nahrádza a nie tak, æe odsudzuje. To je
naãou výzvou. Ak má cirkev milovaî svet, musíme nájsî nové
spôsoby, ako môæeme milovaî tých, ktorým sa nedostáva
lásky a ako môæeme prijímaî tých, ktorí sú vyluåovaní – bez
toho, aby sme ich odsudzovali. Musíme æiî „na nepriateçskom
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území”, ale nie ako nejaké partizánske hnutie, ale ako
revoluåné hnutie. Sme Boæou alternatívou k tejto spoloånosti.

Poåas nedávneho pobytu na jednom z letísk v Spojených
ãtátoch, som si vãimol jednu starãiu pani s paliåkou, ktorá
mala îaækosti naloæiî si svoje taãky na pás, na ktorom
prechádzali beænou letiskovou kontrolou. Bezpeånostný
pracovník bol k nej strohý a hoci videl, æe je v strese a æe sa
trápi, nijako jej nepomohol. Inãtinktívne som zaåal braî jej
taãky a nakladaî ich na ten pás. Na druhej strane prehliadky
som s êou åakal na to, aby sme znova vãetko poskladali
z toho pásu. Nikdy nezabudnem na to, ako sa na mêa pozrela
a ako s úsmevom odçahåenia povedala: „Veçká vâaka; vaãa
láskavosî vyváæila neláskavosî toho muæa”. Tá æena tými
slovami zachytila moje najhlbãie presvedåenie o cirkvi: cirkev
je Boæím spôsobom odãkodnenia zlého v naãom ubolenom
svete.

Odãkodêovaî znamená „vracaî späî, redukovaî alebo
vyvaæovaî zlé vplyvy, vyplývajúce zo straty, utrpenia alebo
ãkody uplatnením opaånej sily alebo vplyvu”. My sme Boæím
opaåným vplyvom; vyvaæujeme bolesî a utrpenie v naãej
spoloånosti. Ako poslanci a obchodníci s láskou a nádejou,
prináãame úsmev na tvár vystresovaného a utrápeného
sveta. Odãkodnenie nezmení to, åo sa uæ stalo, ale dokáæe
zredukovaî vplyv toho, åo sa stalo. Revolúcia lásky je
súåasîou Boæieho veçkolepého odãkodêovacieho plánu pre
svet, ktorý zabudol, ako sa usmievaî.

Naãím prirodzeným prostredím nie je cirkev; je to svet – nie
ten pohodlný klub, ale nebezpeåný oceán. Narodili sme sa
preto, aby sme prosperovali v nepriateçskom a nepriaznivom
prostredí naruãeného sveta. Ako ryby, ktorým sa najlepãie
darí vo vode, nám sa darí najlepãie v stratenom svete, pretoæe
podobne ako ryby, aj my sme boli stvorení tak, aby sme
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neustále æili v naãom prirodzenom prostredí. Ak vyberiete
rybu z vody, zomrie. Vyberte rastlinku zo zeme a tieæ zomrie.
Vyberte cirkev zo sveta a tieæ zomrie. Ryby sa nikdy necítia
mokré, pretoæe voda je ich domovom, no kresîania mávajú
váæne alergické reakcie na svoje prirodzené prostredie. Sme
ako ryby, ktoré sa na pláæi utierajú do sucha! Viem, æe to je
smieãny obraz, no výstiæne a vhodne vystihuje danú situáciu.

Biblia åasto vykresçuje cirkev ako nepriateçské prostredie.
Sme popisovaní ako soç v hnijúcom svete, svetlo v temnotách,
ovce medzi vlkmi, cudzinci a votrelci, ktorí sú mimo svojej
domovskej krajiny. Boli sme stvorení tak, aby sme
prosperovali uprostred nepriateçského prostredia. Sme
cirkev, tá jediná åasî neba, ktorej sa môæe dariî vo svete, ktorý
je otrávený peklom. Sme Boæou revoluånou armádou, ktorá je
vyslaná zaåaî Revolúciu lásky – a tá revolúcia musí zaåaî
tebou a mnou – dnes!
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HJG

9. KAPITOLA

Dodávajte çuâom pocit hodnoty

Uråite teda smerujme ku harmónii a usilovne sa o êu
snaæme a navzájom budujme (vzdelávajme

a rozvíjajme) jeden druhého.
Rimanom 14, 19

Jedným z najjednoduchãích spôsobov, ktorým môæeme
pomôcî rozdúchavaî Revolúciu lásky, je rozhodnutie, æe
budeme dodávaî iným pocit hodnoty. Matka Tereza povedala:
„Keâ je ålovek nechcený, nemilovaný, nikto sa o neho nestará,
keâ je vãetkými zabudnutý, myslím, æe to je omnoho väåãí
hlad, omnoho väåãia chudoba, ako u åloveka, ktorý nemá åo
jesî.” Ja som zistila, æe väåãina çudí, ktorých stretávame alebo
s ktorými sa dostaneme do nejakého kontaktu v rámci svojho
kaædodenného æivota, nepozná pocit nekoneånej hodnoty
Boæieho dieîaîa. Myslím si, æe diabol veçmi usilovne pracuje na
tom, aby sa çudia cítili nehodní a bezcenní, my vãak môæeme



dôsledky jeho klamstiev a naráæok neutralizovaî tým, æe
budeme çudí budovaî, povzbudzovaî a vzdelávaî. Jedným zo
spôsobov, ktorým to môæeme robiî, je povzbudzovanie – to je
jeden z najvzácnejãích darov na svete.

Väåãina çudí sa dokáæe veçmi rýchlo porovnávaî s inými
a keâ to robia, åasto nedokáæu vidieî svoje vlastné schopnosti
a hodnotu. Dodaî niekomu inému pocit hodnoty nie je drahé
a nemusí to byî ani åasovo nároåné. Staåí, ak nebudeme
neustále sústredení iba na seba a budeme myslieî na niekoho
iného. Potom nájdeme nieåo povzbudzujúce, åo mu/jej
môæeme povedaî. Dodávanie hodnoty iným çuâom nás nestojí
æiadne peniaze, no dá im to nieåo, åo je omnoho hodnotnejãie,
ako åokoçvek, åo si môæu kúpiî za peniaze. Úprimný
kompliment sa nám moæno bude zdaî iba malou vecou, ale má
nesmiernu silu.

Verím v stanovovanie cieçov a keâ som spolu s Bohom
pracovala na rozvíjaní dobrých návykov v oblasti povzbudzo-
vania iných, dala som si za cieç, aby som kaædý deê pochválila
aspoê troch çudí. Odporúåam vám, aby ste spravili nieåo
podobné, åo by vám pomohlo v tom, aby ste sa stali horlivými
pre kaædé povzbudenie.

Nezabúdajte na zabudnutých

Çudia sa åasto cítia osamelí a zabudnutí. Moæno majú pocit, æe
naozaj tvrdo pracujú, ale nikto si to nevãíma a nikomu na tom
nezáleæí. Spomínam si na æenu, ktorá mi povedala, æe sa
väåãinu svojho æivota cíti ako neviditeçná. Spomínam si na tú
bolesî v jej tvári, keâ hovorila o tom, ako ju jej rodiåia
v podstate ignorovali. Cítila sa izolovaná a hrozne osamelá
a kvôli tomu mala pocit, æe je nechcená. Jej rodiåia boli mladí,
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keâ sa narodila; neboli pripravení na to, aby mali dieîa a boli
veçmi sebeckí a egoistickí. Vôbec jej neprejavovali svoju
náklonnosî, ani emocionálnu podporu. Povedala, æe väåãinu
svojho detstva a dospievania strávila osamote vo svojej izbe
åítaním kníh.

Jedným z najjednoduchãích spôsobov,
ktorým môæeme pomôcî rozdúchavaî

Revolúciu lásky, je rozhodnutie,
æe budeme dodávaî iným pocit hodnoty.

To, ako táto æena popisovala svoje detstvo a svoj pocit
neviditeçnosti, bolo smutné a viedlo ma k zamysleniu, ako
åasto ja dávam çuâom pocit, æe sú neviditeçní – moæno iba
kvôli tomu, æe sa tak straãne sústredím na to, åo robím alebo
na cieç, ktorý sa snaæím dosiahnuî, æe ani nevenujem åas tomu,
aby som si vãimla ich prítomnosî. Som A typ osobnosti – to sú
çudia, ktorí sú veçmi cieçavedomí a rozhodnutí dosiahnuî svoje
ciele v æivote. Skutoåne toho dosahujem veça, no musela som
sa nauåiî, æe v tom procese nesmiem zraêovaî iných çudí.
Nikto nie je úspeãný bez pomoci mnohých iných zanietených
çudí a keâ zlyháme v tom, æe im nevyjadríme naãu vâaku
a neoceníme ich prínos tam, kde treba, åelíme hroznej tragédii
a správame sa tak, æe Boh z toho nemá radosî.

Jednoduché veci môæu byî veçkolepé

Boh v Biblii åasto hovorí o naãej zodpovednosti voåi
utláåaným, vdovám, sirotám a cudzincom. Nezabúda na tých,
ktorí sú osamelí a na çudí, ktorí sa cítia zanedbávaní,
zabudnutí alebo nehodní. Váæne sa zaujíma o utláåaných
a hladných. Çudia môæu byî hladní v rôznych oblastiach
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svojho æivota. Moæno majú dostatok jedla na zjedenie, ale sú
hladní po povzbudení alebo po nejakom slove, ktoré im dodá
pocit hodnoty. Boh pozdvihuje tých, ktorí sú utlaåení
smútkom, ochraêuje cudzinca a pozdvihuje siroty a vdovy
(pozri Æalm 146, 7-9). Ako to robí? Koná skrze çudí! On
potrebuje oddaných, podriadených, horlivých çudí, ktorí æijú
tak, æe iní sa pri nich cítia hodnotní. Matka Tereza venovala
svoj æivot tomu, aby sa vyvrheli cítili milovaní a hodnotní.
Veci, ktoré robila, boli celkom jednoduché, obyåajne to boli
malé veci, no predsa to bolo nieåo veçkolepé. Povedala:
„Nemyslite si, æe nato, aby láska mohla byî skutoåná, musí byî
výnimoåná. Dnes potrebujeme lásku, ktorá sa neunaví.”

Sme adoptovaní

Jeden text, ktorý je pre mêa veçkým povzbudením, je Æalm
27,10: „Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin
sa ma ujme [adoptuje ma za svoje dieîa]”.

Moja mama sa v hõbke srdca veçmi bála môjho otca, a preto
ma nedokázala uchrániî pred rôznymi formami zneuæívania,
ktorými sa proti mne previnil. Cítila som sa veçmi osamelá,
zabudnutá a opustená v svojom zlom sne. Nakoniec som sa
rozhodla, æe keâæe mi asi nikto nepomôæe, musím sa
uprostred svojej situácie snaæiî „preæiî”, aæ pokým z nej
nebudem môcî uniknúî. Medziåasom som pochopila, æe
zástupy çudí, ktorých denne stretávame, sa iba snaæia preæiî –
dovtedy, kým ich niekto nevyslobodí – a ten niekto môæeã byî
ty alebo ja.

Biblia hovorí, æe z lásky si nás Boh eãte pred stvorením sveta
vyvolil [vlastne, vybral si nás za svojich] v Kristovi” (Ef. 1, 4).
S láskou plánoval, æe si nás adoptuje za svoje vlastné deti. Tie
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krásne slová priniesli mnoæstvo uzdravenia do mojej
doráêanej duãe. Boh si adoptuje opustených a osamelých
a pozdvihuje ich a dodáva im hodnotu. Koná skrze svoje
Slovo, skrze Ducha Svätého a skrze Duchom-vedených çudí,
ktorí æijú pre pomoc iným.

Matka Tereza mala pocit, æe kaædý ålovek, ktorého stretla,
bol „zamaskovaný Jeæiã”. Len si skúste predstaviî, ako inak by
sme sa správali k çuâom, ak by sme sa na nich naozaj dívali tak,
ako sa na nich dívala ona. Jeæiã povedal, æe ak spravíme nieåo
dobré alebo zlé, dokonca aj tým „posledným” çuâom, ako keby
sme to spravili Jemu. (pozri Mat. 25, 45). Inými slovami, On si
berie osobne to, ako sa správame k iným çuâom. Ak by niekto
urazil, odbil, ignoroval alebo znevaæoval niektoré z mojich
detí, povaæovala by som to za osobnú uráæku, takæe by pre nás
nemalo byî nepochopiteçné, preåo sa Boh cíti rovnako. Kieæ by
sme sa vãetci usilovali o to, aby sme povzbudzovali çudí, aby sa
çudia po stretnutí s nami cítili lepãie. Buâme tí, ktorí oceêujú
æivoty iných.

Zaånite úsmevom

Úsmev je zaåiatkom lásky. Znamená prijatie a uznanie. Mali by
sme sa nauåiî usmievaî sa na vãetkých a keâ to spravíme,
nielen oni sa budú cítiî lepãie, ale aj my sa budeme cítiî lepãie.
Ja som obyåajne hlboko ponorená do svojich myãlienok
a kvôli tomu moæno vyzerám dosî napäto. Taktieæ so sebou
nosím veça zodpovedností a ak si nedám pozor, môæe to
spôsobiî, æe vyzerám pochmúrne. Uåím sa venovaî åas tomu,
aby som sa na çudí usmievala, spýtala sa ich, ako sa majú
a naãla nieåo priateçského, åo by som im mohla povedaî. Je
jasné, æe ak sme príliã zaneprázdnení na to, aby sme boli
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priateçskí, tak sme nevyváæení a smerujeme ku katastrofe vo
vzîahoch. Vzîahy sú veçkou åasîou æivota a dokonca som
zistila, æe Biblia je kniha o vzîahoch. Je o naãom vzîahu
s Bohom, o vzîahu k sebe samým a o vzîahoch s inými çuâmi.
Je úæasné, akú pohodu dokáæe çuâom priniesî obyåajný úsmev
a priateçský pozdrav. To sú dva z mnohých spôsobov, ktorými
môæeme druhých poæehnaî kdekoçvek, kde sa nachádzame.

Moæno si myslíte: No, ale ja taký/á nie som. Som rezervo-
vanejãí/ia a uzavretý/á. Dávam prednosî tomu, aby som sa toçko
nestretával/a s çuâmi a hlavne s çuâmi, ktorých nepoznám. Ak sa
tak cítite, úplne to chápem, pretoæe ja som bola presne taká
istá dovtedy, kým som nebola usvedåená Boæím Slovom, æe sa
máme povzbudzovaî, budovaî sa navzájom, napomínaî sa a
sprostredkovaî pocit hodnoty. Nauåila som sa, æe skutoånosî,
æe ja moæno nie som prirodzene obdarovaná v nejakej oblasti
eãte neznamená, æe sa nemôæem nauåiî v tej oblasti inak
správaî.

Roky som si ospravedlêovala to, æe nie som priateçská
slovami: „Ja taká nie som; som asi viac samotárska”, no potom
som si uvedomila, æe „samotárstvo” nie je v Biblii na zozname
obdarovaní. Ak si o sebe myslíme, æe sme „samotári”, môæe to
byî jednoducho iba výhovorka, prostredníctvom ktorej sa
vyhýbame åasto nepríjemnému stavu zraniteçnosti. Veâ
nakoniec, myslíme si: „Ako sa budem cítiî, ak sa usmejem na
çudí a oni sa neusmejú naspäî?" Budem sa cítiî odmietnutá a to
nikdy nie je dobrý pocit. Väåãina z nás strávi viac åasu v æivote
tým, æe sa snaæí vyhnúî odmietnutiu, neæ snaæením sa
o rozvíjanie dobrých, zdravých vzîahov. Åo ak sa poåas
åakania v åakárni u lekára pokúsim o priateçský rozhovor
s cudzím ålovekom a pomerne rýchlo zistím, æe ten ålovek sa
nemá chuî rozprávaî? Zrazu sa sama cítim trápne a divne, a tak
namiesto toho, aby som to „riskovala”, ostanem izolovaná
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a chránim samú seba. Ak sa tak správame, mrháme príle-
æitosîami na zasiahnutie çudí Boæou láskou, prichádzajúcou
prostredníctvom úsmevu alebo priateçského slova. Keâ sa ale
usmievame, môæeme vyvolaî úsmev aj u niekoho iného a to je
jeden z najlepãích darov, aký môæeme daî.

Zapojenie sa do Revolúcie lásky si vyæaduje úsilie a prax.
Bude to chcieî, aby sme boli ochotní zmeniî niektoré z naãich
ciest a aby sme zaåali prosiî Boha o to, aby nám ukázal Jeho
cesty. Viete si predstaviî Jeæiãa, ako sa mraåí alebo nie je
priateçský alebo ako ignoruje çudí len preto, aby sa necítil
odmietnutý alebo iba preto, lebo je príliã zaneprázdnený
robením svojich vecí? Samozrejme, æe vieme, æe Jeæiã by sa
nikdy tak nesprával a aj my by sme sa mali rozhodnúî, æe sa tak
správaî nebudeme. Zaånite sa viac usmievaî, môæete to
dokonca skúsiî, aj keâ ste sami a uvidíte, æe sa budete cítiî
çahãie a ãîastnejãie. Apoãtol Pavel povedal tým, ktorým slúæil,
aby sa pozdravovali svätým bozkom (pozri Rim. 16, 16) – to
bol zvyåajný pozdrav v tých dêoch. Ja vás æiadam iba o úsmev!

Netrápte sa, ak to nepríde prirodzene

Na konci tejto kapitoly budete åítaî príspevok od Johna
Maxwella, ktorý napísal pre túto knihu. John Maxwell je
medzinárodným reåníkom a spisovateçom na tému vod-
covstvo a naãím osobným priateçom. V priebehu niekoçkých
minút v Johnovej prítomnosti sa vãetci cítia úæasne hodnotní.
Hovorila som s ním o jeho skvelej schopnosti v tejto oblasti
a on ochotne priznáva, æe jeho otec mal na neho ten
blahodarný vplyv. Nielen, æe John mal v êom poåas svojho
detstva dobrý príklad, ale ten dar (talent, schopnosî)
povzbudzovania dostal od Boha aj on sám.
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Biblia hovorí o dare povzbudzovania (pozri Rim. 12, 8)
a hovorí, æe çudia, ktorí dostali ten dar, by ho mali pouæívaî
s horlivosîou a s radostnou, veselou dychtivosîou. Tak, ako ja
mám dar komunikácie, ktorý ma uschopêuje efektívne
hovoriî bez toho, aby som sa pri tom veçmi namáhala, niektorí
çudia majú dar povzbudzovania. Bez nejakého veçkého úsilia
povzbudzujú iných; je to pre nich prirodzené. Hoci niektorí
darom povzbudzovania pohþdajú, ja si myslím, æe to je jeden
z najpotrebnejãích darov na svete. Je krásne, poznaî takých
çudí a zdræovaî sa v ich prítomnosti, ale znova vás vyzývam,
aby ste sa nevyhýbali povzbudzovaniu len preto, lebo pre vás
povzbudzovanie nie je prirodzené. Ja mám dar dávania
a pamätám si, æe uæ ako malé dieîa som rada plánovala, ako
dám niekomu nejaký daråek, z ktorého bude maî radosî.
Moæno nie vãetci majú duchovný dar dávania (ktorý je tieæ na
zozname darov v Rimanom 12, spolu so schopnosîou
povzbudzovaî iných), ale vãetci majú príkaz dávaî a robiî to
zámerne.

Nech sa páåi, smejte sa

Väåãina z nás uæ poåula aspoê nieåo o dôleæitosti smiechu na
naãe fyzické a psychické zdravie. Úsmev je vstupnou bránou
k smiechu a smiech je nieåo, åo potrebujeme maî vo svojom
æivote åasto a zámerne.

Biblia hovorí, æe radostné srdce je také dobré, ako liek
(pozri Prísl. 17, 22). Jedna z úæasných vecí, ktorú som si
vãimla na svojej sluæbe vyuåovania, je to, æe dokáæem byî
veçmi zábavná. Hovorím, æe to je úæasná vec, pretoæe poåas
toho, åo nazývam „normálny æivot”, by ma çudia vôbec tak
nepopísali. Uvedomila som si, æe poåas mojich príhovorov
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skrze mêa hovorí Duch Svätý a On oåividne vie, aký dôleæitý je
humor a aké ma ozdravovacie úåinky. Boh chce, aby sme sa
smiali a tieæ chce, aby sme druhých privádzali k smiechu. To
neznamená, æe by sme sa vãetci mali staî nejakými ãaãami
alebo æe by sme sa mali smiaî v nevhodných chvíçach, ale
kaædopádne môæeme jeden druhému pomôcî v troãku
optimistickejãom prístupe k æivotu. Vãetkým by nám bolo
omnoho lepãie, ak by sme sa nauåili smiaî sa na sebe namiesto
toho, aby sme sami seba brali príliã váæne.

Posledné tri razy, keâ som mala obleåené biele nohavice,
som si na seba vyliala kávu. Môæem sa zaåaî podceêovaî
a myslieî si, æe som neãikovná a radãej by som sa nemala
niåoho chytaî, alebo sa na tom môæem zabaviî a nabudúce sa
viac budem usilovaî o to, aby som ostala åistá. Roky som
zvykla poåúvaî, ako sa çudia slovne zhadzujú za kaædú chybu,
ktorú spravili a verím tomu, æe Boh je z toho zarmútený. Ak
poznáme svoju hodnotu v Kristovi, nikdy by sme nemali
hovoriî o sebe veci, ktoré znehodnocujú to, åo Boh stvoril.

Åo keby sme si navykli pomáhaî çuâom, aby videli, æe vãetci
robíme hlúpe chyby a æe sa vædy môæeme rozhodnúî, åi sa
budeme na nich smiaî, alebo åi sa kvôli nim nahneváme? Dajte
çuâom priestor k tomu, aby neboli dokonalí! Svet je plný tlaku
na výkon, núti nás vynikaî, ale keâ sa nám to práve nedarí,
potrebujeme láskavé slovo, ktoré nás uistí o tom, æe sme
predsa prijatí a hodnotní.

Keâ ste s çuâmi, ktorí robia chyby, okamæite sa pokúste
pripomenúî im ich silné stránky alebo nieåo úæasné, åo ste ich
nedávno videli robiî. Moje dcéry sú obidve skvelé, oddané
matky. Keâ majú zlý pocit z nieåoho, åo nespravili správne,
pripomínam im, æe sú skvelými matkami a zdôrazêujem, aké
to je dôleæité. Niå, åo çudia robia dobre, by sme nemali
povaæovaî za samozrejmosî. Diabol pracuje aj v nadåasoch
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kvôli tomu, aby dal çuâom pocit zlyhania a my by sme sa mali
rovnako usilovaî o to, aby sme dali çuâom pocit úspechu.

Niå nedokáæe zmeniî zlú situáciu rýchlejãie, ako smiech. To
„malé dieîa” v nás, ubíjame v naãom æivote príliã skoro. Zdá sa,
æe deti nie sú také nahnevané, keâ im nieåo spadne na zem,
keâ si pokazia ãaty, keâ sa potknú a spadnú alebo keâ spravia
chybu. Obyåajne sa tým nenechajú vyruãiî v smiechu
a v zábave – pokiaç im to dovolia dospelí. Jeæiã povedal, æe
nemôæeme vstúpiî do toho úæasného æivota, ktorý nám Boh
sçubuje, pokým k Nemu neprídeme ako malé deti (pozri Lukáã
18, 17). A preto veçmi odporúåam, aby sme jeden druhému
pomáhali v tejto oblasti. Ja som veçmi rada medzi çuâmi, ktorí
ma nenútia k tomu, aby som bola dokonalá. Boh nás
bezpodmieneåne miluje a to znamená, æe On nás prijíma
takých, akí sme a potom nám pomáha byî vãetkým, åím
môæeme byî. Úsmev je znamenie prijatia. Ak pomáhame
çuâom smiaî sa na sebe, ako keby sme tým povedali: „Prijímam
îa, spolu s chybami a vãetkým.”

Znáãanie slabostí jedni druhých je jedným z jednoduchých
spôsobov preukazovania si lásky. Apoãtol Pavel uåil çudí, aby
povzbudzovali a budovali iných a opakovane im pripomínal,
aby v tom neustávali. „Preto sa poteãujte (napomínajte,
nabádajte) vospolok a povzbudzujte (posilêujte, budujte)
navzájom, ako aj robíte” (1. Tes. 5, 11). Sám Duch Svätý æije
v nás a kráåa spolu s nami æivotom a poteãuje, povzbudzuje
a buduje nás. On nás vyzýva k tomu, aby sme sa stali vãetkým
tým, åím môæeme byî. Keâ robíme chyby, neodsudzuje nás;
vyzýva nás k tomu, aby sme napredovali.

Nedostatok povzbudenia vedie k depresii, zúfalstvu,
zlyhaniu a rozvodu a bráni çuâom dosahovaî ich potenciál
v æivote. Vãetci potrebujeme byî povzbudzovaní a eãte raz
chcem zdôrazniî to, æe jednoduché povzbudenie je jedným
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z primárnych spôsobov, ktorými môæeme rozdúchavaî
Revolúciu lásky v naãej spoloånosti.

Vyzdvihujte to pozitívne

Boh mi zaåal ukazovaî jeden spôsob, ktorým môæem milovaî
svojho manæela. Spoåíva v tom, æe mu jednoducho nebudem
spomínaî malé chyby, ktorých sa dopustil – ako napríklad, æe
nevypol svetlo vo svojom ãatníku alebo æe nevymenil rolku
toaletného papiera. Moæno, æe zabudol spraviî nieåo, o åo som
ho prosila – ako napríklad, zobraî moju taãku hore do mojej
kancelárie, aby som ju tam nemusela niesî nasledujúce ráno,
keâ tam pôjdem so ãálkou kávy v druhej ruke. Existujú
doslova stovky malých vecí, ktoré vãetci robíme a ktoré nás
majú tendenciu navzájom iritovaî, no môæeme sa rozhodnúî,
æe si ich jednoducho nebudeme vãímaî a budeme pamätaî na
to, æe my vãetci robíme malé chyby a æe by sme boli najradãej,
keby nám ich iní çudia nepripomínali.

Ak naozaj potrebujete niekoho s nieåím konfrontovaî, tak
to iste spravte, ale väåãina vzîahov, ktoré sa rozpadajú, konåí
preto, lebo niekto príliã nafúkol nejakú malú vec, ktorá vlastne
vôbec nebola aæ taká dôleæitá. Çudí niåí a naozaj oslabuje
kaædá pripomienka na nieåo, åo neurobili správne. Ja som
strávila mnoæstvo rokov „spomínaním” vecí, ktoré ma iritujú –
v nádeji, æe çudia ich prestanú robiî. Neskôr som vãak zistila,
æe moje poznámky v çuâoch vyvolávali tlak a spôsobovali, æe tí
çudia sa necítili dobre v mojej prítomnosti. Zistila som, æe
modlitba a vyzdvihovanie toho pozitívneho, sú omnoho
efektívnejãie.

Keâ u çudí vyzdvihujeme a zdôrazêujeme silné stránky
a veci, ktoré robia dobre, sú motivovaní prekonávaî svoje
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slabé stránky a chyby. Bola som prekvapená, keâ som zistila,
aká obrovská výzva to bola pre mêa na zaåiatku tejto cesty,
keâ som iba nieåo nespomenula, åo ma iritovalo a nechala som
to plávaî. Teraz som uæ v tom bode, keâ chápem, æe ak ma
irituje nejaká malá vec, tak samotná tá skutoånosî je väåãím
problémom, ako tá vec. Preåo by ma malo iritovaî nieåo také,
ako zabudnuté svetlo v ãatníku? Åi ja nikdy nenechávam
niekde omylom zapnuté svetlo? Samozrejme, æe nechávam.

Posledne som napomenula Davea za to, æe si sadol na
koniec postele, ktorú som uæ upravila a potom odtiaç odiãiel
bez toho, aby to za sebou napravil. Pozrel sa na mêa ãokovaný
a pripomenul mi, æe na tej posteli nesedel on, ale æe
v skutoånosti som to bola ja! Neuveriteçné! Ja som si bola taká
istá tým, æe to bol Dave, æe som totálne zabudla na to, æe ja som
bola tá vinníåka! Tento príklad ukazuje, ako nás kritický duch
dokáæe zaslepiî – nevidíme svoje vlastné chyby a zároveê
máme chuî obviêovaî iných.

Preukazujte lásku tým, æe na çuâoch vyzdvihnete to
pozitívne. Je zvláãtne, æe nikdy sa nemusíme príliã snaæiî, aby
sme naãli tie negatívne veci, ktoré çudia robia. Zdá sa, æe tie
tråia ako åervené, blikajúce svetlá. Zámerne vãak musíme
vyhçadávaî tie pozitívne – alebo aspoê dovtedy, pokým sa
v nás nesformujú nové návyky!

Ako som uæ predtým navrhla, zaånite tým, æe si vytýåite
cieç, æe kaædý deê bez výnimky povzbudíte troch çudí alebo im
dáte nejaký kompliment. Na konci dêa si skúste spomenúî,
koho sa to v ten deê týkalo, aby ste boli vykázateçní. Keâ si uæ
zvyknete na troch, zvýãte svoj cieç na ãesî, potom na desaî
a potom sa uæ pre vás stane prirodzeným, æe budete
povzbudzovaî vãetkých çudí, s ktorými sa dostanete do
kontaktu vo svojom kaædodennom æivote.
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Vaãe komplimenty nemusia byî vôbec veçkolepé. Malé veci,
ako napríklad: „Tá farba sa vám naozaj hodí”, „Páåi sa mi, ako
máte spravené vlasy”, „Máte peknú koãeçu”, „Cítim sa pri vás
v bezpeåí”, „Naozaj usilovne pracujete”, „Cením si vás” alebo
„Som rada, æe si moja priateçka” sú veçmi efektívne
a zmysluplné. Keâ zaånete hovoriî takéto veci a vyzdvihovaî to
pozitívne, budete sa cítiî ãîastnejãí. Takæe nielen budete dávaî,
ale zároveê budete z toho aj sami prijímaî a profitovaî.
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Revolucionár lásky
John C. Maxwell

Povzbudenie mení vãetko
Povzbudenie je fantastické. Jeho vplyv môæe byî hlboký –
takmer zázraåný. Slovo povzbudenia, ktoré smeruje od
uåiteça k dieîaîu dokáæe zmeniî jeho æivot. Slovo povzbudenia
od manæela alebo manæelky, môæe zachrániî manæelstvo.
Slovo povzbudenia od vodcu, môæe inãpirovaî åloveka k
tomu, aby dosiahol svoj potenciál. Ako Zig Ziglar hovorieva:
„Ålovek nikdy nevie, kedy nejaká chvíça a niekoçko úprimných
slov dokáæu zásadne ovplyvniî niekoho æivot”. Povzbudzovaî
çudí znamená pomáhaî im pri získavaní odvahy, ktorú by inak
nemali – odvahy åeliî novému dêu, robiî to, åo je správne,
riskovaî, prináãaî zmenu. A jadrom povzbudenia je
komunikovaî çuâom, æe majú hodnotu. Keâ pomáhame çuâom
v tom, aby sa cítili hodnotní, schopní a motivovaní, åasto sa
stávame svedkami trvalej zmeny v ich æivotoch. A niekedy
sme svedkami aj toho, æe dokonca menia svet.

Ak ste rodiå, tak máte zodpovednosî za povzbudzovanie
ålenov svojej rodiny. Ak ste vedúci organizácie, tak môæete
dramaticky zvyãovaî efektivitu svojho tímu – priamo úmerne
s mnoæstvom povzbudenia, ktoré dávate çuâom, ktorých
vediete. Ako priateç máte výsadu prináãaî povzbudzujúce
slová, ktoré môæu niekomu pomôcî vytrvaî uprostred îaækého
obdobia alebo v úsilí o výnimoånosî. Ako kresîan máte moc
reprezentovaî Jeæiãa v milovaní iných a v pozdvihovaní iných
prostredníctvom povzbudzujúcich slov.
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Pridajte sa do klubu

Nikdy nepodceêujte moc povzbudenia. V 20-tych rokoch
minulého storoåia George W. Crane, lekár, konzultant a
psychológ, zaåal uåiî sociálnu psychológiu na Northwestern
univerzite v Chicagu. Hoci len zaåínal vyuåovaî, bol
vãímavým pozorovateçom çudského charakteru a silne veril
tomu, æe dokáæe spraviî ãtúdium psychológie pre svojich
ãtudentov skutoåne praktickým.

Na jednej z prvých hodín, ktoré vyuåoval, sa zúåastêovali
aj externí ãtudenti, ktorí boli starãí ako priemerní vysoko-
ãkoláci. Tí mladí muæi a æeny pracovali cez deê v obchodných
domoch, na úradoch a vo fabrikách po celom Chicagu
a snaæili sa zdokonaliî tým, æe po veåeroch navãtevovali tieto
hodiny.

Po jednej takejto veåernej lekcii sa jedna mladá æena
menom Lois, ktorá sa do Chicaga presîahovala z malého
mesta v ãtáte Wisconsin a zamestnala sa v ãtátnej správe,
zverila Craneovi, æe sa cíti izolovaná a osamelá. „Nepoznám
tu nikoho, okrem niekoçkých dievåat z náãho úradu”,
sîaæovala sa. „Veåer idem do svojej izby a píãem listy domov.
Jediná vec, ktorá mi pomáha preæiî zo dêa na deê, je nádej, æe
dostanem list od mojich priateçov z Wisconsinu.”

Crane sa hlavne snaæil reagovaî na Loisin problém, keâ
vytvoril svoj takzvaný Klub komplimentov, ktorého zrod ohlásil
vo svojej triede nasledujúci týædeê. Mala to byî prvá
z mnohých praktických úloh, ktoré plánoval daî svojim
ãtudentom poåas toho semestra.

„Svoju psychológiu musíte pouæívaî kaædý deê – uæ åi
doma alebo v práci alebo v elektriåkách a autobusoch”,
povedal im Crane. „Prvý mesiac bude vaãou písomnou
úlohou Klub komplimentov. Kaædý deê musíte daî úprimný
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kompliment trom rôznym osobám. To åíslo môæete zvýãiî, ak
chcete, ale ak chcete byî klasifikovaní v tomto predmete,
musíte kaædý deê poåas nasledujúcich tridsiatich dní daî
kompliment aspoê trom çuâom… Potom, po skonåení tohto
tridsaî-dêového experimentu chcem, aby ste napísali úvahu
alebo prácu o svojich skúsenostiach”, pokraåoval. „Uveâte
tam zmeny, ktoré ste si vãimli u çudí vo vaãom okolí, ako aj to,
ako sa zmenil váã vlastný pohçad na æivot.”1

Niektorí Craneovi ãtudenti odmietli tú úlohu. Niektorí sa
sîaæovali, æe nevedia, åo majú çuâom povedaî. Iní sa zase
báli, æe budú odmietnutí. A niekoçkí si mysleli, æe by nebolo
åestné, ak by dávali komplimenty çuâom, ktorých nemajú radi.
„Åo ak napríklad stretnem niekoho, koho nemám rád?”, spýtal
sa jeden muæ. „Nebolo by neúprimné chváliî svojho
nepriateça?”

„Nie, to nie je neúprimnosî, keâ chváliã svojho nepriateça”,
odpovedal Crane. „Kompliment je totiæ úprimný výrok, ktorý
chváli nejakú objektívnu årtu alebo hodnotu, ktorá si zasluhuje
pochvalu. Zistíte, æe nikto úplne nepostráda nejakú hodnotu
alebo cnosî…

Vaãa chvála môæe pozdvihnúî morálku osamelých duãí,
ktoré sú takmer pripravené vzdaî sa uprostred svojho zápasu
robiî dobré skutky. Nikdy neviete, kedy váã náhodný
kompliment zachytí nejakého chlapca alebo dievåa, muæa
alebo æenu v ich kritickom bode, v ktorom by inak hodili flintu
do æita.”2

Craneovi ãtudenti zistili, æe ich úprimné komplimenty mali
pozitívny dopad na çudí v ich okolí a celá tá skúsenosî mala
dokonca eãte väåãí dopad na samotných tých ãtudentov.
Z Lois sa stal ålovek, ktorý bol úplne zameraný na iných a
ktorý dokázal rozæiariî celú miestnosî pri svojom vstupe do
nej. Iná ãtudentka, ktorá bola pripravená daî výpoveâ vo
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svojej práci sekretárky u právnika, ktorý bol obzvláãî
nepríjemným ãéfom, mu zaåala dávaî komplimenty, hoci to
najprv robila len cez zaîaté zuby. Nakoniec sa nielen zmenila
jeho nevrlosî voåi nej, ale aj jej podráædenosî z neho.
Nakoniec si jeden druhého skutoåne obçúbili a zobrali sa.

Klub komplimentov Georgea Cranea nám dnes znie dosî
zastaralo. Ale princípy v jeho pozadí sú dnes presne také
æivé, ako v 1920-tych rokoch. Hlavné je, æe Crane uåil to, åo ja
teraz nazývam Princíp výîahu: V naãich vzîahoch môæeme
çudí buâ vyzdvihovaî alebo poniæovaî. Crane sa snaæil nauåiî
svojich ãtudentov, aby boli proaktívni. Povedal: „Svet hladuje
po uznaní. Je hladný po komplimentoch. Niekto musí
rozkotúçaî tú loptu tým, æe bude prvý, kto sa ozve a povie
nejakú peknú vec svojmu druhovi.”3

Myslím, æe zaujal rovnaký postoj, ako Benjamin Franklin,
ktorý tvrdil: „Tak, ako sa musíme zodpovedaî za kaædé
zbytoåné slovo – tak sa musíme zodpovedaî aj za kaædé
zbytoåné ticho.”

Päî vecí, ktoré musí kaædý, kto povzbudzuje
vedieî o çuâoch

Vãetci máme ohromnú moc ovplyvêovaî æivoty çudí okolo nás.
Povzbudenie z vaãej strany môæe zmeniî niekomu inému deê,
týædeê alebo dokonca æivot a nasmerovaî toho åloveka úplne
novým smerom.

Je îaæké povzbudzovaî çudí, ak neviete, åo åloveka
povzbudzuje. Zaånite teda çudí skúmaî a nauåte sa, åo nimi
hýbe. Zistite, åo ich dokáæe pozdvihnúî. Na zaåiatok sa
pokúste prijaî nasledujúcich päî vecí, ktoré viem o çuâoch ja:

188 Revolúc ia lásky



1. Vãetci chcú byî niekým.
Kaædý ålovek potrebuje uistenie. Kaædý ålovek chce byî
milovaný. Kaædý ålovek chce, aby si çudia o êom mysleli
dobré. Vãetci chcú byî niekým. To platí u malých detí, aj
u najstarãích „dospelákov”.

Ako môæete pomôcî iným çuâom, aby sa cítili, æe sú
niekým? Tak, æe ich budete vnímaî ako „10”. Verím tomu, æe
çudia väåãinou reagujú na to, aké na nich kladieme
oåakávania. Ak si o nich myslíte iba to najlepãie, obyåajne
vám dajú to najlepãie. Ak sa k nim správate ako k „10”,
reagujú ako „10”. Ak sa k niekomu správate ako k „2”, reaguje
ako „2”. Çudia túæia po uznaní a uistení. Je to hlboká çudská
túæba a my môæeme çuâom pomôcî staî sa veçkými
jednoducho tak, æe im ukáæeme, ako v nich veríme.

2. Nikoho nezaujíma, koçko toho viete, pokým nevie, ako
veçmi vám na êom záleæí.
Çudia nechcú vedieî, akí sme ãikovní. Nechcú vedieî, akí sme
duchovní. Nechcú vedieî, aké tituly vlastníme alebo aké
bohatstvo sme zhromaædili. Jediná vec, ktorú naozaj chcú
vedieî je, åi nám naozaj na nich záleæí. Lásku Boæiu
potrebujeme druhým preukazovaî skrze svoje æivoty.

Túto lekciu som sa nauåil od Katie Hutchison, mojej
uåiteçky v druhej triede nedeçnej besiedky. Bola úæasná.
Milovala ma a ja som to vedel. Keâ som bol chorý a vymeãkal
som bohosluæby, priãla ma v ten týædeê navãtíviî.

Ó, Johnny, chýbal si mi v nedeçu v zbore”, zvykla mi
hovorievaî. „Chcela som vidieî, ako sa ti darí”. Priniesla mi
nejakú päî-centovú hraåku, ktorá mala vtedy pre mêa hodnotu
miliónov dolárov a povedala: „Dúfam, æe budúcu nedeçu
budeã môcî prísî do nedeçnej besiedky, pretoæe si nám naozaj
chýbal. Keâ prídeã do triedy, chcela by som îa iste vidieî, a tak
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keâ prídem dopredu a zaånem vás uåiî, iste zdvihni ruku a
zakývaj mi, dobre?” (V tej triede bolo takmer 50 detí!) „Potom
îa uvidím a usmejem sa na teba, poteãí ma to a bude sa mi
lepãie uåiî.”

Keâ priãla nedeça, ãiel som tam bez ohçadu na to, åi som sa
cítil dobre alebo zle. Kýval som jej. Ona sa usmiala a zakývala
hlavou a potom uåila. Vedel som, ako veçmi jej na mne záleæí
a to mi dávalo pocit, æe vãetko zvládnem.

3. Ktokoçvek v Tele Kristovom patrí vãetkým v Tele
Kristovom.
Príliã veça çudí sa snaæí kresîanstvo zvládnuî na vlastnú päsî.
Sú çahostajní voåi iným a oåakávajú od iných, æe sa budú tieæ
staraî iba sami o seba. To vãak nie je spôsob, akým má
fungovaî Telo Kristovo.

Keâ sa kresîan snaæí æiî osamote, je ako ten murár
z jedného úsmevného príbehu, na ktorý som raz narazil.
Potreboval presunúî pribliæne 250 kg tehál z vrchného
poschodia ãtvorposchodovej budovy na chodník pred êou. Na
základe zápisnice, ktorú na základe jeho výpovede zostavila
poisîovacia spoloånosî, sú vraj toto jeho autentické slová:

Trvalo by mi príliã dlho, kým by som ruåne poznáãal
dole vãetky tehly, a tak som sa rozhodol, æe ich naloæím
do suda a æe ich spustím dole kladkou, ktorú som
pripevnil na horný okraj budovy. Keâ som povraz pevne
priviazal ku zemi na spodnom poschodí, ãiel som na
horné poschodie budovy, pripevnil som ten povraz o ten
sud, naloæil som ho tehlami a rozhojdal som ho nad
chodníkom, aby klesol nadol.

Potom som ãiel dole na chodník a odviazal som to
lano. Celý åas som ho bezpeåne dræal, aby som pomaly
dopravil ten sud nadol. No, keâæe váæim iba 63 kíl, ten

190 Revolúc ia lásky



250 kilový náklad ma odtrhol od zeme tak rýchlo, æe som
ani nemal åas zamyslieî sa nad tým, æe by som mal ten
povraz pustiî.

Keâ som prechádzal medzi druhým a tretím
poschodím, stretol som nadol sa rútiaci sud. Kvôli tomu
mám pomliaædeniny a træné rany na vrchnej åasti tela.

Pevne som sa dræal toho lana, aæ pokým som
nepriãiel úplne hore a tam sa mi ruka zasekla do kladky.
Preto mám zlomený palec.

Súåasne vãak ten sud padol na chodník s veçkým
treskom a vypadlo mu dno. Bez váhy vãetkých tých
tehál váæil ten sud iba asi 18 kíl, a preto sa moje telo
zaåalo rýchlo pohybovaî smerom nadol. Cestou dole
som stretol prázdny sud, ktorý smeroval nahor. Kvôli
tomu mám zlomený ålenok. Mierne ma to síce
spomalilo, ale pokraåoval som v klesaní a dopadol som
na hromadu tehál. Kvôli tomu mám narazenú chrbticu a
zlomenú kçúånu kosî. V tej chvíli som úplne stratil
duchaprítomnosî a úplne som pustil to lano a ten
prázdny sud padol na mêa. Preto mám zranenú hlavu.

Åo sa týka poslednej otázky z váãho tlaåiva – åo by
ste spravili, keby ste sa znova dostali do tej situácie? –
uvedomil som si, æe uæ nikdy sa nebudem snaæiî robiî
také nieåo úplne sám.4

V duchovnej oblasti sa deje presne to isté, keâ çudia
ostávajú oddelení od Tela Kristovho. Boh nestvoril nikoho
z nás tak, aby v tom bol sám. Máme sa navzájom
povzbudzovaî a pomáhaî si. Ako bratia a sestry potrebujeme
stáî na tej ceste spolu.
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4. Ktokoçvek, kto niekoho povzbudzuje, ovplyvêuje veça
iných çudí.
Na mojej ceste æivotom mi pomáhalo a povzbudzovalo ma
veça çudí. Keâ sa teraz, ako ãesîdesiatjeden roåný dívam späî,
æasnem nad tým, akí ãtedrí a láskaví boli ku mne iní çudia.

Jedným z takýchto çudí, keâ som bol eãte bláznivým
siedmakom, bol muæ menom Glen Leatherwood – âalãí
z mojich úæasných uåiteçov v nedeçnej besiedke. Boli sme
nepríjemná skupina deciek: vædy sme sa toåili, vrteli,
rozprávali, bili – robili sme vãetko iné, len sme nepoåúvali. No
Glena sme poåúvali, pretoæe zmyslom jeho æivota bolo
milovaî a povzbudzovaî nás.

Jedného dêa sme zaåuli, ako sa mu dojatím zasekáva hlas
a kaædé z tých deciek sa otoåilo a pozrelo sa na Glena. On sa
tieæ díval na nás a po tvári mu stekali slzy.

„Hneâ po hodine”, povedal, „by som chcel stráviî chvíçu
åasu so Stevom Bennerom, Philom Conradom, Juniorom
Fowlerom a Johnom Maxwellom. Musím vám povedaî nieåo
veçkolepé.”

Keâ sme sa po tej hodine stretli, povedal: „Kaædú sobotu
veåer sa modlím za vãetkých chlapcov v mojej triede. Våera
veåer som mal taký dojem, æe Boh mi hovorí, æe vy ãtyria
chalani budete povolaní do duchovnej sluæby a ja som chcel
byî prvý, kto vám to povie. Chcel som tieæ byî prvý, ktorý na
vás zloæí svoje ruky a bude sa za vás modliî.”

Glen potom poloæil svoje ruky na naãe hlavy a dal mi to, åo
som vædy povaæoval za svoju oficiálnu ordináciu do duchovnej
sluæby. A mal pravdu. Vãetci ãtyria sme sa stali pastormi. Po
mnohých rokoch som ãiel navãtíviî Glena a spýtal som sa ho,
koçko çudí z jeho tried nedeçnej ãkoly sa v priebehu rokov
zapojilo do duchovnej sluæby na plný úväzok. Povedal mi, æe
to nevie presne, ale iste vedel, æe ich bolo aspoê tridsaî.
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Ktovie koçko zborov profitovalo z lásky a povzbudenia,
ktoré tento muæ kaædý rok investoval do skupiny siedmakov.
Koçko æivotov ovplyvnili jeho povzbudzujúce slová?
Pravdepodobne sa to nedozviem, aæ pokým nepôjdem do
neba. Ale môæem vám povedaî toto: Ktokoçvek, kto niekoho
povzbudzuje, ovplyvêuje veça iných çudí.

5. Boh miluje vãetkých.
Mnohí kresîania sú príliã vyberaví v tom, komu pomôæu
a koho povzbudia. Hçadajú çudí, ktorí sú takí, ako oni. Niektorí
çudia dokonca veria, æe by mali pomáhaî iba tým jednotlivcom,
ktorých presvedåenia a majú rovnaké postoje, ako sú ich
vlastné. Tak to ale nemá byî. Jeæiã to kaædopádne tak nerobil.

Pred rokmi som poåul jeden príbeh o åloveku, ktorý padol
do jamy a nemohol z nej vyjsî. Ten príbeh je o tom, ako sa k
nemu správali ostatní çudia:

„Keâ ãiel okolo subjektívny ålovek, povedal: „Súcitím
s tebou, chudákom spadnutým.”

Keâ ãiel okolo objektívny ålovek, povedal: „Je celkom
logické, æe niekto tam padol.”

Farizej povedal: „Iba zlí çudia padajú do jám.”
Matematik vypoåítal, ako ten ålovek padol do tej

jamy.
Novinár chcel exkluzívne práva na príbeh åloveka,

ktorý bol v tej jame.
Fundamentalista povedal: „Zaslúæiã si byî v jame.”
Kalvinista povedal: „Ak by si bol spasený, nikdy by si

nepadol do tej jamy.”
Arménián povedal: „Bol si spasený, a predsa si padol

do tej jamy.”
Charizmatik povedal: „Len zaåni vyznávaî, æe nie si

v jame.”
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Realista priãiel tieæ a povedal: „Takæe takto vyzerá
jama.”

Geológ mu povedal, aby si cenil rozvrstvenie hornín v
tej jame.

Daêový pracovník sa ho spýtal, åi uæ zaplatil daê za
tú jamu.

Okresný inãpektor sa ho spýtal, åi mal povolenie
vykopaî tú jamu.

Seba-çutujúci ålovek mu povedal: „Eãte si niå nevidel,
pokým si nevidel moju jamu.”

Optimista povedal: „Vãetko by mohlo byî eãte
horãie.”

Pesimista povedal: „Vãetko bude eãte horãie.”
Keâ Jeæiã zbadal toho muæa, naklonil sa dole k nemu,

chytil ho za ruku a vytiahol ho z tej jamy."
Jeæiã priãiel zomrieî za çudí. On bol a stále je tu pre çudí. A ty

aj ja tu tieæ musíme byî pre çudí. Vædy by sme mali maî na
mysli, æe Boh miluje vãetkých a my sa potrebujeme k iným
správaî tak, ako by sa k nim správal Jeæiã. Potrebujeme ich
povzbudzovaî, aby boli çuâmi, ktorými ich Boh chce maî.

Verím tomu, æe hlboko v srdci sa vãetci chceme staî çuâmi,
ktorí prináãajú povzbudenie. A tí, ktorí poznajú Jeæiãa, sa Mu
chcú viac podobaî – dokonca aj tí najnegatívnejãí çudia. Preåo
to hovorím? Pretoæe verím, æe my vãetci chceme byî
pozitívnym vplyvom v æivotoch iných. Chceme pridávaî iným
hodnotu a nie ich o êu oberaî.

A tak mi dovoçte byî vaãim povzbudzovateçom. Aj vy totiæ
môæete priniesî zmenu. Môæete pridávaî hodnotu iným çuâom.
Môæete dobre reprezentovaî Jeæiãa a jedného dêa poåuî tie
slová: „Správne, dobrý a verný sluha”. Vãetci sa môæu staî
çuâmi povzbudenia. Nemusíte byî bohatí. Nemusíte byî
geniálni. Nemusíte maî nejakú ohromnú charizmu. A
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nemusíte maî ani úplne vãetko zvládnuté. Staåí, ak sa budete
zaujímaî o çudí a budete ochotní zaåaî. Nemusíte spraviî niå
veçké, ani výnimoåné. Tie malé veci, ktoré môæete robiî kaædý
deê, majú potenciál maî omnoho väåãí vplyv, ako si viete
predstaviî.

• Prichyîte niekoho pri robení nieåoho dobrého.
• Obdarte niekoho úprimným komplimentom.
• Pomôæte niekomu, kto je v núdzi.
• Ponúknite niekomu plece, na ktorom sa môæe vyplakaî.
• Oslavujte s ålovekom, ktorý je úspeãný.
• Dajte niekomu nádej.
To dokáæete. Spravte to teraz. A nezabudnite na tento

citát, ktorý som vædy miloval: „Oåakávam, æe týmto svetom
pôjdem iba raz. Preto åokoçvek dobré, åo môæem spraviî
alebo akákoçvek láskavosî, ktorú môæem preukázaî
ktorémukoçvek inému stvoreniu – chcem to spraviî hneâ.
Nechcem to odkladaî na neskôr alebo zanedbaî, pretoæe
touto cestou uæ viac nepôjdem.”5
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HJG

10. KAPITOLA

Radikálne láskavé åiny

Vãímajme si a pozorne a neustále sa navzájom
pozorujme, skúmajúc, ako môæeme podnecovaî

(stimulovaî a povzbudzovaî) jeden druhého k láske
a k uæitoåným skutkom a k cnostným åinom.

Æidom 10, 24

Uæ ste niekedy len tak sedeli so svojím partnerom, rodinným
prísluãníkom alebo priateçom a diskutovali spolu o tom, ako
by ste mohli byî poæehnaním pre iných? Odváæim sa dokonca
povedaî, æe väåãina z vás to nezaæila a eãte pred troma rokmi
som to nezaæila ani ja. Teraz, ako som uæ spomínala v ãiestej
kapitole, povaæujem také rozhovory za príjemné a veçmi
uæitoåné. Vãetci sme nadãení, keâ zámerne rozmýãçame a roz-
právame o tom, ako môæeme pomôcî iným çuâom. K Revolúcii
lásky nepríde, ak nebudeme zámerne robiî veci, ktoré pomôæu
iným. Musíme maî ciele a pracovaî na ich dosiahnutí.



Odkedy som sa rozhodla, æe milovanie iných spravím
témou svojho æivota, usilovala som sa vyjadrovaî lásku
rôznymi spôsobmi. Láska nie je teória alebo reåi; láska je åin
(pozri 1. Jána 3, 18). Iste môæeme çudí milovaî aj láskavými
slovami, ktoré ich povzbudia a vyjadria im, ako veçmi si ich
váæime (ako som to zdôrazêovala v predchádzajúcej kapitole).
Ale pri vyjadrovaní lásky iným potrebujeme pouæívaî aj naãe
ostatné zdroje – náã åas, energiu, vlastníctvo a financie.

Moæno ste presvedåení, æe nemáte åo daî. Moæno ste
zadlæení a snaæíte sa, ako viete, aby ste poplatili aspoê svoje
úåty – myãlienka, æe by ste mali dávaî iným, vás takmer irituje
alebo vás moæno vedie do smútku, pretoæe chcete dávaî, ale
neviete si predstaviî, ako by ste mohli. Existuje doslova tisíce
spôsobov, ako môæete dávaî a ãíriî lásku – objavíte ich, ak ich
zaånete húæevnato hçadaî.

Æite to, åo hovoríte

Verím tomu, æe veçkou chybou je, ak povieme çuâom, åo majú
spraviî a potom im nedodáme æiadne informácie o tom, ako to
majú spraviî. Veça çudí rozpráva o láske, ale iba rozprávanie
nedáva çuâom nevyhnutne nejaké konkrétne nápady, ako by
mohli lásku preukazovaî prakticky. Práve som letmo preletela
celú jednu knihu o láske. Mala 210 strán a bola plná
vyuåovania o tom, ako Jeæiã povedal, æe máme poslúchaî to
jedno nové prikázanie, ktorým je milovanie sa navzájom, ako
On miloval nás a æe podça tej lásky nás svet rozpozná (pozri
Jána 13, 34-35). Nenaãla som v nej vãak ani jeden praktický
nápad alebo tvorivú myãlienku o tom, ako by to mohlo
skutoåne vyzeraî v æivote åloveka. Pisateç tej knihy opakovane
poukazoval na to, æe milovanie sa navzájom je tou

Radiká lne láskavé å iny 197



najdôleæitejãou vecou, ktorej sa môæeme venovaî. Ale úprimne
môæem povedaî, æe keby jeho kniha obsahovala vãetko
poznanie, ktoré mám o láske, nemala by som ani poêatia
o tom, ako sa mám do toho pustiî. Myslím si, æe çudia chcú
robiî to, åo je správne, no potrebujú niekoho, kto ich povedie
a ukáæe im na správny smer.

Jeæiã o láske nielen rozprával, ale spomeête si, æe
v Skutkoch 10,38 sa píãe, æe kaædý deê vstával a ãiel robiî
dobre a uzdravovaî vãetkých çudí, ktorí boli ubolení a utlaåení
diablom. Jeho uåeníci Ho kaædý deê videli, ako pomáha
çuâom, poåúva ich alebo reaguje na tých, ktorí Ho æiadali
o pomoc. Videli Ho, æe mu vædy záleæí na tom, aby boli bokom
oddelené peniaze na pomoc chudobným. Boli tieæ svedkami
toho, ako vædy rýchlo odpúãîal a aký bol trpezlivý voåi slabým.
Bol láskavý, pokorný a povzbudzujúci a nikdy nad nikým
nelámal palicu. Jeæiã nielen hovoril o milovaní çudí; On çuâom
okolo seba ukazoval, ako milovaî. Naãe slová sú dôleæité, ale
naãe åiny zaváæia viac, ako naãe slová.

Náã najväåãí problém

Tým najväåãím problémom, ktorý ako kresîania máme je to,
æe poåúvame çudí, ktorí nám hovoria, åo máme robiî –
a dokonca aj my sami hovoríme iným, åo majú robiî – a potom
odchádzame z naãich cirkevných budov alebo z naãich
skupiniek a nespravíme niå. Nezáleæí na tom, åo si myslíme, æe
vieme. Dôkaz toho, åo vieme je to, åo robíme. Jeæiã povedal, æe
iní nás spoznajú po ovocí (pozri Mat. 12, 33), to znamená, æe
çudia budú vedieî povedaî, kým sme vo vnútri podça toho, åo
produkujú naãe æivoty a podça naãich postojov.
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Naãe slová sú dôleæité, ale naãe åiny
zaváæia viac, ako naãe slová.

Neustále si musím klásî otázku: „Åo robím, åo je
praktickým prejavom lásky?” Podça apoãtola Pavla môæeme
byî podvedení svojím poznaním. Môæeme sa nechaî zaslepiî
pýchou z toho, åo vãetko vieme – aæ do tej miery, æe vôbec
nebudeme vidieî, æe vlastne niå z toho neuvádzame do praxe.
Pavel povedal Korinîanom, æe poznanie vedie çudí k nadutosti
a pýche, ale láska (náklonnosî, priazeê a dobroåinnosî)
buduje, vzdeláva a povzbudzuje çudí k tomu, aby sa stali
dospelými (pozri 1. Kor. 8, 1). Vãetci by sme sa mali postaraî
o to, aby medzi tým, åo hovoríme a tým, åo robíme, nebola
æiadna priepasî. Niet divu, æe svet obviêuje mnohých
kresîanov z toho, æe sú pokryteckí, pretoæe naozaj aj sú.

Dlhé roky som chodila do zboru, ktorý raz do roka
rozprával o misii – poåas „Misijnej nedele”. Nepamätám si, æe
by som niekedy inokedy poåula nieåo o pomoci chudobným
alebo utláåaným v naãom vlastnom meste. Väåãina kázní,
ktoré som poåula, sa týkala doktrinálnych presvedåení a nie
praktických aspektov kresîanstva a toho, ako by sme sa mali
správaî v naãej spoloånosti. Správne doktríny sú dôleæité, no
chápanie toho, ako mám æiî svoj kaædodenný æivot, je rovnako
dôleæité. Ten zbor bol plný ohovárania, rozdelenia a çudí, ktorí
medzi sebou súperili o pozície v rámci toho zboru. V mnohých
ohçadoch sme sa vôbec nesprávali inak, ako zvyãok sveta;
akurát sme chodili na bohosluæby. Nakoniec ma poæiadali, aby
som z toho zboru odiãla, pretoæe som bola príliã radikálna
a nadãená pre nadprirodzené Boæie dary, ktoré sú k dispozícii
kresîanom – ako som zistila. Stal sa zo mêa nadãený,
entuziastický kresîan a povedali mi, æe som iba zameraná na
pocity a potrebujem sa upokojiî.
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Potom som ãla do iného zboru, v ktorom boli çudia tieæ
nadãení z toho, åo som povaæovala za dôleæité. Veçmi
intenzívne svedåili iným o spasení skrze Jeæiãa Krista. Bola
som nadãená a naozaj som chcela slúæiî Bohu, a tak som
zorganizovala skupinu æien, s ktorou sme chodili kaædý piatok
do ulíc – vyzbrojené evanjelizaånými letákmi. Dávali sme ich
çuâom, ktorí vychádzali z potravín a dávali sme ich autám na
parkovisku za stieraåe. V priebehu niekoçkých týædêov sme
rozdali desiatky tisícov malých evanjelizaåných letákov. U nás
doma som kaædý utorok veåer usporiadala a viedla ãtúdium
Biblie. Rástla som v Bohu a bola som nadãená zo sluæby Jemu.
Potom ma starãí toho zboru pozvali na jedno stretnutie
a povedali mi, æe som vo vzbure, pretoæe som rozdávanie tých
letákov zorganizovala bez ich schválenia. Mêa a Davea tieæ
informovali o tom, æe ãtúdium Biblie by mal viesî on a nie ja.
Ten zbor sa potom zmenãoval a zmenãoval, aæ nakoniec úplne
zanikol, pretoæe çudia v êom sa snaæili ovládaî iných a v rámci
toho åasto uháãali presne tie dary, ktoré Boh dal ich çuâom.

Potom som, ani uæ neviem koçko rokov, chodila do iného
zboru, v ktorom sa síce vyuåovali dobré veci, no ak mám byî
úprimná, keâ sa dívam späî, videla som tam iba veçmi málo
skutoånej lásky. Ten zbor sa iba minimálne venoval
evanjelizácii a rozpoået pre svetovú misiu bol malý a nakoniec
bol úplne zruãený. Mali sme tam vedúcich, ktorí boli sebeckí,
plní pýchy, æiarlivosti a dokonca obáv z úspechu iných;
niektorí z nich boli manipulatívni a extrémne nezrelí. Vædy ma
to rozruãí, keâ uvaæujem nad tým, koçko åasu som premárnila
úåasîou na nieåom takom egoistickom, sústredenom len na
seba. Cirkev vo vãeobecnosti a konkrétne miestne zbory sú
povolané k zasahovaniu çudí vonku a nie vo vnútri. Poslaním
Cirkvi je byî svedectvom v spoloånosti, mestách, národoch
a svete (pozri Skutky 1, 8).

200 Revolúc ia lásky



Cirkev musí húæevnato pracovaî na tom, aby æila v realite
lásky, ktorú Biblia jasne popisuje ako trpezlivosî, láskavosî,
pokoru, radosî z úspechov iných, nesebeckosî, dávanie,
neustále dúfanie v to dobré, rýchle odpúãîanie, preukazovanie
milosrdenstva a nie súdu, dobroåinnosî, dobré skutky
a pomoc chudobným, vdovám, sirotám, opusteným, hladným,
bezdomovcom a utláåaným. Láska sa vzdáva svojho æivota
v prospech iných. Láska musí byî naozaj aktívne zaanga-
æovaná na nieåom, lebo inak zomrie. Musí prúdiî a rásî!

Åo spravíte so svojím zçutovaním?

V 1. Jána 3, 17 sa stretávame s jednou dôleæitou otázkou: „Ale
ak má niekto pozemský majetok (beæné materiálne
zabezpeåenie) a vidí brata trpieî núdzu, a zavrie si pred ním
srdce (a nezçutuje sa nad ním), ako môæe byî (a zostávaî)
v êom Boæia láska?” Tento verã inými slovami hovorí, æe kaædý
z nás sa môæe rozhodnúî, åi otvorí alebo zatvorí svoje srdce, åi
sa zçutuje, keâ spozoruje nejakú potrebu. Ak sa vãak
opakovane rozhodneme, æe svoje srdce zatvoríme, tak láska
Boæia nemôæe prebývaî a zostávaî v nás. Samotná povaha lásky
nás vyzýva k aktivite, pretoæe láska je æivá. Boh je láska!

Ján to prekvapujúco a realisticky komentuje slovami: „Kto
nemiluje, nepoznal Boha (nepozná Ho a nikdy Ho nepoznal),
pretoæe Boh je láska” (1. Jána 4, 8). Rýchlokurz toho, ako
vyzerá láska v kaædodennom æivote, môæeme získaî ãtúdiom
toho, kam sa Jeæiã uberal v æivote. Alebo ako to niekto
povedal: „Moæno eãte viac sa môæeme dozvedieî zo ãtúdia
toho, kde vãade sa Jeæiã zastavil.” Vædy mal åas na çudí! Vædy
sa o nich zaujímal! Bez ohçadu na to, kam sa uberal, zastavil sa,
aby pomohol núdznemu åloveku.
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Buâme praktickí

Stovky çudí som poprosila, aby so mnou zdieçali praktické
spôsoby, ktorými si myslia, æe môæeme prejavovaî lásku.
Åítala som o tom knihy, prehçadávala internet a veçmi
húæevnato som sa venovala hçadaniu tvorivých spôsobov, ako
by som túto tému milovania çudí mohla integrovaî do svojho
kaædodenného æivota. Rada by som vám odovzdala niekoçko
z tých vecí, ktoré som sa nauåila, no zároveê chcem povzbudiî
aj vás, aby ste boli tvoriví a tieæ odovzdávali svoje nápady
iným. Môæete ísî na internetovú stránku www.theloverevo-
lution.com – to je oficiálna internetová stránka Revolúcie
lásky. Tam budete môcî nájsî odkazy na vãetky stránky
sociálnych sietí, obrázkov, súborov, ktoré je moæné stiahnuî
a mnohých iných nástrojov Revolúcie lásky, ktoré môæete
pouæívaî na ãírenie tohto hnutia. O svojich nápadoch môæete
hovoriî s inými a tieæ máte moænosî, uåiî sa od iných.
Pamätajte… vy ste revolúciou lásky! Bez váãho aktívneho
zapojenia sa nebude to fungovaî.

Tu je niekoçko myãlienok, ktoré sme zozbierali od rôznych
çudí:

• Keâ je zrejmé, æe vy a eãte niekto iný chce zájsî na to isté
miesto na parkovisku, prepustite ho tomu druhému
åloveku a spravte to s úsmevom na tvári.

• Pokoste trávu susedovi – dôchodcovi alebo mu odhádæte
sneh poåas zimy.

• Vyåistite dom nejakému starému åloveku alebo sa
ponúknite, æe mu/jej nakúpite potraviny.

• Pomôæte niekomu, kto nemá auto, dopraviî sa do zboru
alebo na nejakú inú akciu – dokonca aj vtedy, keâ to
nemáte po ceste.

• Skutoåne si niekoho bez preruãovania vypoåujte.
• Keâ jazdíte na aute, buâte zdvorilí.
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• Podræte otvorené dvere cudziemu åloveku a dovoçte
mu/jej vstúpiî dovnútra pred vami.

• Ak máte plný koãík potravín a ålovek za vami kupuje iba
dve veci, pustite ho/ju pred seba.

• Postarajte sa o dieîa slobodnému rodiåovi, aby mohol/la
byî aspoê na chvíçu sám/sama alebo aby mohol/la v kçude
dokonåiî nejaký projekt.

• Pozvite k sebe poåas sviatkov åloveka, ktorý nemá
v meste æiadnu rodinu.

• Poãlite niekomu kartu a/alebo kvety, a tak mu/jej
vyjadrite vaãe uznanie.

• Darujte rozvedenej matke daråekovú poukáæku, aby
mohla zájsî na obed so svojimi deîmi.

Funguje to!

Jeden z nápadov, ktorý sme dostali, znel takto: „Tajne zaplaîte
niekomu inému veåeru v reãtaurácii, v ktorej veåeriate”. Spolu
s Daveom to robievame åasto a stretli sme sa s nádhernými
výsledkami. Jeden veåer sme v reãtaurácii videli dve starãie
dámy. Boli vyparádené a vyzerali tak pekne, ako len mohli.
Pocítili sme túæbu zaplatiî za ich veåeru a prostredníctvom
åaãníka sme to aj spravili. Poæiadali sme ho, aby im aæ po
naãom odchode povedal, æe niekto ich chcel poæehnaî
zaplatením za tú veåeru. Samozrejme, æe sa spýtali, kto to
spravil. Åaãník im povedal o nás, o naãej sluæbe aj cez televíziu
a o tom, æe sme len chceli priniesî úsmev na ich tváre.

O niekoçko mesiacov neskôr sme boli v tej iste reãtaurácii
opäî a jedna z tých dám priãla k nám a spýtala sa nás, åi si na êu
pamätáme. Vyzerali sme asi dosî neisto, a tak nám rýchlo
pripomenula tú príhodu a potom nám povedala, æe v ten veåer,
keâ sme zaplatili za jej veåeru, práve oslavovala svoje
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narodeniny a æe to pre êu vtedy nesmierne veça znamenalo.
Povedala, æe hneâ iãla vyhçadaî moje televízne vysielanie
a odvtedy ho pravidelne pozerá. Nielen, æe sme mali radosî
z toho, æe ony boli z toho ãîastné, ale prijali sme aj ãpeciálne
poæehnanie z toho, æe nás Boh pouæil práve pri jej
narodeninách. Táto æena teraz pravidelne sleduje vyuåovanie
z Boæieho Slova prostredníctvom náãho televízneho vysielania
a iba Boh vie, aké ovocie to prinesie v jej æivote. Takæe, jeden
malý láskavý åin a malá finanåná investícia jej nielen priniesli
radosî, ale ju aj priviedli k Boæiemu Slovu.

Âalãí nápad, ktorý sme dostali bol takýto: „Zaplaîte za
niekoho potraviny v obchode.” Náã syn nám rozprával príbeh,
ktorý sa ma hlboko dotkol a vâaka ktorému som si znova
uvedomila, æe som hrdá, æe som jeho matka. Spolu
s manæelkou boli v potravinách a poåas nakupovania si vãimol
jednu æenu, ktorá vyzerala unavená, vystresovaná a ako keby
mala veçmi málo peêazí. Nakupovala veci zo svojho zoznamu
a zdalo sa, æe kaædú vec, ktorú si kladie do nákupného koãíka,
veçmi pozorne vyberá. Môj syn k nej priãiel a dal jej do rúk 100
dolárovú bankovku a povedal jej, aby si nakúpila vãetko, åo
potrebuje. Potom odiãiel preå. Raz som åítala, æe láska åaká
v tieni na príleæitosî prejaviî sa, potom vykroåí a vykoná svoje
dielo a potom sa znova vráti späî do tieêa, kde åaká na âalãiu
príleæitosî. Myslím si, æe to je krásna myãlienka, nie?

Åasto si vãimnem çudí, ktorí sa mi zdajú byî sklamaní a dám
im nejakú hotovosî s jednoduchým posolstvom: „Boh vás
miluje”. Veçakrát dokonca ani nepoviem niå o Bohu, ale
demonãtrujem Jeho charakter! Raz som videla jedno dievåa,
ktoré sedelo cez prestávku v kaviarni, v ktorej pracovala.
Sedela tam osamote pri stole a vyzerala veçmi unavená. Dala
som jej päîdesiat dolárov so slovami: „Len îa chcem poæehnaî.
Stavím sa, æe îaæko pracujeã a chcem to oceniî”. S údivom sa na
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mêa pozrela a povedala: „To je to najkrajãie, åo pre mêa niekto
v æivote doteraz urobil”.

Myslím, æe si neuvedomujeme, s koçkými çuâmi sa kaædý
deê stretávame, ktorí sa cítia osamelí alebo bezvýznamní
a ktorí majú iba malé alebo æiadne skúsenosti s bezpod-
mieneånou láskou. Nie sú zvyknutí, æe by im niekto dal nieåo
„zadarmo” alebo æe by dostali nieåo, åo si nezaslúæia alebo na
åom nepracovali. Myslím si, æe takéto náhodné veci, ktoré
spravíme pre çudí len kvôli tomu, aby sme ich poæehnali
a kvôli niåomu inému, sú úæasným spôsobom preukazovania
Boæej lásky.

Nezabúdajte robiî dobre

Æidom 13, 16 nás vyzýva k tomu, aby sme „nezabúdali, ani
nezanedbávali prejavovaî láskavosî a robiî dobre, byî ãtedrí
a rozdeçovaî, prispievaî núdznym (v cirkvi, lebo to je
prejavom a dôkazom spoloåenstva), pretoæe také obete sú
príjemné pred Bohom”. A hoci tento text hovorí o tom, æe tieto
veci máme robiî konkrétne pre çudí v cirkvi, ja tým chcem
povedaî to, æe keâ takto ãtedro æijeme, Bohu sa to páåi.
Existuje veça iných textov Písma, ktoré nám hovoria, aby sme
boli dobrí ku vãetkým – nielen k tým, ktorých povaæujeme za
rovnako zmýãçajúcich alebo s ktorými sme v jednom zbore.
Napríklad 1. Tesaloniåanom 5, 15 nás vyzýva k tomu, aby sme
sa „vædy usilovali o preukazovanie láskavosti a robenie
dobrého medzi sebou navzájom a voåi vãetkým çuâom”.

Dovoçte mi povzbudiî vás, aby ste sa zamysleli nad tým, åo
by ste mohli spraviî pre çudí, ktorí vám slúæia napríklad v tom,
æe vám berú smeti alebo æe vám doruåujú poãtu. To sú çudia,
ktorých máme vo svojich æivotoch stále, no iba zriedka sa
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zamyslíme nad tým, ako oni berú svoju prácu. Ja by som iste
nechcela celý deê dýchaî ten smrad, ktorý pochádza zo smetí
a zbieraî ich. Moja dcéra raz napísala kartiåku, v ktorej
vyjadrila svoje uznanie ich smetiarom a darovala im daråekový
poukaz na obed. Myslím si, æe také veci çuâom nielen prinesú
poæehnanie, ale môæu ich dokonca ãokovaî, pretoæe s takým
nieåím sa takmer nikdy nestretnú. Svet je plný çudí, ktorí
îaæko pracujú v zamestnaniach, ktoré nie sú príjemné,
a predsa si ich nikto nevãíma.

Raz som videla jednu æenu upratovaî toalety v obchodnom
dome, v ktorom zvyknem nakupovaî. Dala som jej nejaké
peniaze a povedala som jej: „Vyzerá to tak, æe naozaj îaæko
pracujete a myslím, æe by ste vedela vyuæiî trochu
poæehnania.” Usmiala som sa na êu a rýchlo som odiãla.
O niekoçko minút ma tá æena naãla v tom obchodnom dome,
vyjadrila mi svoju vâaku a povedala, ako ju ten môj láskavý åin
pozdvihol. Povedala mi, æe naozaj îaæko pracuje a æe má pocit,
æe nikto tomu naozaj nevenuje pozornosî. Budete prekvapení,
åo sa udeje vo vaãom srdci, keâ si navyknete vãímaî si çudí,
ktorých si obyåajne nikto nevãíma. Boh sa o nich stará a On sa
poteãí, æe ste sa Mu dali k dispozícii ako partner v Jeho práci.

Cviåte sa v beænej sluãnosti

Keâ sme zbierali nápady, ktoré sa týkajú preukazovania lásky
iným, jeden ålovek napísal: „Vædy povedzte „prosím”
a „âakujem”. To sú dve formy beæného sluãného správania
a sluãnosî namiesto drzosti je kaædopádne jedným zo
spôsobov, ktorým môæeme çuâom preukázaî láskavosî
a úctu.” Obzvláãî by som vás chcela povzbudiî, aby ste sa
sluãne správali doma, ku ålenom vaãej rodiny. Snaæím sa, aby
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som Daveovi nikdy nezabudla povedaî „âakujem”, keâ pre
mêa spraví nieåo, o åo som ho poæiadala. Je veçmi dôleæité, aby
sme naãich milovaných a ich prácu nepovaæovali za
samozrejmosî. Sluãné správanie na verejnosti by malo byî len
prebytkom toho, åo beæne robíme doma, za zavretými
dverami.

Podça 1. Korinîanom 13, 5 láska nie je nesluãná a drzá.
Drzosî je obyåajne výsledkom sebeckosti a jedným zo
spôsobov, ako proti nej môæeme bojovaî, je za kaædých
okolností byî sluãní. Naãa spoloånosî je plná nesluãnosti,
hrubosti a drzosti a tie veci vôbec nie sú odrazom Boæieho
charakteru. Jeæiã povedal, æe On nie je „neçútostný, tvrdý,
prísny, ani nátlakový” (Mat. 11, 29) a my máme napodobêovaî
Jeho príklad.

Iste musíme poukázaî aj na to, æe máme byî vâaåní a æe
naãu vâaånosî máme aj vyjadrovaî. Biblia na niekoçkých
miestach jasne hovorí, æe máme „byî vâaåní a slovne to
vyjadriî”. Moæno si o sebe myslíme, æe sme vâaåní çudia, naãe
ústa vãak hovoria o tom, åo máme v srdci (pozri Mat. 12, 34).
Ak naozaj nieåo alebo niekoho oceêujeme, malo by pre nás byî
prirodzené, æe to vyjadríme naãimi slovami.

Åas je veçký dar – vyuæite svoje nadanie pre iných

Nech uæ ste talentovaní v åomkoçvek – ponúknite to
príleæitostne ako dar a nechcite alebo neoåakávajte vædy, æe za
to budete zaplatení. Napríklad, ak ste fotograf, ponúknite sa,
æe zadarmo urobíte fotky na svadbe svojho priateça alebo
niekomu, kto má málo peêazí. Ak ste kaderníåka, ponúknite
svoje sluæby nejakému útulku pre bezdomovcov a raz za
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mesiac tam çuâom ostrihajte vlasy – alebo aj åastejãie, ak ste
ochotná.

Jedna moja priateçka, ktorá je dekoraånou maliarkou,
strávila nedávno tri dni tým, æe zadarmo pomáhala vymaçovaî
útulok pre problémové mladé æeny. Boh daroval kaædému
z nás schopnosti a my by sme ich mali vyuæiî na to, aby sme sa
nimi navzájom obohacovali.

V tretej kapitole som spomínala jednu æenu, ktorá mala
málo peêazí, no aj tak chcela finanåne podporovaî misijnú
prácu. Robila to tak, æe predávala svoje koláåiky a utþæené
peniaze posielala na misiu. Jej príbeh iba potvrdzuje to, æe ak
odmietneme iba neåinne sedieî, budeme si vedieî nájsî nieåo,
åo by sme mohli spraviî a keâ sa takto zapoja vãetci, nebude to
dlho trvaî a dobro v naãom svete premôæe zlo.

Stanovte si nejaké ciele

Stanovme si ciele! Som silne presvedåená, æe potrebujeme maî
ciele a plán, ako ich chceme dosiahnuî. Svojmu pastorovi
môæete napríklad navrhnúî, aby predloæil çuâom výzvu, æe do
troch hodín od ukonåenia bohosluæieb vãetci çudia spravia
nejakú náhodnú láskavosî. Len si predstavte, æe by sa nieåo
také spustilo v globálnom meradle!

V tejto kapitole som poukázala iba na niekoçko z tých
nespoåetných spôsobov, ktorými môæeme iným preukazovaî
lásku. Tieto nápady, dúfam, æe vám pomôæu pochopiî, åo
môæete spraviî. Povedaî, æe my nemôæeme niå spraviî, nie je
pravda. Môæeme sa vyhováraî, ale výhovorky nie sú niåím
iným, neæ formou podvádzania samých seba a ospravedlêo-
vania si svojej neåinnosti. Ak sa bezpodmieneåne rozhodnete
byî tu pre iných, oæijete tak, ako nikdy predtým.
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Milióny çudí na svete majú pocit, æe æijú bez zmyslu
a zámeru v æivote a âalej hçadajú Boæiu vôçu pre svoje æivoty
a ostávajú zmätení. Nezabúdajme na Jeæiãove slová: „Nové
prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som
vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali” (Ján 13, 34).
To je bezpochyby Boæí zámer a Boæia vôça  pre naãe æivoty.
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HJG

11. KAPITOLA

Zistite, åo çudia potrebujú a buâte
súåasîou ich rieãenia

Vãetkým bol som vãetko.
1. Korinîanom 9, 22

Pavel povedal, æe hoci je v kaædom ohçade slobodný od
nadvlády akéhokoçvek åloveka, sám sa stal sluæobníkom
vãetkých. To je dosî silný výrok, ak sa skutoåne nad ním
zamyslíte. Bol dostatoåne slobodný nato, aby sám seba
povaæoval za sluæobníka – bez strachu, æe to niekto zneuæije.
Vedel, æe ak chce maî skutoåný æivot, musí sa svojho æivota
vzdaî. Rozhodol sa, æe svoj æivot venuje sluæbe a prináãaniu
ãîastia iným çuâom. Vo svojom kaædodennom æivote
postupoval podça príkladu, ktorý mu dal Jeæiã.

Pavel pokraåuje vo vysvetçovaní tým, æe hovorí, æe Æidom
sa stal Æid, ako keby bol pod zákonom pre tých, ktorí sú pod
zákonom a pre slabých sa stal slabým (pozri 1. Kor. 9, 22).



Inými slovami povedané, Pavel sa prispôsoboval iným a bol
tým, åím ho çudia potrebovali maî. Robil åokoçvek, åo bolo
treba nato, aby získal çudí pred Krista a aby im prejavil lásku.
Pavel bol veçmi vzdelaný muæ, no som si istá, æe keâ bol
s çuâmi, ktorí neboli vzdelaní, nikdy s nimi nehovoril o svojich
tituloch, ani im nedával prednáãky o vãetkom tom, åo vedel.
Nepredvádzal sa v tom, aký je vzdelaný. Jeho nasledujúci
výrok je vlastne prejavom jeho pokory a pevného rozhodnutia,
æe nikdy nebude znevaæovaî iných çudí. Napísal tieto slová:
„Lebo som si umienil, æe medzi vami nebudem vedieî niå iné
(nebudem sa zoznamovaî s niåím iným, nebudem predvádzaî
svoje poznanie niåoho iného a nebudem si vedomý niåoho
iného), jedine Jeæiãa Krista (Mesiáãa), a toho ukriæovaného”
(1. Kor. 2, 2).

Keâ bol Pavel s çuâmi, musel im naåúvaî a venovaî åas
tomu, aby sa o nich naozaj nieåo dozvedel. Verím tomu, æe to
je nieåo, åo potrebujeme robiî my vãetci a zo skúsenosti viem,
æe keâ to robím, úæasným spôsobom sa zlepãujú moje vzîahy.
Mali by sme spoznávaî çudí. Potrebujeme zisîovaî, åo majú
radi a åo nemajú radi, åo chcú a åo nechcú, åo potrebujú a aké
majú sny do budúcnosti. Ak sú v nejakej oblasti slabí a my sme
práve v tej oblasti silní, tak by sme sa pred nimi iste nemali
chváliî svojimi schopnosîami.

Nájdite spôsoby, ako môæete çuâom pomôcî,
aby mali zo seba dobrý pocit.

Som pomerne disciplinovaná v oblasti mojich stravovacích
návykov a nedávno som strávila jeden týædeê s ålovekom,
ktorý v tej oblasti naozaj preæíva zápasy. Tá osoba
niekoçkokrát poznamenala, aká som ja disciplinovaná a aká je
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ona nedisciplinovaná. Vædy, keâ to spravila, pokúsila som sa
zçahåiî svoju schopnosî ukázêovaî sa v tejto oblasti a povedala
som: „Tieæ mám oblasti, v ktorých som slabá a tebe sa to iste
podarí prekonaî, ak sa budeã za to modliî a usilovaî sa o to.”

V mojom æivote som mala obdobia, kedy by som nebola
bývala taká citlivá ku svojej priateçke. Pravdepodobne by som
jej dala prednáãku o úæitku disciplíny a o nebezpeåenstvách
prejedania sa a slabých stravovacích návykoch. Nebola by som
tým ale dosiahla vôbec niå okrem toho, æe moja priateçka by sa
cítila vinná a odsúdená. Keâ ma poprosila, aby som jej
povedala niekoçko myãlienok, ktoré by jej v tej oblasti mohli
pomôcî, spravila som to, ale nebolo to s postojom, ktorý by
u nej vyvolal dojem, æe to mám uæ vãetko zvládnuté a æe ona
v tom úplne zlyháva. Zistila som, æe jeden zo spôsobov, ako
môæeme milovaî çudí, je pomôcî im nemaî zo seba eãte horãí
pocit v oblastiach, v ktorých uæ aj tak ten zlý pocit majú.

Krotkosî a pokora sú dva z tých najkrajãích aspektov lásky.
Pavel povedal, æe láska sa nepýãi a neprejavuje sa povýãenecky
(pozri 1. Kor. 13,4). Pokora vædy robí to, åo druhých
pozdvihuje.

Biblia nás uåí, æe máme maî ten istý postoj a pokorné
zmýãçanie, ako mal Jeæiã (pozri Fil. 2, 5). On bol v jednote
s Bohom, no dobrovoçne sa vzdal vãetkých výhod, pokoril sa,
stal sa podobným åloveku, aby mohol za nás zomrieî a prevziaî
na seba trest, ktorý sme si ako hrieãnici zaslúæili my (pozri Fil.
2, 6-9). On nikdy nechcel v çuâoch vyvolávaî zlé pocity z toho,
æe nie sú na Jeho úrovni. Namiesto toho sa On zníæil na ich
úroveê. Pavel robil to isté a my potrebujeme nasledovaî tieto
biblické príklady.

Vãetci potrebujeme nieåo iné.
Vãetci sme iní a kaædý z nás má svoje ãpecifické potreby.

Vyzývam vás, aby ste ãli tú extra míçu a zistili, åo çudia naozaj
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potrebujú a nedávali im iba to, åo im chcete daî vy. Moæno
veçmi çahko dokáæete daî çuâom slová povzbudenia, a tak máte
tendenciu vãetkých povzbudzovaî. To je dobré, pretoæe vãetci
potrebujú poåuî povzbudzujúce slová, no moæno práve
povzbudzujete çudí, ktorí potrebujú, aby ste videli, æe ich
najväåãia potreba sa práve nachádza v oblasti nejakej
praktickej pomoci. Moæno uæ tri mesiace nezaplatili prenájom
a namiesto toho, aby ste ich povzbudzovali a hovorili im, æe
Boh sa o nich postará, by potrebovali, aby ste im ten prenájom
pomohli zaplatiî. Chápem aj to, ak im finanåne nemôæete
pomôcî, ale vædy je dobré aspoê zváæiî, åi by ste spolu so
svojimi slovami nespravili pre nich aj nieåo hmatateçné –
hlavne v situáciách, ktoré sú naozaj váæne.

Moæno radi trávite s çuâmi åas. Radi sa stretávate s çuâmi,
radi telefonujete a rozprávate sa s nimi na diaçku alebo
pozývate priateçov ku sebe domov na spoloåné jedlo – a tak sa
åasto snaæíte dávaî svoj åas takýmto spôsobom. Ale åo ak svoj
åas venujete çuâom, ktorí moæno potrebujú stráviî viac åasu
osamote alebo si potrebujú oddýchnuî. Boli by poæehnaní, ak
by ste im darovali daråekovú poukáæku, za ktorú by si mohli
kúpiî niekde obed a vy by ste sa zatiaç postarali o ich deti.
Takto sa vãak snaæíte dávaî im to, åo sa páåi vám.

Niektorí çudia majú veçký zmysel pre detaily. Veçmi
detailne rozmýãçajú a rozprávajú. Moæno posielajú veçmi dlhé
e-maily alebo vám na odkazovaåi nechávajú správy, ktoré sa
zdajú byî nekoneåné. Niektorí çudia sa desia uæ pri myãlienke,
æe by mali zaåaî åítaî správy alebo poåúvaî odkazy od týchto
çudí, pretoæe vedia, æe ak sa do toho pustia, bude im to veçmi
dlho trvaî. Ak detailne orientovaní çudia budú robiî iba to, åo
sa im páåi alebo åo sami radi robia, zistia, æe niektorí çudia sa
im zaånú vyhýbaî.
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Dokonca aj pri komunikovaní by sme mali zistiî, åo çudia
chcú a potrebujú a nehovoriî a nepísaî iba tak, ako sa to nám
páåi. Ak máte priateça, ktorí má zmysel pre detaily, tak tomu
åloveku dajte vãetko, na åo si len viete spomenúî. Na druhej
strane, ak váã priateç dáva prednosî veçkému obrazu, tak mu
dajte „iba fakty”.

Ja rada dávam dary a toto je obyåajne môj spôsob, ako
vyjadrujem lásku. Raz som mala asistentku, ktorá si oåividne
moje dary príliã necenila. Naozaj mi to vadilo, pretoæe sa mi
zdala byî nevâaåná, ale keâ som ju lepãie spoznala, povedala
mi, æe tou najdôleæitejãou vecou pre êu je poåuî slová, ktoré
jej vyjadrujú lásku. Ja som jej chcela dávaî dary, pretoæe to
bolo pre mêa jednoduchãie, ako povedaî jej slová, ktoré tak
veçmi chcela poåuî. Ja oceêujem usilovnú prácu çudí tak, æe im
dávam veci, ale ona odo mêa potrebovala, aby som jej åasto
hovorila, æe sa mi páåi jej práca, æe ju robí dobre a æe si ju
cením. Potrebovala objatia a jemné stisnutie ruky ako prejav
spolupatriånosti. Prostredníctvom dávania darov som sa
naozaj veçmi snaæila preukázaî jej lásku, ale napodiv sa vôbec
necítila milovaná. Myslím si, æe také nieåo sa stáva åastejãie,
neæ si uvedomujeme – jednoducho preto, lebo çudí dostatoåne
nespoznáme, a preto im ani nie sme schopní daî, åo skutoåne
potrebujú. My im jednoducho chceme daî iba to, åo my
chceme, pretoæe to je pre nás jednoduchãie. Ak oåakávame, æe
vãetci budú rovnakí, skonåí to tým, æe ich tlaåíme do toho, aby
boli niekým, kým ani nevedia byî. Boh sa milostivo stará
o vãetky naãe potreby. On dáva do naãich æivotov správnych
çudí so správnymi obdarovaniami – staåí, ak si ich zaåneme
vãímaî a oceêovaî ich za to, akí sú.
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Skúmajte çudí

Keâ som si zaåala vãímaî çudí s tým zámerom, åo by odo mêa
potrebovali, veçakrát som bola prekvapená. Napríklad, môj
manæel potrebuje úctu a tieæ potrebuje vedieî, æe mám pocit,
æe sa naozaj dobre o mêa stará. Potrebuje pokojnú atmosféru
pre svoj æivot. Miluje vãetky moæné ãporty a potrebuje åas na
hranie golfu a na pozeranie loptových hier. Ak mu tie veci
doprajem, je taký ãîastný, aký len môæe byî.

Na druhej strane ja milujem skutky sluæby. Veça pre mêa
znamená, keâ niekto pre mêa spraví nieåo, åo mi uçahåí æivot.
Môj manæel takmer vædy åistí kuchyêu po veåeri, aby som si
mohla sadnúî a oddychovaî. Ak vidí, æe robím nieåo, åo je pre
mêa príliã îaæké, ako napríklad nosenie nejakého îaækého
bremena, okamæite mi povie, aby som to poloæila a nechala
jeho, aby to spravil za mêa. Tieto veci mi dávajú pocit, æe si ma
váæi a miluje ma. Poznanie toho, åo kaædý z nás potrebuje a
ochota daî to tomu druhému, úæasným spôsobom vylepãili náã
vzîah.

Moja dcéra Sandra potrebuje kvalitný åas, ktorý spolu
trávime a slová povzbudenia. Moja dcéra Laura potrebuje
slová povzbudenia, ale pre êu trávenie åasu so mnou nie je aæ
také dôleæité. Obe moje dcéry ma veçmi çúbia, ale svoju lásku
vyjadrujú iným spôsobom. Sandra mi takmer kaædý deê volá
a åasto s êou a s jej rodinou spolu jedávame. Laura nám nevolá
tak åasto a nevídam ju aæ tak åasto, ako Sandru, ale ona mi zas
pomáha staraî sa o moju starnúcu matku a tetu – nakupuje im
potraviny a pomáha im pri bankových operáciách a pri platení
úåtov aj napriek tomu, æe doma má ãtyri deti a æe u nich býva
eãte aj stará mama jej manæela. Mám dvoch synov, ktorí sú
obaja úæasní, no zároveê sú úplne odliãní. Jeden z nich mi
kaædý deê volá a hovorí mi, ako ma çúbi; ten druhý mi aæ tak
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åasto nevolá, ale preukazuje mi svoju lásku inak. Kedykoçvek
poæiadam ktoréhokoçvek z nich, aby nieåo pre mêa spravil,
buâ to spraví sám alebo to zariadi inak. Chcem tým povedaî,
æe naãe deti sú rozdielne, ale vãetky sú úæasné.

Aj svoje deti som musela skúmaî a aj pri nich som sa musela
uåiî, åo kaædé z nich odo mêa potrebuje – aby som im to mohla
daî. Jedno potrebuje dostávaî dary, iné potrebuje åas, iné
potrebuje slová povzbudenia a zase iné potrebuje prejavy
náklonnosti. Eãte stále sa to uåím, ale teraz sa uæ aspoê snaæím
spraviî radosî im a nie iba sebe.

Vãetci hovoríme nejakým „jazykom lásky” – toto slovné
spojenie spopularizoval a vysvetlil vo svojej knihe Päî jazykov
lásky Dr. Gary Chapman. Ten jazyk lásky je vlastne spôsob,
ktorým ten ålovek vyjadruje a prijíma lásku. Ako som
spomínala, mojím jazykom lásky sú skutky sluæby, zatiaç åo
jazykom lásky mojej dcéry je kvalitný åas. Keâ k nám çudia
hovoria v naãom jedineånom jazyku lásky, cítime sa milovaní
a keâ mi hovoríme jazykom lásky niekoho iného, on/ona sa
cíti milovaný/á. Obyåajne sa snaæíme çuâom daî to, åo my
potrebujeme – snaæíme sa hovoriî k nim naãím jazykom lásky.
To vãak môæe byî obrovská chyba. Ak ten ålovek nepotrebuje
to, åo potrebujeme my, tak je úplne jedno, ako veçmi sa o to
usilujeme, aj tak sa nebude cítiî milovaný. Tieæ sa uåím, æe bez
ohçadu na to, ako veçmi nieåo potrebujem, tak moæno práve
ålovek, od ktorého to potrebujem, mi to nedokáæe daî – aspoê
nie v súåasnosti. Veça rokov som bola z toho sklamaná
a znechutená – aæ pokým som sa nenauåila modliî a dôverovaî
Bohu, æe mi dá to, åo potrebujem prostredníctvom çudí,
ktorých si vyberie On sám. Medziåasom sa ja snaæím robiî to,
åo je správne a zisîujem, æe moja radosî rastie nie preto, æe ja
dostávam vãetko, åo chcem, ale preto, lebo iným dávam to, åo
chcú oni. Nie vædy sa mi páåi, resp. obyåajne sa mi nepáåi, æe
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musím nieåo obetovaî, mám vãak rada to vnútorné
uspokojenie, ktoré pramení z poznania, æe robím to, åo Boh
chce, aby som robila.

Skúmate çudí vo svojom æivote, aby ste zistili, åo od vás
potrebujú a ste potom ochotní daî im to? Uæ ste sa ich niekedy
spýtali, åo potrebujú? Je naåase, aby sme prestali æiî sebecký
æivot a aby sme robili iba to, åo je pohodlné pre nás.
Potrebujeme spoznávaî çudí, ktorých Boh postavil do naãich
æivotov a vydaî sa na cestu sluæby, ktorá bude obohatením pre
nich a nie iba pre nás.

Uspokojujte potreby iných

Biblia uåí, æe ak sme silní vo viere, mali by sme znáãaî zlyhania
slabých a neæiî pre vlastné poteãenie. Kaædý z nás by sa mal
cviåiî v tom, aby prináãal poteãenie svojim blíænym a aby im
robil dobre, aby ich budoval, posilêoval a vzdelával (pozri
Rim. 15, 1-2). To je výborná rada, no obyåajne robíme presný
opak. Chceme, aby æivoty iných slúæili ku náãmu ãîastiu a boli
poteãením pre nás. Výsledkom je, æe bez ohçadu na to, åo iní
spravia, nikdy nie sme ãîastní a spokojní.

Çudské spôsoby nefungujú. Nedokáæu nám poskytnúî to,
åo skutoåne chceme a potrebujeme, ale Boæie spôsoby
skutoåne fungujú. Ak robíme to, åo nám On hovorí, moæno
nás to bude stáî nejakú obeî, ale budeme maî takú radosî,
ktorá sa nedá nájsî na æiadnom inom mieste, neæ uprostred
Boæej vôle.

Dokáæete byî k sebe dosî úprimní a poloæíte si otázky, na
ktoré sa vám síce moæno bude îaæko odpovedaî, ale ktoré vám
objasnia, kde sa nachádzate - v tej celkovej téme milovania
iných çudí?
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• Koçko toho robíte pre iných?
• Snaæíte sa zistiî, åo çudia chcú a potrebujú, aby ste im

mohli pomôcî?
• Úprimne sa snaæíte spoznaî çudí vo svojom æivote takých,

akí sú?
• Do akej miery skutoåne poznáte çudí vo vaãej vlastnej

rodine?
Keâ som si pred niekoçkými rokmi sama zodpovedala tieto

otázky, bola som znechutená z tej úrovne sebeckosti v mojom
æivote – a to som dokonca uæ niekoçko rokov bola
v kresîanskej duchovnej sluæbe na plný úväzok. Táto pravda
mi zaåala otváraî oåi, preåo som eãte stále neãîastná
a nenaplnená, hoci som mala vãetky dôvody na to, aby som
bola skutoåne ãîastná. Nakoniec som zistila, æe som sebecká
a egoistická a æe sa potrebujem zmeniî. Tie zmeny sa neudiali
çahko a rýchlo a vôbec eãte nie sú ukonåené, ale kaædý deê sa
usilujem v nich pokraåovaî a napredovaî âalej a vnímam, æe
som åím âalej ãîastnejãia.

Nauåte sa naåúvaî

Keâ som sa vedome rozhodla, æe vyhlasujem vojnu sebeckosti
a æe sa chcem zapojiî do Revolúcie lásky, musela som nájsî
tvorivé spôsoby, ako môæem byî poæehnaním. Keâæe çudia sú
odliãní a potrebujú odliãné veci, musela som sa zaåaî cviåiî
v tom, aby som dokázala skutoåne poåuî to, åo mi hovoria.
Zisîujem, æe ak niekoho dokáæem dlho poåúvaî, viem od neho
odísî s poznaním, åo mu asi môæem kúpiî, åo môæem pre neho
spraviî alebo ako sa môæem za neho modliî, ak to naozaj
chcem. Výhovorka „Neviem, åo mám robiî” je uæ stará
a potrebujeme sa jej zbaviî. Ak naozaj chceme dávaî,
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dokáæeme nájsî spôsoby, ako to môæeme spraviî. Pamätajte si,
æe „Nezáujem sa vyhovára, ale láska hçadá spôsob!”

Verím, æe táto oblasî poåúvania je obrovskou súåasîou
ãkoly milovania çudí takým spôsobom, akým potrebujú byî
milovaní. Venujte nasledujúci týædeê tomu, æe si poåas neho
zapíãete, åo vám çudia poåas beæných rozhovoroch povedia
o tom, åo chcú, potrebujú alebo åo majú radi. Modlite sa za ten
zoznam a pýtajte sa Boha, åi chce, aby ste sa na nieåom z toho
podieçali a ak máte túæbu nieåo z toho spraviî, spravte to.
Neverím, æe potrebujete nejaké ãpeciálne slovo od Boha
k tomu, aby ste zaåali æehnaî çudí. Ak potreby tých çudí
presahujú vaãe osobné moænosti, tak vám odporúåam, aby ste
sa spojili s niekoçkými âalãími çuâmi a uspokojili ste ich
potreby ako skupina. Ak vaãa priateçka podotkne, æe eãte stále
spáva na gauåi, hoci uæ vo svojom byte býva viac ako rok, ale
dosiaç si nemohla dovoliî kúpiî posteç, ako skupina jej môæete
spoloåne kúpiî posteç a naplniî takýmto spôsobom jej potrebu.

„Nezáujem sa vyhovára, ale láska hçadá spôsob!”

Jedna priateçka mi rozprávala o jednom mladom muæovi z jej
zboru, ktorý mal hrozne pokrivené zuby. Boli také zlé, æe sa
odmietol usmievaî, pretoæe sa cítil trápne, æe mu ich niekto
uvidí. Keâ som poåula ten príbeh, bola som pohnutá çútosîou
a podarilo sa nám, anonymne mu dodaî prostriedky na to, aby
si tie zuby mohol daî opraviî. To zmenilo jeho æivot. Ako åasto
pocítite çútosî, keâ poåujete o nieåom takom a napriek tomu
na to zabudnete bez toho, aby ste vôbec zváæili, åi s tým môæete
alebo nemôæete nieåo spraviî alebo nejako pomôcî? Myslím,
æe príliã åasto. Potrebujeme sa v tom vzdelávaî a cviåiî.
Potrebujeme získaî nové návyky. Namiesto toho, aby sme
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predpokladali, æe sa s tým niå nedá robiî, mali by sme sa nad
tým aspoê zamyslieî. Pamätajte, æe v 1. Jána 3, 17 je napísané:
„Ale ak má niekto pozemský majetok (beæné materiálne
prostriedky) a vidí brata trpieî núdzu, a zavrie si pred ním
srdce, ako môæe byî v êom Boæia láska?”

Spomínam si, ako mi raz jedna moja priateçka povedala, æe
potrebuje konkrétny kozmetický prípravok na oãetrenie svojej
pleti. Ja som mala naviac celú jednu sériu, a tak som jej ju
darovala. Moja mama podotkla, æe sa jej minul parfum, tak
som jej kúpila nový. Moja teta chodí rada do jednej kaviarne,
a tak som jej kúpila daråekový poukaz z tej kaviarne. Prosím,
aby ste ma správne pochopili, tieto veci vám hovorím len kvôli
tomu, aby som vám dala niekoçko nápadov, ako môæete çuâom
vo vaãom okolí preukazovaî lásku. Som si istá, æe sami máte
mnoæstvo iných nápadov a tak, prosím, nezabudnite ísî na
internetovú stránku Revolúcie lásky a podeliî sa tam s nimi –
pre naãu inãpiráciu.

Zakaædým, keâ spravíme nieåo, åo vylepãí niekomu inému
jeho æivot alebo åo sa postaví na odpor nespravodlivosti,
vysielame od seba vlnky nádeje do naãej spoloånosti, ktorá sa
nám môæe zdaî beznádejná. Naozaj môæeme dobrom prekonaî
zlo, a tak sa neúnavne vloæme do toho.
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HJG

12. KAPITOLA

Bezpodmieneåná láska

Láska nie je slepá – vidí viac, nie menej.
Rabín Julius Gordon

Jednou z najkrajãích vecí, ktoré sú napísané v Biblii je, æe kým
sme boli eãte hrieãni, Kristus za nás zomrel (pozri Rim. 5, 8).
Neåakal na nás, kým si zaslúæime Jeho lásku; On nás miluje
bezpodmieneåne. Ak sme úprimní, tak pre mnohých z nás je
to îaæké pochopiî, pretoæe sme navyknutí na to, æe si vãetko
v æivote musíme zaslúæiî a odpracovaî.

Boh je bohatý v milosrdenstve a keâæe chcel uspokojiî tú
veçkú, úæasnú a intenzívnu lásku, ktorou nás miluje,
dobrovoçne sa za nás vzdal svojho æivota (pozri Ef. 2, 4). To je
revoluåná láska! Skutoåná, revoluåná láska sa musí vedieî
odovzdaî, pretoæe nijako inak a niå menej ju nedokáæe
uspokojiî.



Práve Boæia bezpodmieneåná láska nás priîahuje k Nemu.
A ak my milujeme iných bezpodmieneånou láskou v Jeho
mene, skrze to sú aj iní pritiahnutí k Nemu. On chce, aby sme
v Jeho mene milovali çudí a aby sme to robili takým istým
spôsobom, akým by to robil On, keby tu bol v telesnej podobe.
On chce, aby sme æili Revolúciu lásky.

Moæno si spomínate na ten príbeh, ktorý som vyrozprávala
v ãiestej kapitole o mojom otcovi a o tom, ako Boh nariadil
Daveovi a mne, aby sme sa o neho postarali, hoci si to iste
vôbec nezaslúæil. Vâaka tomu, æe sme mu preukázali
bezpodmieneånú Boæiu lásku, nakoniec zmäklo jeho tvrdé
srdce a on åinil pokánie zo svojho hriechu a prijal Jeæiãa za
svojho Spasiteça.

Çudská láska povaæuje bezpodmieneånú lásku za nieåo
nemoæné, ale ako veriaci v Jeæiãa Krista máme v sebe Boæiu
lásku a tú lásku môæeme nechaî voçne prúdiî – bez
podmienok. Çudská láska zlyháva, ale Boæia nie. Çudská láska
raz skonåí, ale Boæia nie. Niekedy zisîujem, æe hoci
nedokáæem niekoho milovaî vo svojej vlastnej sile, som
schopná toho åloveka milovaî Boæou láskou.

Jeden ålovek, ktorý ma opakovane niekoçko rokov
zraêoval, sa ma nedávno spýtal, aký mám k nemu postoj a åi
ho milujem. Bola som schopná úprimne mu povedaî, æe hoci
voåi nemu necítim æiadne príjemné pocity, ktoré by som asi
mala, keby sa veci medzi nami vyvíjali inak, naozaj ho
milujem ako Boæie dieîa a pomohla by som mu v jeho núdzi.

Skutoåná Boæia láska nie je závislá na pocitoch; je zaloæená
na rozhodnutí. Pomôæe komukoçvek, kto potrebuje pomoc
s výnimkou toho, æe by mu tá pomoc nakoniec mala ublíæiî.
Ten ålovek si to nemusí zaslúæiî. Vlastne, zdá sa mi, æe niekedy
åím menej si to ten ålovek zaslúæi, tým je to krajãie a tým väåãí
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dosah to má. Je absolútne oslobodzujúce milovaî çudí bez
toho, aby sme sa museli zastaviî a spýtaî sa, åi si to zaslúæia.

Odpustenie

O tom sa nedalo ani hovoriî… také nieåo od neho æiadaî, by
bolo jednoducho príliã veça. Ako by mohol Bill Ebarb
odpustiî muæovi, ktorý chladnokrvne zabil jeho brata? Bill
Ebarb a Charles Manuel sa predtým navzájom nepoznali, no
v zlomku sekundy sa ich æivoty navædy popreplietali – bolo
to v tej chvíli, keâ Charles zatiahol kohútik a zabil Billovho
brata, Johna. Od tej chvíle Bill nedokázal myslieî na niå iné,
len na pomstu.

Billove srdce bolo plné nenávisti a hnevu a bol
presvedåený, æe æiadny trest nedokáæe vymazaî jeho stratu.
Po Johnovej vraæde nepreãiel v Billovom æivote ani jeden
deê bez toho, æe by nerozmýãçal nad vrahom svojho brata.
Tá intenzívna nenávisî ho zaæiva zoæierala. Tá posadnutosî
ho åoskoro pripravila o zamestnanie a manæelstvo. Vedel, æe
ak sa bude naâalej uberaî po tejto deãtruktívnej ceste,
åoskoro ho to bude stáî jeho æivot.

V tom bode zakúsil Bill vo svojom æivote zmenu, ktorá
bola eãte silnejãia, ako ten deê, keâ stratil svojho brata. Bill
zakúsil Kristovo odpustenie. Bolo to nieåo nadprirodzené
a presahovalo akékoçvek odpustenie, ktoré by dokázal
vyprodukovaî ålovek sám. Boh odstránil tú nenávisî –
odstránil ten hnev.

Billove srdce bolo tak zázraåne premenené, æe zaåal
uvaæovaî nad nemoæným. Uvedomil si, æe ak Pán jemu
mohol odpustiî vãetky tie veci, ktoré spravil vo svojom
æivote, aj on musí odpustiî Charlesovi. A musí Charlesovi

Bezpodmieneåná láska 223



povedaî, æe mu odpustil tú vraædu jeho brata. Najprv to bol
krok posluãnosti, no potom sa to pre neho stalo záleæitosîou
srdca. A tak, presne osemnásî rokov po Johnovej smrti si
Bill sadol s Charlesom za jeden stôl poåas ich spoloåného
stretnutia, ktoré len potvrdilo to, åo Boh uæ vykonal
v æivotoch obidvoch z nich. Boh oboch týchto muæov
oslobodil skrze moc odpustenia.

Ãtatistiky1 hovoria:
• Odpustenie redukuje stres. Prechovávanie odporu

dokáæe vyvolaî také isté napätie – napäté svalstvo,
zvýãený krvný tlak, zvýãené potenie – v tele åloveka ako
veçmi stresujúca udalosî.

• Srdce profituje z toho, ak je ålovek schopný odpustiî.
Jedna ãtúdia zistila, æe existuje prepojenie medzi
odpúãîaním a zlepãovaním srdcového tepu a krvného
tlaku.

Aktuálna ãtúdia odhalila, æe æeny, ktoré dokázali odpustiî
svojim partnerom a preæívaî voåi nim láskavé pocity, vedeli
efektívnejãie rieãiî konflikty.

Çudská láska je závislá na pocitoch. Milujeme çudí, pretoæe
sú k nám dobrí, pretoæe nám pomohli alebo preto, lebo oni nás
milovali eãte skôr, ako my ich. Keâ nám niekto pomáha maî zo
seba dobrý pocit alebo keâ nám uçahåuje æivot, hovoríme, æe
ho máme radi. Alebo niekoho milujeme preto, lebo chceme,
aby aj on miloval nás. Tento typ lásky je vãak zaloæený na tom,
åo ten druhý ålovek robí a keâ to prestane robiî,
pravdepodobne ho aj my prestaneme milovaî. Ten typ lásky
prichádza a odchádza; taká láska je najprv horúca a potom
studená. Takúto lásku zakúãame vo svete. Mnohé manæelstvá
a iné osobné vzîahy sú zaloæené na tom type lásky. Milujeme
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zmrzlinu, lebo dobre chutí a milujeme çudí, lebo nám dávajú
pekné vianoåné daråeky.

Boæia láska je totálne iná – nie je zaloæená na niåom inom,
iba na samom Bohu. A keâ prijmeme Krista za svojho
Spasiteça, Boæia láska je vyliata v naãich srdciach skrze Ducha
Svätého (pozri Rim. 5, 5). Keâ sa stávame Boæími partnermi,
On oåakáva, æe budeme Jeho reprezentantmi na zemi a On nás
vystrojí láskou, ktorú potrebujeme na vykonanie práce,
o ktorú nás æiada. Keâ skonåí çudská láska – a tá konåí
pomerne åasto – Boæia láska je stále eãte k dispozícii na
dokonåenie toho, åo treba spraviî.

Ja som nemilovala svojho otca tak, ako by dievåa mohlo
milovaî svojho otca, pretoæe on mi nikdy otcom nebol. No
mala som v sebe Boæiu lásku a dokázala som sa totálne
oddelená od svojich pocitov rozhodnúî, æe sa k nemu v jeho
pokroåilom veku budem správaî milo a milosrdne. Dokonca
som voåi nemu pociîovala zçutovanie, pretoæe on premárnil
celý svoj æivot  a jeho spomienky boli plné çútosti.

Åasto zvykneme poåuî úæasné príbehy o odpustení. Poåula
som príbeh o jednom tínedæerovi, ktorý ako opitý spôsobil
dopravnú nehodu, pri ktorej zomrela manæelka a dieîa
jedného muæa. Ten muæ vedel, æe Boh chce, aby tomu
mladému muæovi, ktorý spôsobil tú nehodu, odpustil
a prostredníctvom mnohých modlitieb bol schopný nechaî
Boæiu lásku prúdiî cez seba. Ten muæ bol revolucionár lásky!

Musíme sa nauåiî dívaî sa na to, åo çudia spôsobili sebe a nie
iba na to, åo spôsobili nám. Obyåajne, keâ niekto zraní
niekoho iného, pravdepodobne spôsobí aspoê takú istú ãkodu
aj sebe a pravdepodobne eãte aj trpí kvôli dôsledkom svojho
konania. Presne to spravil Jeæiã, keâ povedal: „Otåe, odpusî
im, lebo nevedia, åo åinia” (Lukáã 23, 34).
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Boæí typ lásky sa nedá uchopiî mysçou; je to záleæitosî
srdca. Vyzeralo to úplne nepochopiteçné, keâ ma Boh
poæiadal, aby som sa postarala o svojho otca – lenæe láska je
dosî nepochopiteçná, alebo nie? Neexistuje æiadny dôvod,
preåo nás Boh miluje, keâ eãte stále hreãíme a totálne Ho
ignorujeme. Napriek tomu nás miluje.

Milosrdenstvo víîazí nad súdom

Je çahké súdiî åloveka alebo situáciu a dávaî druhým len to, åo
si zaslúæia. Milosrdenstvo je vãak väåãie neæ to. Je slávne, keâ
niekto dokáæe prehliadnuî priestupok. Ak mám pomáhaî
çuâom v krajinách tretieho sveta, nemôæem si vãímaî
skutoånosî, æe mnohí z nich uctievajú modly alebo zvieratá
alebo slnko alebo dokonca démonov. Çahko by som mohla
povedaî: „Niet divu, æe hladujú – obrátili sa chrbtom Bohu”.
No ja by som moæno bola v tej istej situácii, v ktorej sú oni, ak
by som sa narodila tam, kde oni. Musíme si pripomínaî, æe „ak
by nebolo v naãom æivote Boæej milosti, mohli sme tak
dopadnúî aj my”.

Pre niektorých náboæných çudí je çahké pozrieî sa na
homosexuála, ktorý má AIDS a pomyslieî si: Zaslúæi si to. Ale
myslíte si, æe aj Boh sa díva na toho åloveka takto? Alebo Boh
vidí skôr to skutoåné „preåo” za tým „åo”? Boh chce osloviî
toho åloveka a priniesî mu vykúpenie pokým eãte dýcha –
a moæno k tomu chce pouæiî mêa alebo teba. To neznamená,
æe musíme prijímaî hriech niekoho iného, ale mali by sme
prijímaî çudí a pomáhaî im vo chvíçach, keâ sú v núdzi –
poskytnúî im lieky, ubytovanie a láskavé slová, ktoré im
pomôæu nájsî nádej u Boha.
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Milosrdenstvo a zçutovanie sú dve z najkrajãích vlastností
lásky a skutoåná láska vlastne bez nich ani neexistuje. Pretoæe
poåas prvých tridsiatich rokov svojho æivota som bola
donútená vyslúæiî si vãetko, åo som dostala, nemala som veçkú
chuî dávaî çuâom to, na åom som tak dlho pracovala – hlavne,
keâ sa mi zdalo, æe oni, na rozdiel odo mêa, niå pre to
nespravili. Trvalo mi nejaký åas, kým som sa nauåila
rozoznávaî medzi mojou çudskou láskou a Boæou láskou,
ktorá bola do mêa vloæená. Milosrdenstvo sa nedá zaslúæiî, ani
vyslúæiî. Pavel písal Koloãanom o tom, æe si majú „obliecî
lásku” (pozri Kol. 3, 14). Milujem to slovné spojenie „obliecî
si”, pretoæe to znamená, æe to treba spraviî zámerne, nezávisle
na pocitoch alebo úvahách. Z tej maliåkej vetiåky som sa
nauåila úæasné æivotné lekcie.

Toto píãem uprostred jedného poobedia – eãte stále som vo
svojom pyæame a píãem. Práve mi zavolal Dave – chce prísî
domov, vyzdvihnúî ma a vziaî ma na prehliadku áut. Môæem
vás uistiî, æe ísî na tú prehliadku áut, bude pre mêa åin lásky.
Nemám sa chuî obliekaî, ani pripravovaî na odchod; radãej by
som si âalej uæívala moje pyæamové prostredie – ale spravím
to. Tak isto sa vãetci stretávame s nespoåetnými príleæitosîami,
v ktorých sa môæeme rozhodnúî, åi si obleåieme bezpo-
dmieneånú lásku.

Pokým sa nenauåíme æiî mimo naãich pocitov, nikdy
nebudeme schopní milovaî çudí Boæou láskou alebo pomáhaî
núdznym çuâom tohto sveta. Ste pripravení obliecî si
milosrdenstvo? Ste pripravení obliecî si lásku? Ak bojujete
s pocitmi, ktoré vám môæu zabrániî v tom, aby ste spravili to,
åo je správne, poloæte si túto otázku: „Åo by v tejto situácii
spravil Jeæiã?” Iste viem, æe keby sa ma bol Dave býval vzdal,
nebola by som tým ålovekom, ktorým dnes som. On poåúval
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svoje srdce a nie svoje pocity a k tomu chcem povzbudiî aj ja
vás.

Láska nikdy neodíde len tak preå

Milovaî çudí neznamená, æe im dovolíme, aby nás vyuæívali.
Neznamená to, æe im dáme v æivote voçnú ruku a oni nebudú
niå robiî. Biblia hovorí, æe Boh napomína a kázni vãetkých,
ktorých miluje (pozri Æid. 12, 6). Napomínanie nie je trest; je
to tréning správneho správania. Niekedy k tomu tréningu patrí
zadræiavanie poæehnania, no Boh vædy uspokojí naãe základné
potreby, keâ k Nemu budeme volaî. Biblia hovorí, æe sa asi
stretneme so skúãkami vãetkého moæného druhu a æe ak
potrebujeme múdrosî, môæeme o êu poæiadaî náãho ãtedrého
Boha, ktorý ju vãetkým voçne dáva a On nám pomôæe bez
výåitky alebo poukazovania na naãe chyby (pozri Jakub 1,
1-5). To je krásna myãlienka!

Ja asi nekúpim narkomanovi nové auto, keâæe viem, æe je
veçmi pravdepodobné, æe by ho predal a kúpil si za to drogy,
ale môæem mu daî najesî a poskytnúî mu miesto, kde sa môæe
osprchovaî. Môæem mu poskytnúî nádej na nový æivot.
Môæem mu povedaî, æe Boh ho miluje a æe mu chce pomôcî
a môæem sa vyhnúî tomu, aby som ho súdila, lebo ak ho
budem súdiî, nebudem ho môcî milovaî.

Åasto, keâ nás çudia zrania alebo keâ sa nám s nimi îaæko
vychádza, najradãej by sme ich odstránili zo svojho æivota. Ale
åo ak si Boh namiesto toho praje, aby sme s nimi budovali
vzîah? Je pre nás omnoho çahãie, len tak z toho vzîahu odísî
alebo nepríjemných çudí vytlaåiî z náãho æivota, ale nie vædy je
to cesta, ktorou nás chce viesî Boh. Musíme sa nauåiî, ako
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naozaj vyzerá láska v kaædej situácii a aplikovaî ju do praxe
bez toho, aby sme sa poddávali naãim pocitom.

Jednou z otázok, ktorú mi çudia åasto kladú, je: „Ako dlho
to mám s tým ålovekom eãte vydræaî?” To je otázka, na ktorú
môæe odpovedaî iba vaãe srdce. Boh je jediný, ktorý celú tú
situáciu chápe z oboch strán a On vás povedie vo vaãich
rozhodnutiach, ak naozaj chcete åiniî Jeho vôçu viac, ako
svoju vlastnú. Pamätajte si iba toto: Pridaî sa k Revolúcii lásky
znamená, æe budete pripravení a ochotní milovaî iných
dokonca aj vtedy, keâ sa vám to bude zdaî nemoæné.

Keâ s çuâmi hovorím o bezpodmieneånej láske, tak sa
obyåajne dostaneme k âalãej otázke, ktorá znie takto: „Mám
iba neustále dávaî bez ohçadu na to, ako sa ten druhý ålovek
správa?” Odpoveâ na tú otázku znie: „Nie". Dajme tomu, æe
nejaký rodinný prísluãník má väåãinu svojho dospelého æivota
problémy s drogami a alkoholom a v dôsledku toho je veçmi
nezodpovedný. Rodina vynakladá obrovské mnoæstvo åasu,
peêazí a úsilia ako pomôcî tomu åloveku, ale nakoniec sa vædy
vráti späî k svojim starým návykom a k starému æivotnému
ãtýlu. To je presne tá situácia, v ktorej nepriateç pouæíva
slabosî tohto rodinného prísluãníka na odvedenie a ukra-
dnutie sily çudí, ktorí toho åloveka milujú a snaæia sa mu
pomôcî. Niekedy sa musíme postaviî zoåi-voåi skutoånosti, æe
bez ohçadu na to, ako veçmi chceme niekomu pomôcî, nebude
to fungovaî, pokým si ten ålovek sám nebude chcieî nechaî
pomôcî. V skutoånosti veçmi åasto, po rokoch neustálych
pokusov o pomoc, ktoré obyåajne stoja çudí obrovské obete, sa
rodina musí rozhodnúî, æe uæ viac pomáhaî nebude. To nie je
rozhodnutie, ktoré sa dá spraviî rýchlo alebo çahko, ale åasto
k nemu musí dôjsî.

Niekedy sme ako kresîania obviêovaní z toho, æe neprak-
tizujeme naozaj Kristovu lásku, keâ sa dostávame do takýchto
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situácií. Naãi blízki nám vtedy môæu povedaî: „Ako môæete
tvrdiî, æe milujete çudí, keâ dokonca nepomôæete ani svojim
vlastným príbuzným?” A hoci to je îaæké, tou najláskavejãou
reakciou je stáî si pevne za svojím a povedaî: „Ak sa roz-
hodneã, æe chceã naozaj zaåaî rieãiî svoje problémy a naozaj
prijmeã pomoc, daj nám vedieî”. Zároveê je treba vedieî, æe
nemôæeme druhých podporovaî v tom, aby pokraåovali
v deãtruktívnom æivotnom ãtýle. Svojich milovaných by sme
nemali nechaî bez pomoci v îaækostiach, v hlade alebo
v chorobe, no taktieæ im nesmieme dovoliî okrádaî nás o náã
pokoj alebo nás iba vyuæívaî. Milovaî çudí neznamená, æe pre
nich budeme robiî nieåo, åo by mali robiî pre seba oni sami.

Milosrdenstvo pomáha çuâom, ktorí si pomoc nezaslúæia,
ale zámerom bezpodmieneånej lásky nie je dovoçovaî çuâom,
aby boli nezodpovední, a pritom naâalej platiî ich úåty.
Milosrdenstvo poskytuje veça príleæitostí a bezpodmieneåná
láska sa nikdy nevzdáva. Modlí sa a je pripravená vystúpiî
z tieêa a pomôcî, ak to naozaj spôsobí nejakú zmenu.

Boh chce, aby Jeho láska prúdila cez nás k iným.
Potrebujeme sa nauåiî vyváæene milovaî seba samých, pretoæe
najskôr musíme milovaî seba samých, inak nebudeme maî
æiadnu lásku na rozdávanie. Potrebujeme prijímaî Boæiu lásku
a dovoliî jej, aby nás uzdravila. Pamätajte na to, æe nemôæeme
druhým dávaî nieåo, åo nemáme. Pri tom sa vãak nemôæeme
zastaviî! Boh nás uzdravuje, aby sme mohli uzdravenie
priniesî iným. Boh chce, aby sme sa posunuli, aby sme sa stali
çuâmi, ktorí zachraêujú iných. Çudská láska vædy raz skonåí,
ale vâaka Bohu, æe Boæia láska taká nie je. Boh nám sçubuje, æe
Jeho láska nikdy neskonåí!
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HJG

13. KAPITOLA

Láska si nerobí zoznam krívd

Láska nie je ãkodoradostná, ale má záçubu v pravde.
So vãetkým sa vie vyrovnaî,

jej viera, nádej a vytrvalosî sú nevyåerpateçné.
1. Korinîanom 13, 6–7

Ste dobrými úåtovníkmi? Vediete si presné, detailné záznamy
o krivdách, ktoré sa vám udiali? Trvalo to mnoho rokov, vædy
keâ sme sa s Daveom pohádali, naåierala som do svojich
vnútorných súborov a zaåala som z nich vyîahovaî vãetky tie
iné veci, ktoré spravil, ktoré som povaæovala za nesprávne.
Pripomínala som mu jeho chyby z minulosti a on bol
prekvapený z toho, æe si vôbec dokáæem toçko z nich eãte
pamätaî, pretoæe sa to uæ stalo veçmi dávno. Spomínam si na
jednu chvíçu, keâ povedal: „Kde si, prosím îa, uchovávaã
vãetky tieto veci?” Zatiaç, åo ja som v sebe roky prechovávala
rôzne veci, Dave dokázal rýchlo odpúãîaî a na veci



nespomínaî. Boh chce viac neæ åokoçvek, aby sme sa navzájom
milovali, to je vãak nemoæné bez totálneho odpustenia.
Nemôæeme skutoåne milovaî çudí, na ktorých sme nahnevaní
alebo ktorými pohþdame. Pavel napísal Korinîanom tieto
slová: „Láska (Boæia láska v nás) netrvá na svojom alebo na
svojich právach, pretoæe nehçadá svoj osoh; nie je uráælivá, ani
popudlivá, ani rozåúlená; nerobí si zoznam krívd (nevenuje
pozornosî tomu, keâ kvôli nieåomu zlému trpí)”
(1. Korinîanom 13, 5).

Verte v to najlepãie

Ak chceme milovaî çudí, musíme Bohu dovoliî, aby zmenil
spôsob náãho zmýãçania o çuâoch a o veciach, ktoré robia.
Vædy si môæeme domýãçaî to najhorãie a podozrievaî iných
çudí, keâ åokoçvek spravia alebo povedia, no skutoåná láska
vædy verí v to najlepãie. Sami sa rozhodujeme, åo si pomyslíme
a åomu uveríme. Koreêom mnohých naãich îaækostí v æivote
je, æe neovládame a nekáznime svoje myãlienky. Ak sa
nerozhodneme ukázêovaî svoje myãlienky, automaticky tým
robíme rozhodnutie, æe uveríme tej najhorãej variante
o niekom alebo æe ho budeme podozrievaî.

Prorok Jeremiáã sa çudí spýtal toto: „Dokedy budeã
prechovávaî v sebe svoje neãçachetné úmysly?” (pozri Jer. 4,
14). Myãlienky, ktoré sa rozhodli v sebe prechovávaî uráæali
Boha.

Keâ sa rozhodneme, æe budeme veriî v to najlepãie, sme
schopní zbaviî sa vãetkého, åo by mohlo nejako ãkodiî naãim
vzîahom s inými çuâmi. Ja som si uãetrila kopu energie, ktorú
by som inak vynaloæila na pestovanie svojho hnevu, týmto
jednoduchým vnútorným rozhodnutím: „Hoci to, åo ten
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ålovek spravil alebo povedal, ma zranilo, rozhodujem sa, æe
uverím tomu, æe jeho srdce je v poriadku.” Takto sa so sebou
rozprávam, pokým sa moje pocity hnevu nezaånú strácaî.
Hovorím si veci, ako napríklad: „Neverím tomu, æe by ten
ålovek skutoåne chápal, ako ma jeho åiny ovplyvnili. Neverím
tomu, æe by sa ma snaæil zámerne zraniî. Len nechápe, ako to
znie, keâ nieåo také povie. Moæno sa dnes necíti v psychickej
pohode alebo moæno si rieãi nejaký osobný problém a to ho
robí necitlivým v jeho správaní.”

Z vlastnej skúsenosti viem, æe prechovávanie vnútorných
zoznamov krívd dokáæe otráviî naãe vlastné æivoty a v podstate
toho druhého åloveka to nezmení. Veçakrát premrháme svoj
deê tým, æe sa hneváme na niekoho, kto si ani neuvedomuje,
æe spravil nieåo, åo nám vadilo. Ten ålovek si âalej uæíva svoj
deê a my premrháme ten náã. Ak uæ si máme robiî nejaké
zoznamy, tak si v sebe uchovávajme zoznamy dobrých vecí,
ktoré çudia povedia a robia a nie chyby, ktorých sa dopustia.

Príklady negatívnych zoznamov:
Dave stále sleduje nejaké ãportové prenosy a vie, æe ja ich

neobçubujem.
Dave ma opravuje v detailoch, keâ sa snaæím rozprávaî

nejaký príbeh.
Keâ túæim po porozumení, Dave sa mi snaæí radiî.
Poåas ãtyridsiatich dvoch rokoch manæelstva dokáæem

spoåítaî na prstoch jednej ruky, koçkokrát mi Dave poslal
kvety.

Dave si naplánoval golfový výlet so svojimi priateçmi a ani
sa ma nespýtal, åo budem robiî ja alebo åi mám nejaké plány.

Príklady pozitívnych zoznamov:
Dave je vædy ochotný, rýchlo mi odpustiî, keâ sa ku nemu

zle správam.
Dave mi dáva totálnu slobodu, aby som bola sama sebou.
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Dave nenecháva za sebou rozhádzané veci. Nie je
ålovekom, ktorý za sebou necháva neporiadok, ktorý musia iní
riadiî.

Dave mi kaædý deê hovorí, æe ma miluje. Hovorí to dosî
åasto, aj niekoçkokrát za deê.

Dave chváli moje ãaty aj to, ako vyzerám.
Dave mi kupuje vãetko, åo chcem a åo si môæeme dovoliî.
Dave je vædy ochotný ísî so mnou kamkoçvek, kde chcem

ísî.
Dave je veçmi stabilný vo svojich náladách. Takmer nikdy

nie je namrzený.
Dave ma veçmi chráni. Keâ som s ním, cítim sa v bezpeåí.
Je çahké vidieî, æe ten pozitívny zoznam je dlhãí, ako ten

negatívny a myslím si, æe tak by to bolo u väåãiny çudí, ak by
venovali åas tomu, aby si tie pozitívne veci zapísali. Mali by
sme vyhçadávaî a oslavovaî to dobré vo svete a v çuâoch,
pretoæe zlo prekonávame dobrom. Keâ rozmýãçame a rozprá-
vame sa o dobrých veciach v çuâoch, povedie nás to k tomu, æe
si uæ takmer ani nebudeme vãímaî veci, ktoré nám kedysi
naozaj vadili.

Nezarmucujte Ducha Svätého

Naãím hnevom, zlou náladou, neodpustením, horkosîou,
hádkami a súperením môæeme dokonca zarmucovaî Ducha
Svätého. Biblia nás vyzýva, aby sme sa vyhýbali nevôli,
nevraæivosti a podlosti akéhokoçvek druhu. Som smutná pri
pomyslení, æe by som mohla zarmucovaî Boæieho Svätého
Ducha. Keâ si spomeniem na to, ako som sa kedysi dokázala
çahko rozåúliî, uvedomujem si, æe som Ho vtedy zarmucovala
a uæ to nechcem nikdy viac spraviî. Jediný spôsob, ako sa tomu

234 Revolúc ia lásky



môæem vyhnúî, je vytrvalo a s celým nasadením sa vzdávaî
a odstraêovaî od seba zlé pocity voåi iným – hneâ, ako sa
vynoria. Máme si byî navzájom uæitoåní, nápomocní a láskaví
a pohotovo si navzájom odpúãîaî, ako aj nám Boh v Kristu
odpustil (pozri Ef. 4, 30-32).

Náã hnev zarmucuje Ducha Svätého nielen preto, lebo Boh
chce, aby sme sa navzájom milovali, ale aj preto, lebo On vie,
ako veçmi nás to negatívne ovplyvêuje a chce, aby sme sa teãili
zo æivota v slobode. Máme byî Boæími napodobêovateçmi a
nasledovaî Jeho príklad. On je pomalý do hnevu, má hojnosî
milosrdenstva a rýchlo odpúãîa. Náã hnev nepropaguje Boæiu
spravodlivosî, v ktorej sme povolaní æiî.

Presne tak, ako skutoåná láska nemá niå do åinenia s tým,
ako sa cítime, s naãimi pocitmi nemá niå do åinenia ani
skutoåné odpustenie. Obe tie veci sú zaloæené na rozhodnutí,
ktoré spravíme a nie na pocitoch, ktoré máme. Ja som sa
nauåila, æe ak sa rozhodnem odpustiî, moje pocity sa nakoniec
prispôsobia môjmu rozhodnutiu. Odpúãîanie iným mi
umoæêuje, aby som sa s nimi âalej rozprávala a nie aby som ich
zo svojho æivota vytesnila. Umoæêuje mi modliî sa za nich
a hovoriî s nimi a o nich spôsobom, ktorý im prinesie
poæehnanie namiesto negatívnych, zlých vecí. Príliã veça
pozornosti venujeme naãim pocitom. Namiesto toho by sme si
pamätali to, æe naãe pocity sú nestále a dosî premenlivé. Vec,
ktorá sa nemení, je láska.

Buâte k sebe navzájom zhovievaví

Ak naozaj milujeme jeden druhého, budeme sa navzájom
znáãaî a budeme k sebe navzájom zhovievaví (pozri Ef. 4, 1-2).
Byî k niekomu zhovievavý neznamená, æe budeme
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ospravedlêovaî niekoho zlé správanie. Ak je nieåo zlé, je to zlé
a predstieranie nieåoho iného alebo ignorovanie toho nie je
uæitoåné. Vzájomná zhovievavosî ale znamená, æe si navzájom
dovolíme byî nedokonalí. Svojimi slovami a postojmi
vysielame signály, ktoré hovoria: „Neodmietnem îa, pretoæe si
to spravil; nevzdám sa îa. Pomôæem ti cez to prejsî a verím v
teba.”

Ja som povedala svojim deîom, æe hoci asi nie vædy budem
súhlasiî so vãetkým, åo spravia, vædy sa ich budem snaæiî
pochopiî a nikdy ich neprestanem çúbiî. Chcem, aby vedeli, æe
sa môæu spoçahnúî na to, æe som pevným bodom v ich æivote.

Boh vie vãetko o naãich zlyhaniach, a predsa si nás vybral.
On pozná chyby, ktoré spravíme eãte predtým, neæ ich
spravíme a Jeho postoj voåi nám je: „Dovolím ti, nebyî
dokonalou!” Sçubuje nám, æe nás nikdy nenechá a neopustí
(pozri Æid. 13, 5).

Dave mi umoæêuje, aby som bola sama sebou, hoci vãetko
na mne je veçmi vzdialené od dokonalosti. Nikdy nevyvíja na
mêa nátlak, aby „som sa zmenila, lebo inak!….” Nikdy sa
nebojím, æe by ma odmietol kvôli tomu, æe som nedokonalou
manæelkou.

U kaædého åloveka v rodine a u ostatných blízkych
priateçov by sme vedeli nájsî veci, ktoré by sme najradãej
zmenili. Keâ vãak skutoåne niekoho milujeme, prijímame ho
úplne celého. Prijímame to dobré, ako aj to nie celkom dobré.
Pravdou je, æe na svete neexistujú æiadni dokonalí çudia. Ak
oåakávame dokonalosî, tak sa musíme pripraviî na to, æe nás
bude åakaî sklamanie a dokonca horkosî. Zhovievavosî jeden
voåi druhému nám dokáæe podstatne uçahåiî æivot a eãte
dôleæitejãie je, æe je to prejavom naãej posluãnosti voåi Bohu.

Keâ çudia spravia nieåo, åo nechápete, tak namiesto toho,
aby ste to rieãili, povedzte si: „Takí sú çudia”. Jeæiã poznal
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çudskú prirodzenosî, a preto nebol ãokovaný, keâ Mu robili
veci, s ktorými by sa najradãej nebol musel stretnúî. Petra
miloval aj napriek tomu, æe Peter zaprel, æe Ho vôbec pozná.
Svojich uåeníkov miloval, hoci neboli v stave ostaî bdelí
a modliî sa s Ním poåas Jeho najmuåivejãej a najîaæãej hodiny
v æivote. To, åo çudia robia, nás nemôæe zastaviî v tom, aby
sme ich milovali – ak si dopredu uvedomujeme, æe çudia nikdy
nebudú dokonalí a pripravíme sa na to, aby sme boli
zhovievaví voåi tej çudskej tendencii, ktorá nám je vãetkým
vlastná.

Nielen, æe si nemáme v sebe uchovávaî zoznam vecí,
v ktorých iní zlyhali, ale nemáme si v sebe uchovávaî ani
zoznam vecí, ktoré sme podça náãho názoru, spravili my
správne. Keâ si príliã veça o sebe myslíme, spôsobuje to, æe sme
netrpezliví a nemilosrdní voåi iným çuâom. Apoãtol Matúã
povedal, æe keâ robíme nieåo dobré, nemala by ani naãa pravá
ruka vedieî, åo spravila naãa çavá ruka (pozri Mat. 6, 3). Pre
mêa to znamená, æe by som nemala rozjímaî nad tým, åo
povaæujem za svoje dobré skutky alebo aké mám dobré
vlastnosti. Potrebujem sa len sústrediî na to, aby som
preukazovala lásku vãetkým çuâom, ktorých stretnem. To je
primárnym zameraním Revolúcie lásky!

Láska prikrýva hriech

Apoãtol Peter povedal, æe nadovãetko máme maî intenzívnu
a nezlomnú lásku jeden voåi druhému, pretoæe láska prikrýva
mnoæstvo hriechov (pozri 1. Petra 4, 8). Láska neprikrýva len
jedno zlyhanie; prikrýva ich mnoæstvo. Boæia láska k nám
nielen æe prikryla naãe hriechy, ale dokonca zaplatila cenu za
ich úplné odstránenie. Láska je mocným åistiacim
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prostriedkom. Chcem, aby ste si vãimli, æe Peter povedal, aby
sme voåi sebe mali lásku – nadovãetko. Pavel odovzdal
podobné posolstvo Koloãanom, keâ ich vyzval k tomu, aby si
nadovãetko obliekli lásku (pozri Kol. 3, 14). Biblia nám
neustále znova a znova pripomína, aby sme sa navzájom
milovali a aby sme nedovolili niåomu, åo by nám v tom mohlo
brániî.

Keâ sa Peter spýtal Jeæiãa, koçkokrát sa od neho oåakáva,
aby svojmu bratovi odpustil ten istý priestupok, Jeæiã mu
povedal, aby to spravil toçkokrát, koçkokrát sa to udeje (pozri
Mat. 18, 21-22). Peter navrhol, æe aæ sedemkrát a åasto som
uvaæovala nad tým, åi v tom bode uæ náhodou nebol na åísle
ãesî a myslel si, æe uæ to zvládne maximálne len jedenkrát.

Ak sa máme pridaî k Revolúcii lásky, musíme pochopiî, æe
to od nás bude chcieî veça odpúãîania. Pravdepodobne sa to
dokonca stane súåasîou naãej kaædodennej skúsenosti.
Niektoré veci, ktoré potrebujeme odpustiî, sú moæno maliåké
a çahko odpustiteçné, no z åasu na åas sme postavení pred
veçkú vec, pri ktorej uvaæujeme nad tým, åi sa vôbec niekedy
cez êu budeme vedieî preniesî. Staåí, ak si budeme pamätaî, æe
Boh nám nikdy nepovie, aby sme nieåo spravili bez toho, aby
nás k tomu aj zmocnil, aby sme to vykonali. Ak dovolíme, aby
cez nás prúdil Boæí typ lásky, tak dokáæeme komukoçvek
odpustiî åokoçvek.

Keâ prikrývame zlyhania iných, sme poæehnaní a keâ ich
odhaçujeme, sme prekliati. Súåasîou prikrývania zlyhaní
iných, je dræaî ich v tajnosti. Neponáhçajte sa vyrozprávaî
iným, åo viete o zlyhaniach niekoho iného. Dodræiavajte
tajomstvá iných çudí presne tak, ako by ste boli radi, keby oni
dodræiavali tie vaãe. V Biblii je príbeh o tom, æe keâ sa Nóach
opil, leæal nahý vo svojom stane. Jeden z jeho synov odhalil
jeho nahotu tým, æe o tom porozprával svojim dvom bratom,
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ale od toho dêa bolo nad jeho æivotom prekliatie. Tí dvaja
synovia, ktorým to povedal, voãli do toho stanu pospiatky, aby
nemuseli vidieî nahotu svojho otca a prikryli ho. Biblia nám
hovorí, æe oni dvaja boli poæehnaní (pozri 1. Moj. 9, 20-27).
Nóachova nahota sa týka jeho nesprávneho úsudku, jeho
zlyhania, jeho hriechu. Tento príbeh jasne poukazuje na to, æe
máme jeden druhého prikrývaî a nie odhaçovaî si navzájom
svoje zlyhania.

Jeæiã nám dal konkrétne nariadenia o tom, ako sa máme
správaî, keâ nám náã brat nejako uãkodí (pozri Mat. 18,
15-17). Povedal, æe prvou vecou, ktorú máme spraviî, je ísî za
ním osamote a porozprávaî sa s ním o tom v súkromí. Ak to
nefunguje, tak si máme so sebou zobraî dvoch alebo troch
âalãích çudí – dúfajúc, æe sa ten ålovek spamätá a æe bude åiniî
pokánie. Ak by sme postupovali podça týchto jednoduchých
inãtrukcií, mohli by sme sa vyhnúî veçkému mnoæstvu
îaækostí. Ani vám nebudem hovoriî, koçkokrát za mnou
prichádzajú çudia, ktorí chcú rieãiî veci, s ktorými by sa mali
vysporiadaî v súkromí – veci, ktoré by mali ostaî medzi nimi a
tou osobou, ktorá im podça ich názoru nejako uãkodila.
Nebojte sa konfrontovaî çudí, ak naozaj máte pocit, æe to je
potrebné. Niekedy tou najrýchlejãou cestou k odpusteniu je
jasne tú vec zadefinovaî a porozprávaî sa o nej. Skryté
priestupky sú ako zanedbané infekcie. Potichu sa zhorãujú aæ
pokým nenainfikujú celú oblasî a pokým z toho neochorieme.
Rana potrebuje byî vyåistená okamæite – eãte predtým, neæ
bude príliã neskoro.

V Biblii je napísaný príbeh o muæovi, ktorý sa volal Jozef.
Jeho bratia ho predali do otroctva. Keâ Jozefovi bratia po
rokoch zistili, æe Jozef eãte æije a æe má na starosti potravinové
zásoby, ku ktorým sa zúfalo potrebovali dostaî, báli sa.
Spomenuli si, ako zle sa správali k Jozefovi a rovnako si na to
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spomenul aj Jozef. Jozef sa vãak rozhodol, æe to pred nikým
neodhalí. Rozprával sa s nimi v súkromí a jednoducho im
povedal, æe on nie je Boh a æe pomsta patrí Bohu a nie jemu.
Potom im veçkoryso odpustil a vyzval ich, aby sa prestali báî.
Zároveê sa postaral o nich a o ich rodiny. Niet divu, æe Jozef
bol veçký vodca, ktorý naãiel priazeê kdekoçvek, kam ãiel.
Poznal totiæ moc lásky a dôleæitosî totálneho odpustenia!

Vyåistite vãetky svoje záznamy

Åo keby ste vytiahli vãetky svoje dávno-vytvorené záznamy,
ktoré voåi niekomu prechovávate a prepíãete ich slovami:
„Dávno splatené”. „Blahoslavený muæ, ktorému Pán nepoåíta
hriech” (Rim. 4, 8). To neznamená, æe Boh ten hriech nevidí.
Znamená to, æe kvôli svojej láske, nepripoåítava ten hriech
v neprospech hrieãnika. Láska dokáæe vidieî, æe sa udialo
nieåo zlé a vymazaî to predtým, neæ sa to usídli v srdci. Láska si
nevãíma, ani nezapisuje zlé; tak sa dá predchádzaî tomu, aby
v nás nemohol rásî odpor voåi iným çuâom.

Niektorí z nás sa trápia, ako je to s naãou pamäîou, no
pravdu povediac, pravdepodobne sa musíme viac cviåiî
v zabúdaní uråitých vecí. Myslím si, æe åasto zabúdame na
veci, ktoré by sme si mali pamätaî a pamätáme si veci, na ktoré
by sme mali zabudnúî. Moæno jedna z tých najzboænejãích
vecí, ktorú budeme maî príleæitosî v æivote spraviî, je odpustiî
a zabudnúî. Niektorí çudia hovoria: „Odpustím mu, ale nikdy
na to nezabudnem.” Realita toho výroku je taká, æe ak sa
dræíme spomienky na tú udalosî, pravdepodobne sme
skutoåne neodpustili. Moæno sa spýtate, æe ako môæeme
zabudnúî na veci, ktoré nás zranili. Odpoveâou na to je, æe sa
musíme rozhodnúî, æe o tom nebudeme viac rozmýãçaî. Keâ
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nám tie veci prídu na myseç, musíme tie myãlienky odmietnuî
a rozhodnúî sa, æe budeme rozmýãçaî o veciach, ktoré nám
prináãajú úæitok.

Vyåistenie vãetkých záznamov, ktoré máme prinesie dobré
výsledky. Uvoçní sa tým tlak a vylepãí to kvalitu náãho æivota.
Obnoví sa intimita medzi nami a Bohom a naãa radosî a pokoj
porastú. Moæno sa dokonca zlepãí aj vaãe zdravie, pretoæe
pokojná a neruãená myseç a srdce sú æivotom a zdravím tela
(pozri Prísl. 14, 30). Odpor buduje múry. Láska buduje mosty!
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HJG

14. KAPITOLA

Praktické spôsoby
preukazovania lásky

Káæ evanjelium v kaædom åase
a keâ bude treba, pouæi aj slová.

Frantiãek z Asisi

Táto kniha je zbytoåná, ak v nej neponúknem praktické
spôsoby, ktorými môæete okamæite zaåaî preukazovaî lásku.
Ako som uæ povedala predtým, láska nie je iba teória alebo
slová – láska je åin. Ako revolucionári lásky by sme neustále
mali vyhçadávaî nové a lepãie spôsoby, ktorými môæeme do
tohto sveta vniesî lásku.

Dovoçte mi pripomenúî vám, æe bez ohçadu na to, åo máme
alebo robíme, ak nemáme lásku, tak nemáme niå a sme niåím
(pozri 1. Kor. 13, 1-3). Pre budúcnosî naãej spoloånosti je
rozhodujúce, aby sme intenzívne preukazovali çuâom lásku.
Dneãní çudia chcú zúfalo vedieî, åi Boh existuje alebo nie, aký



je zmysel toho, æe æijú a preåo je svet taký plný zla, ak Boh
naozaj existuje. Verím tomu, æe ak budú môcî vidieî åinnú
lásku, dostanú odpoveâ na svoje otázky. Boh je láska a naozaj
existuje a jedným z hlavných spôsobov, ktorým sa zjavuje, je
prostredníctvom çudí. Svet potrebuje v praktickom æivote
vidieî, ako sa prejavuje láska. Potrebuje vidieî trpezlivosî,
láskavosî, nesebeckosî a ochotu odpúãîaî. Potrebuje vidieî
çudí, ktorí sa obetujú preto, lebo pomáhajú iným, ktorí nie sú
na tom aæ tak dobre. Keâ sa åloveka dotkne láska, je to ako
keby sa pri horiacom ohni zababuãil do teplej, mäkuåkej deky.
To je pocit, ktorému sa niå nevyrovná. A my máme moc, daî
ten dar iným!

Bez ohçadu na to, åo máme alebo
robíme, ak nemáme lásku,

tak nemáme niå a sme niåím.

Buâte trpezliví

Prvou charakteristikou lásky, ktorú Pavel menuje v Biblli vo
svojej úvahe v 1. Korinîanom 13 je trpezlivosî. Pavel píãe, æe
láska je vytrvalá a je trpezlivá. Láska je trpezlivá. Je stála
a nepretræitá aj keâ sa veci nevyvíjajú tak, ako by sme si to
priali.

Ja sa cviåím v trpezlivosti pri styku s pomalými predavaåmi,
ktorí nevedia nájsî, koçko åo stojí, ktorým sa práve minula
páska na pokladni alebo ktorí neskutoåne dlho telefonujú so
zlostným zákazníkom, a pritom ja stojím priamo pred nimi
a åakám na ich pomoc. Viac predavaåov v obchodoch mi uæ
dokonca poâakovali za moju trpezlivosî. Som si istá, æe veça
frustrovaných, netrpezlivých a neláskavých zákazníkov sa na
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nich vyvrãuje, ale ja som sa rozhodla, æe im nechcem pridávaî
âalãie problémy; chcem byî súåasîou odpovede. Iste, æe vãetci
sa niekam ponáhçame a chceme, aby sa nám çudia venovali
ihneâ, ale keâæe láska nehçadá svoj prospech, musíme sa
nauåiî vnímaî pocity toho predavaåa viac, ako tie naãe.
Nedávno sa mi jedna predavaåka ospravedlnila za to, æe je taká
pomalá a ja som jej povedala, æe niå z toho, åo robím nie je také
dôleæité, æe by som nemohla poåkaî. Videla som, ako sa
fyzicky uvoçnila a uvedomila som si, æe som jej práve prejavila
lásku.

Biblia nás povzbudzuje, aby sme boli ku vãetkým veçmi
trpezliví a aby sme si vædy dávali pozor na svoju náladu (pozri
1. Tes. 5, 14). To nie je dobré iba kvôli náãmu svedectvu pred
druhými çuâmi, ale je to dobré aj pre nás. Åím sme trpezlivejãí,
tým menej stresu máme v æivote! Peter povedal, æe Pán je
k nám výnimoåne trpezlivý, pretoæe Jeho túæbou je, aby nikto
nezahynul (pozri 2. Petra 3, 9). Presne z toho istého dôvodu
máme byî aj my trpezliví jeden k druhému a hlavne k tým vo
svete, ktorí hçadajú Boha.

Pavel povedal Timoteovi, æe Pánovi sluæobníci musia byî
schopní a vhodní uåitelia, prívetiví, ochotní znáãaî krivdy,
milí a trpezliví ku vãetkým (pozri 2. Tim. 2, 24). Kaædý deê
uåíme çudí nieåo prostredníctvom naãich åinov. Neuåíme ich
iba slovne – åiny sú åasto omnoho efektívnejãie. Vãetci máme
nejaký vplyv a mali by sme byî pozorní v tom, ako ho
vyuæívame. Veça dobrého nenarobím ani sebe a ani Jeæiãovej
povesti, ak budem nosiî svoj drahocenný prívesok s menom
Jeæiã, a pritom budem netrpezlivá alebo neláskavá k nejakému
predavaåovi. Ak mám byî úprimná, také nieåo som za
posledných dvadsaî rokov videla dostatoåne veçakrát a vædy
som bola z toho otrávená.
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Nemali by sme nosiî symboly naãej kresîanskej viery, ak nie
sme pripravení æiî v súlade s tým, åo symbolizujú. Dôkazom
môjho vzîahu s Bohom nie je nálepka na mojom nárazníku,
ani moje kresîanské klenoty, ani záznamy o mojej dochádzke
v cirkvi. Nezáleæí na tom, koçko textov Písma viem naspamäî
alebo aká veçká je moja kresîanská kniænica a z koçkých kníh,
DVD-åiek a CD-åiek pozostáva. Dôkazom môjho kresîanstva
je ovocie revoluånej lásky.

Vyzývam vás, aby ste sa pravidelne modlili za to, aby ste
boli schopní v dobrej nálade pretrpieî åokoçvek, s åím sa
stretnete. Verte mi, æe iste sa stretnete s vecami, ktoré vás budú
vedieî rozhádzaî, ale ak budete na ne dopredu pripravení,
budete si vedieî zachovaî pokoj aj vtedy, keâ im budete musieî
åeliî.

Je veçmi dôleæité, byî stabilnými vo svojich náladách
a povahe a prejavovaî to aj navonok. Príliã veça çudí vo svete
vybuchuje, keâ veci nejdú podça ich predstáv. Úprimne som
presvedåená o tom, æe jedným zo spôsobov, ktorým môæeme
zapôsobiî na svoje okolie je to, æe budeme trpezliví, keâ sa veci
budú vyvíjaî zle.

Pred niekoçkými týædêami som kázala o trpezlivosti
a o tom, æe bez ohçadu na naãe okolnosti, máme byî vâaåní.
Popri niekoçkých iných zodpovednostiach som v priebehu
ãiestich týædêov prednáãala na troch konferenciách a bo-
hosluæby v to sobotné ráno boli poslednými v tej sérii mojich
povinností. Naozaj som sa teãila na to, æe sa v ten deê
dostanem skôr domov, dám si nejaké dobré jedlo, poprosím
Davea, aby ãiel so mnou na chvíçu nakupovaî, dám si doma
horúci kúpeç, zajem si zmrzlinu a pozriem si nejaký dobrý
film. Z toho je zrejmé, æe som bola pripravená, æe sa nejako
odmením za svoju usilovnú prácu. Vymyslela som si dobrý
plán!
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Nastúpili sme do lietadla, ktoré nás malo odviezî domov
a podça letového plánu sme mali letieî iba tridsaîpäî minút.
Bola som taká nadãená… a potom sa nieåo pokazilo. Dvere
toho lietadla sa nedali poriadne zavrieî, a tak sme takmer
hodinu a pol sedeli v lietadle a obsluhujúci personál za zatiaç
snaæiî opraviî tie dvere. Zaåalo sa rozprávaî o tom, æe v ten deê
asi uæ nebudeme môcî letieî a æe by sme si moæno mali
prenajaî autá a ísî domov autom. Ani vám nedokáæem
vysvetliî, aké îaæké bolo pre mêa, byî v tej situácii trpezlivá.
Veçkým úspechom bolo uæ len to, æe som si dræala jazyk za
zubami. Kázala som síce o trpezlivosti, ale zabudla som sa
modliî za to, keâ budem pokúãaná, aby som tú skúãku
dokázala s prehçadom zvládnuî.

Uæ ste niekedy mali tú skúsenosî, æe ste poåuli nejakú
dobrú kázeê, ktorú ste naozaj potrebovali a onedlho ste sa
ocitli v skúãke æivota, ktorá sa týkala presne tej témy? Ak áno,
tak by ste mali skúsiî niekedy o nieåom kázaî a potom by ste
eãte len videli, ako rýchlo budete v tom preskúãaní!
Uvedomujem si, æe moæno nie vædy máme chuî byî trpezliví,
no môæeme sa cviåiî v tom, aby sme boli trpezliví. Niekedy niå
nenarobím s tým, ako sa cítim, ale môæem ovládaî svoje
správanie a to isté môæete spraviî aj vy. Môæem vás uistiî, æe
keâ som sedela na tom letisku, nemala som chuî byî trpezlivá,
ale neustále som sa modlila: Ó, Boæe, prosím îa, pomôæ mi ostaî
v pokoji, aby som nebola zlým svedectvom v oblasti, o ktorej som
práve kázala. Boh mi pomohol a hoci veci v takých situáciách
nie vædy vypália tak, ako by som chcela ja, v tom prípade sme
sa dostali domov a stále sme mali eãte dostatok åasu na to, aby
som mohla zrealizovaî vãetky tie veci, ktoré som si
naplánovala.

Keâ sa ocitnete v îaækých situáciách, vynasnaæte sa o to, aby
ste si zachovali pokoj a potom budete vidieî, ako sa Boh
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postaví za vás. Keâ sa Izraeliti nachádzali medzi Åerveným
morom a egyptskou armádou, Mojæiã povedal: „Hospodin
bude bojovaî za vás, vy buâte len ticho (a zachovajte pokoj)”
(2. Moj. 14, 14).

Venujte åas

Åas je najvzácnejãou komoditou, ktorú väåãina z nás má. Keâ
æiadame çudí o to, aby nám venovali svoj åas, mali by sme si
uvedomiî, æe ich æiadame o vzácny dar. A keâ investujú svoj
åas pre nás, mali by sme si to váæiî. Çudia ma åasto æiadajú
o môj åas a æiaç, nemôæem ho daî vãetkým z nich. Ak by som sa
o to snaæila, nielen æe by som vyhorela, ale nemala by som åas
ani na dokonåenie toho, åo ma Boh poveril vykonaî poåas
môjho pozemského æivota.

Nemôæeme vãetkým çuâom hovoriî: Áno, ale tieæ by sme
nemali vãetkým hovoriî: Nie. Veçmi odporúåam, aby ste åasî
svojho åasu venovali iným, pretoæe to je jeden zo spôsobov,
ktorým môæete vyjadriî lásku. Nedávno som kázala v jednom
zbore Tennessee, pretoæe som chcela spraviî láskavosî jednej
mojej priateçke. Poåas mojej návãtevy som cítila, æe ma Boh
vedie k tomu, aby som vrátila peniaze zo zbierky, ktorú pre
mêa v ten veåer zorganizovali a aby som ju venovala
chudobným v tom meste. Hneâ som si uvedomila, æe Boh si
praje, aby som im venovala svoj åas a peniaze. On chcel, aby
som z toho, okrem radosti z dávania, sama niå nemala – a to
bolo viac, neæ dosî. Zisîujem, æe Boh ma týmto spôsobom
skúãa niekoçkokrát kaædý rok a som rada, æe to robí, pretoæe si
nikdy nechcem ani len zvyknúî na postoj, æe vædy by som mala
nieåo dostaî zo vãetkého, åo robím pre iných.
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Vyznávam, æe pre mêa je îaæãie venovaî niekomu svoj åas,
ako daî mu svoje peniaze alebo nieåo iné, åo mám. Preæila som
uæ aspoê dve tretiny svojho æivota a uvedomujem si, æe åas,
ktorý mi zostáva, musím vyuæiî sústredene a zámerne. Je
nevyhnutné, æe sa budem stále åastejãie ocitaî v situáciách,
v ktorých budem musieî povedaî nie, no kedykoçvek môæem,
hovorím áno, lebo viem, æe môj åas je vzácnym darom lásky.

Keâ vám niekto pomôæe pri sîahovaní, venuje vám vzácny
dar svojho åasu. Keâ dostanete niekoho neruãenú pozornosî,
vyjadruje vám tým svoju úctu a lásku. Vædy, keâ niekoho
poprosíme: „Mohol by si nieåo pre mêa spraviî?”, æiadame
toho åloveka o jeho najvzácnejãiu vec, pretoæe ho æiadame
o uråitú åasî jeho åasu.

Zamyslite sa nad svojím åasom. Iste venujte dostatok
svojho åasu rozvíjaniu intímneho vzîahu s Bohom a iste
venujte åasî svojho åasu Jeho çudu – ako prejav Jeho lásky.
Tommy Barnett, hlavný kazateç letniåného zboru vo Phoenixe
(Phoenix First Assembly of God), jedného z najrýchlejãie
rastúcich zborov v Amerike, povedal: „Æivot je nieåo, åo
neustále strácame”. Preto by sme mali vãetko braî váæne. Keâ
çudia hovoria, æe nemajú åo daî, zabúdajú na to, æe pokým sme
æiví, máme åo daî: náã åas.

Keâæe åas je takou vzácnou komoditou, mali by sme ho
vyuæívaî zámerne a múdro. Nedovoçte çuâom, aby vás okrádali
o váã åas, nemrhajte svojim åasom a nikdy nehovorte: „Len sa
snaæím zabiî trochu åasu”. Vedzte, aké sú vaãe priority
a venujte tým veciam svoj åas. Boh a rodina by mali byî na
vrchole váãho zoznamu. Tieæ potrebujete venovaî åas
starostlivosti o seba. Ak máte byî vyváæení, potrebujete
pracovaî, odpoåívaî a hraî sa. Tieæ potrebujete åasî svojho
åasu venovaî pomoci çuâom, ktorí vás potrebujú.
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Ak si myslíte, æe nemáte dostatok åasu na to, aby ste stihli
vãetko spraviî a eãte popri tom dávaî aj iným, povzbudzujem
vás k tomu, aby ste robili to, k åomu Boh viedol Tommyho
Barnetta. Povedal mu, aby múdro vyuæíval svoje polhodiny.
Ukázal mu, æe má k dispozícii niekoçko voçných polhodín.
Pastor Barnett hovorí, æe ak mu poviete, åo robíte so svojimi
polhodinami, on vám povie, okolo åoho sa toåí váã æivot. Åo
robíte kaædý deê s tou polhodinovou cestou do práce
a domov? Åo robíte s tou polhodinou, ktorú strávite åakaním
u lekára? Ako je to s tou polhodinou, poåas ktorej åakáte na
svoje jedlo v reãtaurácii? Máte poåas tých polhodín åas na to,
aby ste niekomu preukázali lásku? Dokáæete tie minúty vyuæiî
na to, aby ste niekoho povzbudili po telefóne alebo listom?
Mohli by ste sa za niekoho modliî? Mohli by ste sa modliî za
to, åo môæete pre niekoho spraviî? Vyuæite ten åas na to, aby
ste tvorivo rozmýãçali nad tým, åo môæete daî.

Poåas svojich polhodín môæete napísaî knihu. Môæete
získaî nejakú duãu. V priebehu pol hodiny môæete spraviî
nejaké veçké rozhodnutie. Polhodina môæe priniesî zmenu
v tom, åi váã dom ostane ãpinavý alebo åi ho dáte do poriadku.
Vaãe polhodiny sú dôleæité a pravdepodobne ich bude veça, ak
si ich zaånete vãímaî. Hovorím, æe by ste kaædú sekundu váãho
dêa mali nieåo robiî? Nie, to nehovorím. Vy sa dokonca
môæete rozhodnúî, æe pol hodinu svojho åasu venujete
oddychu a ak to spravíte, je to v poriadku, no minimálne ju
strávite zámerne a nepremrháte ju robením niåoho.

Pamätajte na to, æe kaædý deê, ktorý skonåil, sa uæ nikdy
nevráti. Investujte ho; nepremárnite ho.
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Milujte svojimi myãlienkami, slovami a majetkom

Moc myãlienok
Jedna æena vyrozprávala tento príbeh, aby vyjadrila moc

myãlienok:
Poåas Vianoc som premiestnila figovník do izby na

poschodie, aby som spravila miesto pre vianoåný
stromåek. Ten figovník mal pod ostatnými konármi eãte
jednu malú halúzku, na ktorej bolo asi dvanásî listov. Tá
halúzka nevyzerala dobre a kazila celkový vzhçad toho
stromu.

Keâ som sa ráno zobudila, pozrela som sa na ten
figovník a pomyslela som si: Odreæem tú halúzku. Vædy,
keâ som prechádzala okolo toho stromu, som si
pomyslela: Ten konárik nevyzerá dobre, musím sa ho
zbaviî.

Åas plynul. Ten strom sme premiestnili späî do
obývaåky. Naâalej som vædy pri pohçade naê mala
negatívne myãlienky. To vãetko spolu trvalo asi mesiac a
pol. Jedného rána som prechádzala popri tom strome
a kaædý jeden list na tom konáriku bol æltý. Na celom
strome vãak nebol ani jeden iný list æltý. Naskoåila mi
husia koæa a porozprávala som o tom svojmu manæelovi.
Pozrel sa na mêa a povedal: „Som naozaj rád, æe o mne si
myslíã iba dobré veci.”

V ten deê som tú halúzku odrezala!
Vædy som mala îaæký vzîah s mojou svokrou.

Samozrejme, æe nikdy som si nemyslela, æe by som na
tom mala aj ja nejaký podiel, keâæe som taká milá
a ….podobne. No rozhodla som sa, æe spravím jeden ex-
periment. Zakaædým, keâ som myslela na svoju svokru,
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rozhodla som sa jej æehnaî a veçmi som sa usilovala,
rozmýãçaî o nej dobre!

Zvykne mi telefonovaî iba zriedka a obyåajne netúæi
po rozhovore so mnou. Ale v priebehu piatich dní mi
zavolala trikrát – len na chvíçu, no vãetko to boli
priateçské telefonáty! Poåas celého minulého roka mi
nezavolala viac, ako ãesîkrát.
Táto æena si objednala sériu mojich vyuåovaní o moci

myãlienok a povedala: „Teraz si uæ vãímam, ako rozmýãçam
o iných çuâoch.”

Nespoåetne veça myãlienok venujeme iným çuâom, ale mali
by sme to robiî zodpovednejãie. Verím, æe myãlienky
spôsobujú nieåo v duchovnom svete a hoci ich holým okom
nie je vidieî, som naozaj presvedåená o tom, æe iní çudia cítia
naãe myãlienky. Presne tak, ako ten figovník negatívne
ovplyvnili negatívne myãlienky tej æeny, verím tomu, æe aj
çudia sú ovplyvêovaní naãimi myãlienkami.

To, åo si o çuâoch myslíme, ich nielen ovplyvêuje, ale
ovplyvêuje to aj spôsob, ako sa k nim správame, keâ sme
s nimi. Ak tajne rozmýãçam nad tým, ako veçmi niekoho
nemám rada a v mysli si vybavujem vãetky chyby, ktoré si
myslím, æe ten ålovek má, tak keâ ho uvidím, správam sa k
nemu v súlade s tým obrazom, ktorý som si o êom vo svojej
mysli utvorila.

Jedného dêa som nakupovala so svojou dcérou, ktorá bola
v tom åase tínedæerka. V ten deê mala na tvári veça vyráæok
a jej vlasy boli strapaté. Spomínam si na to, ako som si pri
kaædom pohçade na êu pomyslela: Dnes teda nevyzeráã veçmi
dobre. V priebehu dêa som si vãimla, æe vyzerá zniåene, a tak
som sa jej spýtala, åo sa s êou deje. Odpovedala mi: „Dnes
mám pocit, æe som naozaj ãkaredá”. Boh mi v ten deê dal
lekciu o moci myãlienok. Çuâom môæeme pomôcî dobrými,
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láskavými a pozitívnymi myãlienkami alebo ich môæeme
zlými, neláskavými  myãlienkami zraniî.

Povzbudzujem vás k tomu, aby ste si kaædý deê vybrali
jedného åloveka za svoj modlitebný projekt a aby ste sa cviåili
v zámernom myslení dobrých vecí o êom. Poåas dêa si
vyhraâte niekoçkokrát chvíçu na to, aby ste sa zamysleli nad
silnými stránkami toho åloveka, nad kaædou dobrou
vlastnosîou, na ktorú si viete u toho åloveka spomenúî, nad
kaædou láskavosîou, ktorú ten ålovek kedy pre vás spravil
a nad åímkoçvek lichotivým, na åo si viete spomenúî pri jeho
vzhçade. Nasledujúci deê si to cviåte pri inom åloveku, a tak
vystriedajte vãetkých dôleæitých çudí vo vaãom æivote, aæ
pokým si nenavyknete na to, æe budete o çuâoch rozmýãçaî
dobré veci.

Milujte çudí svojimi myãlienkami a keâ to budete robiî,
budete ich budovaî a pridávaî do ich æivota silu.

Moc slov
Uæ sme rozprávali o tom, ako môæeme svoje slová pouæívaî

na budovanie iných a na povzbudzovanie a vzdelávanie iných,
no teraz chcem o tom istom hovoriî ako o spôsobe, ktorým
milujeme çudí. Vãetci máme schopnosî pouæívaî slová na
vyjadrenie lásky iným çuâom. Práve våera som stretla jednu
realitnú maklérku, ktorá mala krásne modré oåi, a tak som jej
povedala, æe má krásne oåi. Bolo zrejmé, æe jej to pridalo na
dobrom pocite zo seba. A stálo ma to iba chvíçu môjho åasu
a troãku úsilia. Navãtívila som eãte jednu maklérku a tá bola
nezvyåajne atraktívna, a tak som jej povedala, æe je veçmi
pekná. Ona tieæ na to zareagovala veçmi uznanlivo a bolo
vidieî, æe ju to poteãilo. Pouæila som svoje slová pre
povzbudenie dvoch çudí a vãetko sa to odohralo poåas beæných
aktivít môjho dêa. Ako revolucionári lásky musíme poåas
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kaædého dêa vyuæívaî moc slov na vyjadrenie lásky
a povzbudenia çuâom, s ktorými sa stretávame.

Môj manæel sa våera vrátil z golfového zápasu a v priebehu
piatich minút mi povedal, æe ma çúbi, æe pekne vyzerám a æe
som usilovná. Pracujem na tejto knihe uæ sedem hodín a uæ
som bola pripravená, spraviî si nejakú prestávku. Po jeho
slovách som sa cítila milovaná a hodnotná. Våera veåer sme iãli
na veåeru s naãím synom jeho manæelkou a ich dieîaîom.
Povedala som Nicol, æe je dobrou manæelkou a matkou. Tesne
predtým som videla, ako jej môj syn ãepká do ucha, æe ju
miluje. To sú presne tie veci, ktoré by sme si poåas svojich dní
mali navzájom vyjadrovaî – sú to prejavy lásky a inãpiruje nás
to.

Moc æivota a smrti je v jazyku. To je úæasná myãlienka.
Máme autoritu k tomu, aby sme iným çuâom a sami sebe
hovorili slová æivota alebo smrti. To, åo hovoríme iným, má
vplyv na náã vlastný æivot. Biblia hovorí: „Smrî a æivot sú
v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie” (Prísl. 18,
21).

Slová sú nádobami, ktoré obsahujú moc. Môæu obsahovaî
buâ konãtruktívnu alebo deãtruktívnu moc – záleæí, pre åo
z toho sa rozhodneme. Pozorne zvaæujte svoje slová a hovorte
ich opatrne. Slová sú nositeçmi posolstiev, ktoré dokáæu
zmeniî æivot. Naãimi slovami budujeme alebo niåíme obraz
åloveka o sebe. Slovami môæeme zniåiî niekoho povesî, a preto
budete opatrní v tom, åo budete hovoriî o iných çuâoch.
Neotrávte postoj jedného åloveka voåi druhému.

Predstavte si, æe vaãe slová sú uchovávané v nejakom sklade
a kaædý deê tam vchádzate, prehrabávate sa na poliåkách,
vyberajúc si slová, ktoré si so sebou v ten deê vezmete na cestu
æivotom. Pravdepodobne uæ poznáte niektorých çudí,
s ktorými sa v ten deê stretnete, a tak si dopredu môæete vybraî
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slová, ktoré im dodajú pocit lásky a istoty. Zoberte si so sebou
slová pre kaædého, s kým sa vám poåas dêa skríæia vaãe cesty a
v srdci sa pripravte na to, aby ste boli poæehnaním pre kaædého
jedného z nich v tom, æe ich budete milovaî tým, åo im
poviete.

Kaædý deê chcem vidieî, koçko çudí dokáæem svojimi
slovami pozdvihnúî. Iste som vo svojom æivote dosî slov
premárnila tým, æe som povedala nieåo zbytoåné, márne, åo
k niåomu neviedlo alebo viedlo çudí k zlým pocitom. Tie
márne slová ma mrzia a teraz svoje slová pouæívam tak, aby
som odåinila tú ãkodu, ktorú som v minulosti spôsobila.

Jazyk je malý úd, no ak si nedáme pozor, dokáæe zaloæiî
deãtruktívne ohne. Kráç Dávid sa pravidelne modlieval za
slová na svojom jazyku. Hovoril: „Pozor dám na svoje cesty,
aby som nezhreãil jazykom” (Æalm 39, 1). Modlil sa, aby slová
jeho úst a myãlienky jeho srdca boli príjemné a prijateçné pred
Bohom (pozri Æalm 19, 14). On jasne poznal moc jazyka
a uvedomoval si, æe ak má zostaî na správnej ceste, potrebuje
Boæiu pomoc. V tom by sme mali nasledovaî Dávidov príklad.

Moc majetku
Vãetci nieåo vlastníme. Niektorí majú viac, ako iní, ale

vãetci z nás máme nieåo, åo môæeme pouæiî ako hmatateçné
poæehnanie pre iných. Myãlienky a slová sú krásne a pomáhajú
nám pri vyjadrovaní lásky. Majetok a materiálne statky
dokáæu vyjadriî to isté a pre niektorých çudí to je veçmi
dôleæité.

Biblia hovorí, æe ak máme dva kabáty, máme sa podeliî
s nimi s tým, kto nemá æiadny kabát a ten istý princíp platí aj
pri naãom jedle (pozri Lukáã 3, 11). Raná kresîanská cirkev,
ktorú vidíme v knihe Skutkov, bola úæasne mocnou cirkvou,
ktorá rástla kaædý deê. Vãetky typy nadprirodzených znamení,
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zázrakov a divov boli v ich prostredí normálnym javom. Boæia
moc bola s nimi a celým svojim srdcom, mysçou, silou
a vlastníctvom si navzájom preukazovali lásku.

„A to mnoæstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna
duãa: a nikto z toho, åo mal, niå nepokladal (iba) za
svoje, ale vãetko im bolo spoloåné.” (Skutky 4, 32)

Sme vlastníci alebo správcovia? Vãetko, åo máme, pochádza
od Boha a v skutoånosti to vãetko patrí Jemu. Sme iba
správcovia Jeho majetku. Príliã åasto si veci dræíme príliã
pevne pre seba. Mali by sme ich dræaî uvoçnene, aby pre nás
nebolo îaæké, vzdaî sa ich, ak ich Boh bude potrebovaî.
Neustále si pripomínajme, æe majetok nemá veånú hodnotu.
Pretrvá iba to, åo spravíme pre druhých. Pavel povedal
Korinîanom, æe ich dary pre chudobných majú veånú hodnotu
a pretrvajú aæ do veånosti (pozri 2. Kor. 9, 9).

Boh chce, aby sme sa teãili zo svojho majetku, no nechce,
aby naãe vlastníctvo vlastnilo nás. Dobrou otázkou, ktorú by
sme si mali pravidelne poloæiî, je: „Vlastním ja môj majetok
alebo môj majetok vlastní mêa?” Ste schopní pouæívaî to, åo
máte na poæehnanie iným alebo povaæujete za îaæké, vzdaî sa
svojich vecí… dokonca aj vecí, ktoré nepouæívate?

Pomerne åasto dostávam ako dar voêavku a keâæe som
nedávno mala narodeniny, na mojej poliåke som mala
mnoæstvo parfumov. Jedného dêa som pocítila silné nutkanie,
aby som obdarila priateçku, ktorá mi spravila jednu láskavosî a
spomenula som si na to, æe sa jej naozaj páåi jeden konkrétny
typ parfumu, ktorý som pouæívala. Samozrejme, æe som
dostala novú fçaãtiåku spolu s telovým mliekom a samozrejme,
æe to bol ten najdrahãí parfum, ktorý som mala na tej poliåke.
Musela som sa chvíçu so sebou porozprávaî, ale o niekoçko
minút som ho dokázala z tej poliåky zobraî, vloæiî do
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daråekovej taãky a potom jej ho daî do rúk. Spravila som ju
veçmi ãîastnou a mêa to stálo iba nejaký môj majetok, ktorý
bol nahraditeçný.

Úprimne vás prosím, aby ste svoj majetok zaåali pouæívaî
na hmatateçné vyjadrovanie lásky çuâom. Dary sú úæasným
spôsobom vyjadrovania lásky. Napríklad, raz mi moja
priateçka povedala, æe mi oneskorene poãle kartu k narode-
ninám, pretoæe ju eãte nestihla dokonåiî. Keâ som ju koneåne
dostala, bola som prekvapená, keâ som zistila, æe na tej karte je
rukou nakreslená podobizeê môjho psa – to je nieåo, na åo sa
môæem dívaî a teãiî sa z toho veça rokov. Tá maçba ma poteãila,
ale eãte väåãie poæehnanie som prijala z toho, æe venovala
toçko úsilia pri príprave tej karty.

Vãetko dávanie je dobré, ale åo najåastejãie sa pokúste
vyvinúî ãpeciálne úsilie, ktorého cieçom je daî niekomu do rúk
nieåo, o åom viete, æe po tom naozaj túæi. Uæ len skutoånosî, æe
ste dobre poåúvali a zistili, åo sa mu/jej páåi a åo by chcel/a,
prinesie do jeho/jej æivota nesmierne poæehnanie. Jedna moja
priateçka mala veçmi ãpeciálneho psa, ktorý jej zomrel eãte ako
ãteêa. Zlomilo jej to srdce a keâæe ona si nemohla dovoliî
kúpiî si iného, ja som sa postarala o to, aby miesto neho
dostala náhradu - a prekvapila som ju tým.

Ak Boha poæiadame o inãpiráciu, tak On nám dá schopnosî
postaraî sa o çudí, a tak im prejaviî svoju lásku. On vædy
zabezpeåuje pre nás dostatok vãetkého, åo si môæeme
ponechaî, åo si môæeme uæívaî a dostatok vãetkého, aby sme
mohli dávaî. Staåí len, ak budeme veci dræaî uvoçnene a ak si
budeme vãímaî príleæitosti na dávanie.

Niekedy sa dostávam do stavu, keâ zaånem zúrivo
rozdávaî. Mám túæbu byî poæehnaním a svoj majetok chcem
pouæívaî hmatateçným spôsobom na vyjadrovanie lásky.
Vtedy chodím po svojom dome, vyîahujem ãuplíky, pozerám
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sa do skríê a na moju zbierku klenotov a hçadám, åo z toho by
som mohla niekomu daî. Nikdy sa mi nestalo, æe by som niå
nenaãla. Udivuje ma, aké veçké pokuãenie mám dræaî si veci
pre seba, hoci som nieåo napríklad uæ dva alebo tri roky vôbec
nepouæila. Je to tak - radi veci vlastníme! O koçko lepãie je vãak
pouæívaî náã majetok na poæehnanie pre niekoho iného a na
to, aby sa vâaka tomu cítili milovaní a hodnotní.

Ak máte problém s tým, aby ste videli, åi máte åo daî,
proste Boha o pomoc a rýchlo zistíte, æe máte mnoæstvo

vecí, ktoré môæete pouæiî na vyjadrenie lásky
utrápeným çuâom. Keâ pouæívame na dobrý zámer to,

åo máme, vædy pri tom rastie naãa láska a zároveê
dostávame âalãie veci, keâæe sme sa prejavili ako dobrí

správcovia Boæieho majetku.

Nezabudnite na toto: „Kto skúpo (a zdráhavo) rozsieva,
skúpo (a zdráhavo) bude aj æaî; kto vãak hojne rozsieva

(aby sa poæehnanie dostalo niekomu inému), hojne
(a s poæehnaním) bude aj æaî. Kaædý (nech dá), ako si
umienil (a predsavzal) v srdci, nie z neochoty (alebo

zarmútene) alebo z prinútenia; lebo ochotného
(radostného, promptného,) darcu (åloveka, ktorého
srdce je pri jeho dávaní) miluje (si nadovãetko cení,

teãí sa z neho a nikdy neopustí a nenechá) Boh”
(2. Korinîanom 9, 6-7).

Keâ budete na svojej smrteçnej posteli, nebudete chcieî
vedieî, aký je zostatok na vaãom bankovom úåte alebo åo
vãetko patrí k váãmu majetku. V tej chvíli budete chcieî byî
obklopení svojou rodinou a priateçmi, ktorí vás milujú.
Zaånite budovaî tie vzîahy teraz, vyuæite pri tom vãetky svoje
zdroje a  vyjadrujte takto svoju lásku çuâom.
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Revolucionár lásky
Pastor Tommy Barnett

Revolúcia, 1: hlboká kvalitatívna zmena v spoloåensko-po-
litických vzîahoch, prechod od starého politického uspo-
riadania k novému, åasto násilnými prostriedkami,
2: základná, podstatná zmena, prevrat v rozliåných oblastiach
åinnosti, 3: náhla, radikálna alebo kompletná zmena.

Vãetky tieto slovníkové definície revolúcie sa týkajú váãho
osobného pozvania k tomu, aby ste sa stali súåasîou
Revolúcie lásky, ktorú Boh ãíri po celom svete.

Slovník dokonca definuje revolucionára ako åloveka, ktorý
je zapojený do revolúcie alebo ako åloveka, ktorý sa pridþæa
alebo obhajuje revoluåné myãlienky. Revolúcia lásky je
skutoåne revoluånou myãlienkou, pretoæe svet vníma lásku
ako nieåo, åo musí získaî a maî, zatiaç åo Jeæiã sa snaæí
zrevolucionizovaî naãe myslenie a naãe åiny a definuje lásku
ako nieåo, åo cez nás prúdi a åo my musíme dávaî.

Ste teda pozvaní k tomu, aby ste sa stali súåasîou
jedineåného kruhu lásky! Je to stále ãíriaci sa kruh, ktorého
stred a obvod zahþêajú v sebe jeden cieç: milovaî çudí
a povzbudzovaî ich k nasledovaniu Jeæiãa Krista, a tak sa
snaæiî o prijatie sveta do Boæej rodiny.

Do náãho radikálneho kruhu lásky a povzbudenia patria
bezdomovci, obete prírodných a çuâmi-spôsobených
katastrof, obete zneuæívania a nezákonných vzîahov, æeny,
ktoré sa vysporadúvajú s otázkami potratu a so zraneniami vo
vzîahoch, çudia, ktorí sú ekonomicky znevýhodnení alebo
ktorí nemajú prácu, narkomani a mnoæstvo iných, ktorých
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trápenie je príliã veçké na to, aby sme ho tu vymenovali! Cirkev
v minulosti tak åasto povaæovala takýchto çudí za spodinu
çudstva, my sa vãak na nich dívame ako na budúce poklady
Boæieho kráçovstva.

Revolúcia lásky je jednoduchá: zaåína tým, æe kaædý z nás
rozãíri svoj kruh lásky, aby sa do neho zmestili tí çudia z náãho
okolia, ktorí nejako trpia. Mnoho rokov zbory zdôrazêovali, æe
programy privedú çudí do cirkvi. Åísla alarmujúco poukazujú
na to, æe programy priãli a odiãli a neuspeli v rozãirovaní cirkvi.
Naopak, sféra vplyvu cirkvi åasto skonåila ako stále sa
zmenãujúci kruh. Zdôrazêovanie programov namiesto çudí
nebolo odpoveâou na Jeæiãovu výzvu, ktorou bolo, aby sme
sa navzájom milovali.

Revoluåná výzva

Ten cyklus, ten kruh alebo tá revolúcia æivota, ktorý sa
podobá Jeæiãovmu æivotu nasmerovanému ku iným çuâom, je
výzvou, ktorú pred nás predloæil apoãtol Pavel: „Napo-
dobêujte teda Boha ako milované deti a æite v láske, ako aj
Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a
obeî Bohu príjemnej vône” (Ef. 5, 1-2).

Toto je pozvanie Revolúcie lásky: æiî v láske, nielen sa
rozhodnúî milovaî. Mnohí çudia vedia, æe milovaî je správne,
ale ako sa dá rozãíriî ten kruh lásky? Dochádza k tomu poåas
beæného æivota. Vãetci máme nejaký okruh vplyvu a vãetci
patríme do uråitých kruhov. Väåãina z nás si uæíva æivot
v kruhu svojich priateçov. Aký veçký je tvoj kruh? Aký je
priepustný alebo aký je exkluzívny? Stretávam veça
dobro-myseçných çudí, ktorí akosi ani nevnímajú, æe ich kruh
je úplne miniatúrny. Ak æijeme vo svete „s Kristovskou
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mentalitou” a máme v sebe myseç Kristovu, kaædý náã kruh
nesmie nikoho vyluåovaî a musí byî otvorený pre vãetkých.

Pre mêa dôleæitá a pre môj osobný kruh rozhodujúca je
otázka hrieãnikov, ktorých som vyzvaný privádzaî do svojho
kruhu. Zisîujem, æe je pre mêa çahké, aby som svoju nenávisî
k hriechu zmieãal s hrieãnikom a nakoniec ma to vedie
k nenávisti voåi hrieãnikovi, pretoæe tak sa mi hnusí ten hriech.
Nauåil som sa, æe Bohu záleæí na tom, aby som nenávidel
hriech, ale aby som miloval hrieãnika. Niekedy môæe náã
postoj voåi hriechu byî ako stretnutie s nebezpeåným
ãtrkáåom, ktorý zaútoåí na dieîa. Ten had je stoåený
a pripravený na útok. Nenávidíme toho hada, ale milujeme to
dieîa a chceme ho zachrániî z pazúrov potenciálnej smrti.

Sme nútení varovaî çudí pred dôsledkami hriechu, ale tieæ
musíme napredovaî v Boæom zçutovaní a prijímaî hrieãnikoch
do svojich kruhov lásky. Okrem toho, väåãina hrieãnikov si je
vedomá negatívnych vplyvov ich nesprávnych æivotných
rozhodnutí. A nepotrebujú, aby k nim priãiel niekto iný, kto by
ich odsudzoval. Mnohých z nich uæ tak åi tak trápi
presvedåenie, æe cirkev, a tobôæ Boh, ich neprijíma kvôli ich
æivotnému ãtýlu, závislostiam, nevernosti alebo hrubým
chybám.

Vodcovské osobnosti sa nás åasto pýtajú, preåo náã zbor
vo Phoenixe a Centrum snov v Los Angeles zámerne pracujú
s çuâmi na okraji spoloånosti, s nemilovanými a s nechcenými.
Tí çudia spravili niekoçko zlých rozhodnutí. Ja som nikdy
nepochyboval o tom, æe Boh od zaåiatku chcel maî vãetkých
vo svojom kruhu lásky.

Ak sme tým, åím vyznávame, æe sme – skutoåným
vyjadrením Jeæiãa Krista – tak nikoho nesmieme vyluåovaî.
To znamená, æe ani çudí s inými doktrinálnymi pre-
svedåeniami, z iných denominácií a s inými skúsenosîami.
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Musíme povzbudzovaî, hlásaî nádej a poukazovaî çuâom na
bezpodmieneånú Boæiu lásku a potom sa sami staî pre nich jej
dôkazom.

Ja nie som zodpovedný za tých, ktorý ma odmietajú alebo
ktorí ma prijímajú. Ja som zodpovedný sám za seba a za tých,
ktorých odmietam ja. Jeæiã v tom vãeobecnom výroku, ktorý
vyslovil, keâ visel na kríæi, v podstate povedal: „Otåe, odpusî
im, lebo nevedia, åo åinia” (pozri Lukáã 23, 34). Do Jeho
kruhu patrili aj çudia, ktorí Ho ukriæovali. Dokonca aj Jeho
kritici, ktorí sa Mu posmievali a pçuli na Neho a kruto Mu
ponúkli ocot, keâ ich æiadal o vodu, boli súåasîou Jeho kruhu
lásky.

Náã kruh existuje preto, aby do neho mohli patriî dokonca
aj çudia, ktorí nám ublíæili. Ja som sa nauåil, æe s çuâmi
v mojom kruhu nemám nikdy zápasiî. Nemáme preåo bojovaî.
Pokým vãetkých zahþêam do svojho kruhu lásky, som
v bezpeåí. Vtedy ma nemôæe niå zraniî.

Nikdy nemôæete maî príliã veça priateçov, ale ak máte
jedného nepriateça, tak ho budete stretávaî kdekoçvek, kam
pôjdete. Ålovek je spätý s vecami, ktoré nenávidí. Keâ
zaånete vãetkých prijímaî, zaånete si osvojovaî, o åom je
vlastne Boæia láska. Ktokoçvek, kto sa nachádza mimo váãho
kruhu lásky, vás môæe zraniî, no ktokoçvek je vo vnútri váãho
kruhu lásky, vás nebude zraêovaî.

Legalistické normy náboæenstva, ktoré niektorí çudia
vyzdvihujú, sú úzke a výluåné. Norma Revolúcie lásky je
univerzálna. Láska uzdravuje! Láska obnovuje! Láska
osvecuje! Láska pozdvihuje! Åím väåãím sa stáva môj kruh
lásky, tým ãîastnejãí som a tým viac dokáæem vyjadrovaî iným
Boæiu lásku.
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Revolúcia lásky v akcii

Keâ sme zakladali Centrum snov v Los Angeles, zámerne
sme ãli do opustenej oblasti, ktorej sa vláda, cirkev a dokonca
aj polícia vzdali a povaæovali ju za beznádejnú. Keâæe sme
rozãírili svoj okruh lásky a zahrnuli sme do neho ålenov
gangov, ubehlíkov, bezdomovcov, prostitútky, recidivistov a
odmietnutých mladých çudí, náã okruh lásky sa rozãíril do tej
miery, æe Centrá snov po celom svete zasahujú nechcených
a nemilovaných çudí a prostredníctvom skutkov sluæby
demonãtrujú Kristovu lásku.

Kaædý týædeê stovky dobrovoçníkov, zapojených do
evanjelizaånej sluæby Los Angeleského Centra snov
s názvom „Adoptuj si ãtvrî” (to je jeden zo stoviek aspektov
Revolúcie lásky, ktorý prúdi z Centra snov), chodia do
okolitých ãtvrtí a jednoducho slúæia svojim susedom tak, æe im
åistia záhrady, premaçovávajú graffiti a slúæia im rôznymi
inými spôsobmi. Jednoducho slúæia çuâom, ktorých ani
nepoznajú, lebo im chcú poukázaî na Kristovu lásku.

A v åase, keâ sa zloåinnosî a úpadok sociálneho poriadku
zvýãili v rámci celého mesta Los Angeles, ãtvrte v okolí Centra
snov zaæívali 70 percentný prepad v poåte zloåinov a zástupy
çudí prichádzali ku viere v Krista. Ãtvrî Rampart, ktorá bola
notoricky známa svojou korupciou, zloåinnosîou a hriechom,
je teraz æiarivým príkladom çudí, ktorí æijú v Kristovej láske. To
je Revolúcia lásky!

Odpúãîanie a dávanie

Zaæili ste odpustenie? Tak odpúãîajte iným. Láska odpúãîa
a láska sa dáva.
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Dávanie lásky je jednou z najîaæãích vecí, ktoré existujú.
V mnohom to je îaæãie, ako dávanie peêazí, pretoæe láska
musí prameniî z otvoreného srdca. Nedá sa to zrealizovaî len
ako nejaká neosobná obchodná operácia.

Mnohí z nás vãak nechápu, åo je láska. Myslíme si, æe to je
nieåo, åo môæeme dostaî a vlastniî ako dar alebo ako nieåo,
åo splácame. No láska je nieåo celkom iné.

Láska je nieåo, åo ålovek môæe iba dávaî, nie nieåo, åo
môæe vlastniî. Nikto z nás lásku nevlastní – lásku pouæívame.
Biblické slovo pre lásku je v aktívnom tvare a to znamená, æe
láska ako nieåo statické, nie je láska.

Uæ ste niekedy stretli niekoho, kto neustále potrebuje
lásku, ale nikdy jej nemá dostatok? Åím viac sa ten ålovek
sústredí na lásku a myslí si, æe si ju zaslúæi, zdá sa, æe tým
menej lásky má. Takí çudia sa tak sústredia na jej nedostatok,
æe nikdy jej nemajú dosî.

Pri pomáhaní utrápeným çuâom neustále stretávame çudí,
ktorí nám hovoria, æe len chcú byî niekým milovaní. Ja som
zistil, æe opak je pravdou: nepotrebujeme byî aæ tak veçmi
milovaní, ako potrebujeme sami niekoho milovaî.

Keâ bezpodmieneåne milujeme, nikdy sa nemôæeme staî
väzêami muæa, ani æeny. No keâ vyæadujeme, aby niekto
miloval nás, stávame sa jeho otrokom a sme çahko uväznení
jeho nedostatkom lásky voåi nám.

Dôleæitejãie dávaî ako prijímaî

Verím tomu, æe pre çudí je dôleæitejãie lásku vyjadrovaî, ako
ju prijímaî. Keâ preukáæete niekomu lásku, tak tým ako keby
ste otvorili nebeský kohútik, z ktorého Boh neustále vylieva na
vás svoju lásku; åím viac lásky preukazujeme, tým viac jej
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máme a tým çahãie je nechaî ten kohútik otvorený a nechaî ju
prúdiî k âalãím çuâom.

Mnoæstvo lásky, ktorú máte, je priamo ovplyvnené tým,
koçko lásky dávate. Je to paradox, ale je to pravda: jediný
spôsob, ako si ålovek môæe lásku udræaî, je daî ju âalej.

Jediný spôsob, ako si ålovek môæe lásku
udræaî, je daî ju âalej.

Ak neustále dávate lásku âalej, stále sa sústredíte na to, åo
máte dávaî a vaãe zásoby budú rásî. Dokonca aj keby vás
nikto nemiloval, vy budete maî nekoneåné zásoby lásky skrze
Jeæiãa a váã æivot bude plný lásky.

Keâ som bol mladý, miloval som çudí menej, ako teraz. Ale
snaæil som sa dávaî âalej lásku a zistil som, æe moje vlastné
zásoby rastú. Pokým vyuæívam tú lásku, ktorú mám, Boh mi
neustále dodáva hlbãiu lásku.

Ako mladý muæ som naozaj nemiloval malé deti – iba som
si ich cenil. Jedného dêa som sa rozhodol, æe ich budem
milovaî. Dnes moje srdce prekypuje láskou ku deîom. Teraz
môæem povedaî, æe skutoåne milujem deti, teãím sa z nich
a veçmi rád ich obdarúvam.

Teraz si neskutoåne uæívam æivot, ale keâ som bol mladý
kazateç, zâaleka som nebol taký radostný. Teraz mám
dvadsaîkrát toçko radosti, ako som mal pred dvadsiatimi
rokmi. Rozhodol som sa, æe mám na výber, åi budem
pochmúrny alebo radostný, a tak som si vybral radosî. Zistil
som, æe odkedy som sa rozhodol rozdávaî radosî, zaåalo jej
ku mne prúdiî omnoho viac.

Súåasîou príchodu Revolúcie lásky do Tela Kristovho je
pomôcî çuâom, aby si uvedomili, æe naháêanie sa za láskou
nie je ten správny prístup k celej veci. Prostredníctvom
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vlastného príkladu musíme pomôcî çuâom, aby si uvedomili,
æe ak chcú maî lásku, nemôæu ju hçadaî, ale musia ju dávaî.

Skutoåná láska nepochádza od æiadneho åloveka;
pochádza od Boha. Dokonca aj moja láska k mojej manæelke,
Marji, je tu práve preto, lebo som objavil ten prameê. Uåili sme
sa, æe blahoslavenejãie je dávaî lásku, ako ju prijímaî a keâ si
manæel a manæelka aktívne navzájom dávajú lásku, budú maî
skvelé manæelstvo.

Keâ sa Telo Kristovo nauåí aktívne dávaî lásku stratenému
a zomierajúcemu svetu, rozãírime svoj kruh lásky a pri-
nesieme dobrý vplyv do naãej spoloånosti a nakoniec ju
zlepãíme.

Ste pripravení na tú revolúciu? Tu je niekoçko odporúåaní,
ako môæete æiî Kristovu lásku vo svojej osobnej verzii
Revolúcie lásky:

1. Hovorte lásku. Hneâ to vyzraâte a vyslovte.
Staête sa „vodopádom lásky” – neustále ju rozlievajte na
iných çudí. Niektorí çudia hovoria: „Ja taký nie som”. Ak by
kaædý veriaci viac hovoril slová: „Mám îa rád”, priãlo by
k predefinovaniu vzîahov na celom svete. Skúste to. Ak
poviete çuâom, æe ich máte radi, zaånú vám to tieæ hovoriî.
Keâ naozaj srdeåne poviete slová: „Mám îa rád”, preæijete
zmocnenie v Kristovej láske.

2. Vyjadrite svoju lásku písomne
Ja mám vytvorený tzv. „Mám îa rád” ãanón, do ktorého si
ukladám pekné listy, ktoré dostanem. Znamenajú pre mêa
veça. Jednoduchý lístok s povzbudením od vás môæe pre
niekoho iného znamenaî ohromne veça. Písomné vyjadrenie
lásky spôsobuje, æe vaãa láska je trvalá a stála. Môæe
niekomu dokonca zachrániî æivot, ak sa niekedy moæno bude
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topiî v zúfalstve. Keâ niekomu napíãete posolstvo o Boæej
láske, jeho to povzbudí, vás to inãpiruje a zväåãí to vnímanie
Boæej lásky.

3. Risknite robenie prehnane láskyplných vecí.
Keâ spravíme nieåo, åo âaleko presahuje to, åo iní od nás pri
vyjadrovaní Kristovej lásky oåakávajú, tak výsledky tých
láskyplných åinov sa rozmnoæia v æivotoch iných çudí. Niekedy
si to „nieåo” naviac vyæaduje malý risk – to je súåasîou
Revolúcie lásky. Poloæte si otázku: „Mohol by som spraviî
nieåo viac v milovaní iných, neæ robím v súåasnosti?”

Nech si çudia pamätajú na váã æivot; revolucionári vædy
urobia nieåo, åo prekraåuje vãetky medze. Premeête
pôvodne beæný deê na neobyåajný deê tým, æe dovolíte vaãej
láske, aby neobvyklým spôsobom vyjadrila Boæiu lásku.

4. Láska si vyæaduje ochotu smiaî sa a plakaî.
Åasté preukazovanie lásky znamená, æe niekomu, kto na to
nemá náladu, pomôæete oslavovaî. Zdieçanie smútku
s niekým alebo kráåanie spolu s ním jeho údolím, znamená
klásî hlboké základy lásky a dôvery. Jeæiã chodil aj na svadby,
aj na pohreby. Vedel, åo çudia v oboch tých situáciách
potrebujú. My musíme zdieçaî Boæiu lásku za kaædých
okolností a cítiî sa pohodlne pri jej vyjadrovaní aj v radosti aj
v æiali.

5. Nauåte sa rôznych çudí milovaî rôznym spôsobom.
Çudia lásku prijímajú a dávajú rôznymi spôsobmi, a preto sa aj
my musíme nauåiî milovaî çudí rôznymi spôsobmi. Pre
kaædého z nás je rozhodujúce, aby sme sa nauåili, ako máme
dávaî a prijímaî lásku od çudí, ktorí sú nám blízki a je
nevyhnutné, aby sme sa nauåili, ako máme dávaî lásku çuâom
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vo svete a v naãom okolí – hlavne tým, ktorí moæno lásku
nedostávajú od nikoho iného. Ãtudujte çudí a Boæie slovo,
vãímajte si, ako Jeæiã miloval çudí a nauåíte sa rôznym çuâom
vyjadrovaî lásku rôznymi spôsobmi, z ktorých budú maî vãetci
dobrý pocit a ktoré prinesú slávu Bohu.

Chcete byî revolucionári?

Zaånete sa teda eãte dnes správaî ako revolucionári?
Bude odteraz kaædý jeden deê vo vaãom æivote dôkazom
toho, æe ste súåasîou Revolúcie lásky? Kvôli åomu si vás çudia
budú pamätaî? Kvôli váãmu dôvtipu? Kvôli vaãej inteligencii?
Nakoniec je dôleæitá iba láska. Láska je tým, åo nám dáva
veånú hodnotu. Vãetci chcú, aby ich ostatní povaæovali za
duchovné bytosti, stvorené na Boæí obraz a láska je jediný
spôsob, ako sa to dá spraviî.

Milujte tak, ako keby vaãa láska bola neobmedzená
a zistíte, æe naozaj aj je. Moæno nebudete vedieî milovaî
niekoho, keâ ho prvýkrát stretnete, ale ak dáte âalej lásku,
ktorú máte, vaãa láska porastie.

Vyzývam vás, aby ste boli tými „najmilujúcejãími” çuâmi, åo
poznáte a uæ dopredu vám môæem povedaî, æe ak budete
milovaî v kaædom åase, vaãe zásoby lásky sa nikdy neminú.

Åo na to hovoríte? Znovu narukujte do Boæej armády, ktorú
On dnes zostavuje a uvidíme sa v Revolúcii lásky!
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HJG

15. KAPITOLA

Potrebujeme prebudenie alebo
revolúciu?

Vãetci rozmýãçajú nad zmenou sveta,
ale nikto nerozmýãça nad zmenou samého seba.

Lev N. Tolstoj

Keâ dôjde k prebudeniu alebo obnove nieåoho, tak sa znovu
prebudí k æivotu nieåo staré a nieåomu je nanovo venovaná
pozornosî. Keâ spoloånosî preæíva obnovu záujmu
o náboæenstvo, volá sa to prebudenie. Jeden zo slovníkov
anglického jazyka (Merrian-Webster Collegiate Dictionary)
definuje prebudenie ako „åasto veçmi emotívne evanjelizaåné
stretnutie alebo séria takých stretnutí”. Poåas celého svojho
dospelého kresîanského æivota som poåula çudí hovoriî
a modliî sa za prebudenie. Nie som si vãak celkom istá, æe
potrebujeme práve prebudenie. Myslím si, æe potrebujeme
nieåo eãte radikálnejãie. Myslím si, æe potrebujeme revolúciu.



Websterov slovník definuje slovo revolúcia slovami: „náhla,
radikálna a úplná zmena”.

Akosi je pre nás pohodlnejãie, iba prezliecî nieåo staré, neæ
nieåo radikálne zmeniî. Priniesli vãak v minulosti prebudenia
premenu do cirkvi a do sveta? Kaædopádne boli vo svojom åase
veçmi uæitoåné, ale åo potrebujeme práve teraz v cirkvi, aby
sme mohli byî efektívni vo svete? Åo nás to bude stáî, aby sme
boli svetlom tak, ako  nás Kristus povolal?

Erwin McManus píãe vo svojej knihe The Barbarian Way
(Cesta barbarov): „Vzdajte sa dezinfikovaného kresîanstva
a vráîte sa späî k tej mocnej, surovej, starovekej viere, ktorá si
volí revolúciu namiesto kompromisu, nebezpeåenstvo
namiesto bezpeåia a zanietenosî namiesto vlaæných a zriede-
ných náboæenstiev.” Kristova zanietenosî Ho dohnala na kríæ.
Doæenie nás naãa zanietenosî aspoê k tomu, aby sme obetovali
niekoçko naãich zauæívaných spôsobov, aby âalãie generácie
mohli zaæiî premieêajúcu moc Revoluånej lásky?

Jeæiã bol revolucionár a jednoznaåne nebol obhajcom
tradícií. Priãiel, aby priniesol zmenu a to hnevalo nábo-
æenských çudí jeho dní. Boh sa nikdy nemení, ale Boh mení
çudí. Zistila som, æe Boh miluje tvorivosî a nové veci a æe On
má rád, keâ sú veci åerstvé a horiace.

Niektoré zbory dokonca ani nezváæia, æe by mohli zmeniî
nieåo tak jednoduché, ako ãtýl ich hudby. Pokým budú
existovaî, budú spievaî staré hymnické piesne a hraî iba na
orgáne. Ignorujú skutoånosî, æe ich návãtevnosî sa zmenãuje
a æe nemajú æiadny vplyv na okolitú spoloånosî. V nedeçu ráno
sa potrebujú pozrieî okolo seba a poloæiî si otázku, preåo
vãetci çudia v tej budove sú v stredných rokoch alebo eãte
starãí. Kde sú mladí çudia? Kde je nadãenie? Kde je æivot?

Pred niekoçkými rokmi sme zaåali vnímaî mierny pokles
návãtevnosti konferencií, ktoré organizujeme po celej krajine

Potrebujeme prebudenie a lebo revolúc iu? 269



a vãimli sme si, æe takmer väåãina naãich návãtevníkov boli
çudia stredného veku alebo starãí. Náã syn, ktorý mal v tom
åase dvadsaîãtyri rokov, nás zaåal povzbudzovaî k tomu, aby
sme spravili niekoçko radikálnych zmien v ãtýle hudby,
osvetlenia, v dekoráciách a v naãom obliekaní. Povedal, æe
jeho generácia zúfalo potrebuje, aby ju niekto zachytil
evanjeliom Jeæiãa Krista, ale æe ju zároveê odradzuje
starodávne náboæenstvo, ktoré má povesî nudy a zákonníctva.
Asi rok sme sa tomu obaja spolu s Daveom bránili. Hovorili
sme to, åo hovorí väåãina çudí, ktorá nemá záujem o zmenu:
„Boh sa nemení”. Tieæ sme mali pocit, æe to, åo sme dovtedy
robili, fungovalo celkom dobre. Preåo by sme to mali meniî?
Bolo v tom veça pýchy – bolo îaæké nechaî dvadsaîãtyri
roåného åloveka, ktorý sa len nedávno zapojil do spolupráce
s nami, hovoriî nám, åo by sme mali robiî. No v priebehu roka
sme zaåali naåúvaî âalãím mladãím çuâom a uvedomili sme si,
æe nemusíme uctievaî æiadne metódy. Naãe posolstvo sa
nezmení, ale potrebuje sa zmeniî balenie, v ktorom ho
podávame.

Svet sa mení, çudia sa menia, nové generácie rozmýãçajú
inak, ako tie predoãlé a my sa potrebujeme zaujímaî o to, ako
ich môæeme osloviî. Ja som chcela na svojich konferenciách
vidieî mladých çudí, no nebola som ochotná poskytnúî im niå,
åo by ich zaujímalo. Nebola som ochotná stretnúî ich tam, kde
sa nachádzajú.

Kúsok po kúsku sa naãe srdcia otvárali pre skúãanie nových
vecí a postupne sme videli skvelé výsledky. Nielen, æe sme
nestratili çudí, ktorých sme uæ mali, ale priãli aj noví a mnohí
z nich boli mladí a entuziastickí. Ak máme múdrosî starãej
generácie a entuziastickú tvorivosî mladãej generácie, tak
máme to najlepãie z oboch svetov.
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Jedného dêa sme mali pracovnú poradu s vedúcim tímom
naãej organizácie. Náã syn, ktorý nás tlaåil do tých zmien, mal
nejaký nový nápad a ja som s ním nesúhlasila. Neprestal
presadzovaî svoj názor, a tak som sa spýtala vãetkých
ostatných, åo si myslia a vãetci súhlasili so mnou. Keâ som
poukázala na to, æe vãetci v tej miestnosti súhlasia so mnou,
náã syn Dan povedal: „Samozrejme, æe vãetci s tebou súhlasia,
mami – vãetci sú v tvojom veku”. V tom bode som si zaåala
uvedomovaî, æe som sa obklopila çuâmi, ktorí sú mi podobní a
tým som bránila prieniku rôznorodosti. Vo vedení sme
potrebovali maî vedúcich vãetkých vekových skupín, nielen
çudí, ktorí boli vãetci z tej istej generácie.

Inokedy chcel Dan zase pouæiî uråité farby v naãom
mesaåníku - åasopise, ktoré sme nikdy predtým nepouæívali.
Mne sa nepáåili, a tak som povedala: „Nie". Húæevnato sa
postavil za pouæívanie nových farieb a ja som dôrazne
povedala: „Mne sa nepáåia a nebudeme ich pouæívaî!” On
povedal: „Neuvedomil som si, æe si bola povolaná slúæiî sama
sebe. Åo ak sa iným çuâom tie farby páåia?” V tom bode sa mi
znova otvorili oåi. Uvedomila som si, æe v naãich kanceláriách
sme sa obliekali podça toho, åo sa páåilo mne a aj v naãom
åasopise, na reklamách a v budove sme pouæívali farby, ktoré
sa páåili mne. Mali sme hudbu, ktorá sa páåila mne. Zahanbila
som sa, keâ som si uvedomila, koçko mojich rozhodnutí sa
týkalo toho, åo sa páåilo mne a v åom som sa cítila pohodlne ja
a nie to, åo potrebovali çudia. Obaja s Daveom sme si zaåali
uvedomovaî, æe uctievame metódy a æe tie metódy pre Boha
neznamenajú absolútne niå. Jemu iãlo o to, aby bolo hlásané
Jeho posolstvo a iste sa dalo zmeniî balenie, v ktorom bolo
podávané. Tak sme sa zaåali meniî a odvtedy pokraåujeme
v otvorenosti voåi zmenám. Naãe obleåenie sme zamenili za
modernejãie. Naãe chválospevové skupiny sme vymenili za tie,
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ktoré boli schopné pritiahnuî viac mladých çudí. Ja som sa
rozhodla, æe súåasnú generáciu budem milovaî do tej miery, æe
budem spievaî ten typ piesní, ktorí sa páåi im. Skrátili sme
dõæku naãich stretnutí, pretoæe celá naãa dneãná spoloånosî
chce robiî veci rýchlejãie. Ja som bola zvyknutá na
trojhodinové stretnutia, no nie vãetci sú na tom podobne, a tak
sme sa rozhodli, æe sa stretneme niekde v strede. Zmenili sme
naãe osvetlenie, aby sme boli dynamickejãí. Dokonca sme
kúpili aj prístroj na výrobu hmly, pretoæe çudia hovoria, æe to
vytvára atmosféru. Stále si myslím, æe tá hmla çuâom iba bráni
v tom, aby vãetko jasne videli, ale uæ sa dokáæem zmieriî aj
s hmlou, ak çuâom pomôæe dostatoåne sa so mnou zladiî a
poåúvaî evanjelium. Spomeête si na to, æe Pavel povedal, æe sa
stal åímkoçvek, åím potreboval byî, len aby získal çudí pre
evanjelium Jeæiãa Krista (pozri 1. Kor. 9, 2-22). On neuctieval
metódy a my by sme to tieæ nemali robiî.

Biblia hovorí, æe v posledných dêoch budeme æiî v cirkvi,
ktorá bude sebecká a egoistická. Çudia budú maî iba slabú
morálku a budú sa formálne tváriî, æe sú náboæenskí, no
zároveê budú popieraî moc evanjelia (pozri 2. Tim. 3, 1-5).
V naãich zboroch potrebujeme vidieî Boæiu moc. Potrebujeme
vidieî zmenené æivoty, uzdravenie, obnovu a vykúpenie.
Potrebujeme vidieî voçne prúdiî Boæiu lásku. Potrebujeme
vidieî revolúciu a ja som pevne rozhodnutá, æe budem jej
súåasîou!

Úprimne môæem povedaî, æe veça tých zmien, ktoré sme
spravili pri naãich konferenciách, sa mi nejako zvláãî nepáåi.
Ale kaædý deê sa stále viac uåím, æe láska si od nás vyæaduje,
aby sme sa vzdali svojich vlastných ciest a aby sme zistili, aké
sú v súåasnej dobe Boæie cesty. Veça naãich zmien znamenalo
pre mêa kaædopádne osobnú obeî, ale vo svojom srdci viem, æe
vãetky z nich boli správnou voçbou. Hoci to znie bláznivo, boli
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chvíle, keâ som si skutoåne myslela, æe Boh nepoæehná
åloveka na pódiu, ktorý sa snaæí viesî çudí, ak ten ålovek má
obleåenú riflovinu. Potom som sa váæne zamyslela nad tým, åo
mal asi na sebe obleåené Mojæiã, keâ odiãiel na vrch prijaî
Desaî Boæích prikázaní a nakoniec som si uvedomila, aké to je
celé hlúpe. Ján Krstiteç sa obliekal veçmi åudne, mal divné
stravovacie návyky a jeho adresou bola púãî – napriek tomu
viedol revolúciu. Pripravoval cestu pre Mesiáãa. Nefandil
organizovanému náboæenstvu a väåãinu náboæenských
vedúcich svojich dní nazýval vreteniåím plemenom. Bol
otrávený zo samospravodlivých náboæenských çudí svojich
dní, ktorí sa chodili do chrámu modliî, no ktorí by nehli ani
prstom, ak by mali pomôcî niekomu v núdzi.

Boh sa díva na srdce a my sa to potrebujeme tieæ nauåiî
robiî. Jeho netrápilo to, ako vyzerá Mojæiã alebo Ján. On bol
nadãený, æe naãiel niekoho, kto sa nebál viesî odboj proti
mþtvemu náboæenstvu a viesî çudí do intímneho vzîahu s Ním.

Láska obetuje

Slovo obeî nie je slovom, ktoré nás obyåajne nadchýna, pretoæe
znamená, æe sa vzdávame nieåoho, åo by sme si najradãej
nechali. V pôvodnom jazyku Nového zákona (v gréåtine) to
slovo znamená: „akt obetovania alebo to, åo je obetované”.
Láska netrvá na svojom (pozri 1. Kor. 13, 5). Láska si åasto
vyæaduje, aby sme sa vzdali náãho spôsobu robenia vecí.

V Starom zákone sa „obeî” týkala zvierat, ktoré boli
obetované za hriech, no v Novom zákone to slovo poukazuje
na Jeæiãovu obeî na kríæi. Nový zákon tieæ vyzýva veriacich
k tomu, aby „svoje telá priniesli ako æivú, svätú, Bohu
príjemnú obeî, rozumnú to sluæbu Bohu” (Rim. 12, 1).
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Hlavnou príåinou toho, æe vo svete nevidíme aæ tak veça
skutoånej lásky, ako by sme mali je to, æe çudia neradi
prináãajú obete. Naãou prirodzenou tendenciou je dræaî si veci
pre seba a nie prináãaî obete a dávaî. Chránime si svoju zónu
pohodlia. Moæno dávame, ak to je çahké alebo pohodlné, ale
keâ sa od nás vyæaduje obeî, obyåajne sa stiahneme. Koçkých
svojich návykov zúfalo dræíte bez toho, aby ste si niekedy
poloæili otázku: „Chce Boh, aby som toto robil/a nejako inak?”
Veâ Biblia hovorí, æe Jeho cesty sú iné, neæ naãe cesty (pozri Iz.
55, 8).

Vâaka Bohu, æe môæeme nadobúdaî nové zvyky a skutoåne
æiî obetavým æivotom a dokonca sa z neho teãiî. Keâ
nezabúdame na to, aby sme boli láskaví k iným a bránime sa
tomu, aby sme zanedbávali naãu ãtedrosî, tak Biblia hovorí, æe
Bohu robia radosî také obete (pozri Æid. 13, 16). „Boh tak
miloval svet, æe svojho jednorodeného Syna dal…” (Ján 3, 16).
Láska musí dávaî a dávanie si vyæaduje obeî!

Vãetci máme radi, keâ sa veci dejú uråitým spôsobom
a obyåajne si myslíme, æe ten náã spôsob je ten správny. Jeden
z obrovských problémov v náboæenstve vo vãeobecnosti
spoåíva v tom, æe sa åasto zasekne v „starých tradíciách”, ktoré
uæ vôbec neslúæia çuâom, ale odmieta ich zmeniî. Odmieta
obetovaî svoje tradície.

Nedávno mi jedna priateçka povedala, æe kaædú nedeçu núti
svoje dospievajúce dcéry chodiî do kostola. Ony sú vædy
z toho znudené a nevedia sa doåkaî, kým tie bohosluæby
skonåia. Priznala, æe z ich návãtevy v kostole nemajú
absolútne niå. Tie dievåatá pravdepodobne milujú Boha, ale
nemajú æiadny vzîah k metódam, ktoré tá cirkev pouæíva. Pat-
ria k novej generácii, ktorá robí veci novým spôsobom. Je
smutné, æe veça detí, ktoré vyrastajú v kresîanských
domácnostiach, sa v dospelosti odvráti od akejkoçvek formy
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náboæenstva. Moæno ich znechutilo pokrytectvo alebo ich
odradili zákonnícke pravidlá alebo sú unudení k smrti. Cirkev
jednoducho pre nich nefunguje. Chceli nieåo skutoåné a silné,
nieåo zábavné a dobrodruæné, no nakoniec skonåili s veçkým
zoznamom vecí, ktoré nedokáæu spraviî.

Tommy Barnett, spoluzakladateç Centra snov (Dream cen-
ter) v Los Angeles zistil, æe veça mladých çudí v tej oblasti jazdí
na skateboardoch. Keâ sa dozvedel, æe sa do tej oblasti chystá
prísî natoåiî film jeden známy skateboardista a æe kvôli tomu
filmu tam postavili U-rampu za 35 tisíc EUR, odváæne sa
spýtal, åi ju po skonåení natáåania nemôæe získaî jeho zbor.
Oni mu ju dali, a tak ju presunuli do Centra snov, kde teraz
v sobotu kaædý, kto v ten týædeê bol na bohosluæbách, dostane
zadarmo lístok na tú rampu – ak má o to záujem. Ochota
pastora Barnetta, spraviî nieåo radikálne a nové priviedla tisíce
dospievajúcich çudí do Centra snov. A mnohí z tých
tínedæerov nakoniec prijímajú Krista. On obetoval staré
tradície, ktoré by asi nieåo také neumoæêovali, pretoæe chcel
osloviî skateboardistov láskou. Porozumel ich túæbam
a pomohol im ich naplniî. Nemôæeme oåakávaî, æe mladí çudia
– alebo aj iní – budú chcieî iba åítaî Bibliu a modliî sa. Çudia sa
potrebujú smiaî a zabávaî sa a preæívaî nieåo silné a nemali by
ísî do sveta, aby to dostali.

Pastor Barnett hovoril, æe keâ jeho dvesto-ålenný, do
bieleho obleåený spevokol spieval pieseê „Verný si, predivný”,
tínedæeri pri tom zaspávali, a tak keâ ho poæiadali, åi by
najbliæãí týædeê nemohli zaspievaî oni nieåo zo svojej hudby,
dal im k tomu súhlas. Nasledujúci týædeê si pri poåúvaní ich
spevu uvedomil, æe jednu rockovú skladbu zmenili na
duchovnú pieseê. Najprv si pomyslel: Och, nie. Åo som to
spravil? No potom si pri jej poåúvaní uvedomil, æe na tej piesni
bolo Boæie poæehnanie. Je úæasné, æe Boh dokáæe pouæiî aj
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veci, ktoré by sme my zavrhli. Boh hçadí na srdce, ktoré je za
tým.

Verím tomu, æe sa musíme nauåiî, æe iba posolstvo evanjelia
je sväté a nie metódy, ktoré pouæívame na jeho prezentáciu. Ak
sa to nenauåíme, dostaneme sa do nebezpeåenstva, æe
nebudeme relevantní pre súåasnú generáciu a æe ju stratíme.
Oni zúfalo potrebujú poznaî Boæiu lásku a my moæno musíme
obetovaî svoje zauæívané spôsoby, aby sa to mohlo staî.

Keâ sme spravili zmeny v naãich konferenciách, obetovali
sme to, åo chceli vtedajãí návãtevníci, v prospech toho, aby
sme získali nových çudí, ktorých sme tam chceli prilákaî. Boli
sme neféroví voåi tým, s ktorými sme sa uæ dlho stretávali?
Nemyslím si, æe to tak bolo, pretoæe tí, åo sú duchovne zrelãí,
by mali byî ochotní a pripravení na to, aby sa obetovali
v prospech tých, åo potrebujú spoznaî pravdu. Keâ som
çuâom vysvetçovala, preåo robím zmeny, vãetci sa teãili. Çudia
chcú robiî to, åo je správne; len to potrebujú pochopiî.
Samozrejme, æe vædy budú existovaî çudia, ktorí sa budú
brániî zmenám a tí çudia nakoniec zaostanú. Ostanú tam, kde
sú, ale Boh neustále napreduje – s nimi, aj bez nich.

Keâ hovoríme o potrebe Revolúcie lásky, hovoríme
o radikálnej zmene v spôsobe, akým æijeme. Kaædý deê by sme
sa mali pýtaî Boha, åo môæeme pre Neho spraviî, nielen to, åo
by On mohol spraviî pre nás. Od kohokoçvek, kto sa zapojí do
Revolúcie lásky, sa bude vyæadovaî, aby prináãal obete
v prospech iných, no tie obete prinesú aj novú radosî. Musíme
zmeniî centrum naãej pozornosti – od nás - smerom k iným.
Potrebujeme sa zamyslieî nad tým, åo môæeme daî a nie, åo
môæeme získaî. Keâ Jeæiã cestoval so svojimi uåeníkmi, uåil
ich o æivote. Verím tomu, æe z naãich kazateçní potrebujeme
poåuî kázne o tom, ako máme æiî náã kaædodenný æivot tak,
aby sa to páåilo Bohu, nie len kázne o doktrinálnych otázkach.
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Potrebujeme zabezpeåiî, aby sa tie kázne týkali vãetkých
generácií.

Poznáte Krista uæ dlho, a predsa je Jeho láska vo vás
uväznená? Ak je to tak, je åas na to, aby ste ju smelo nechali
cez vás prúdiî. Máme byî potrubím, cez ktoré Boæia láska
preteká a nie nádræami, v ktorých sa zbiera. Dajte sa Bohu
kaædý deê k dispozícii, aby vás pouæil. Vyzývam vás, aby ste sa
kaædý deê odváæili modliî túto modlitbu: „Boæe, ukáæ mi, åo
môæem dnes pre teba spraviî.” Boh chce, aby sme sa Mu kaædý
deê vydávali ako æivá obeî (pozri Rim. 12, 1). Chce, aby sme
Mu odovzdávali vãetky svoje schopnosti a zdroje. Revolúcia
lásky si bude vyæadovaî obete åasu, energie, financií, naãich
návykov a mnohých iných vecí, ale æiî bez lásky znamená
stratiî æivot, ktorý nám Jeæiã vydobyl svojou smrîou.

Vyjdite von z tých náboæenských koçají

Ste pripravení k tomu, aby ste vyãli zo svojich náboæenských
koçají a aby ste vstúpili do interakcie so skutoånými çuâmi,
ktorí majú skutoåné problémy? Kçúåom ku ãîastiu nie je to, åi
sme my milovaní; ten kçúå spoåíva v tom, åi máme niekoho,
koho my milujeme. Ak naozaj chcete byî ãîastní, nájdite
niekoho, koho budete milovaî. Ak chcete vyvolaî úsmev na
Boæej tvári, tak nájdite nejakého uboleného åloveka a pomôæte
mu.

Ja som chodila do cirkvi ãtyridsaî rokov a nikdy som tam
nepoåula ani jednu kázeê o mojej biblickej zodpovednosti,
ktorou je starostlivosî o siroty, vdovy, chudobných a
utlaåených. Bola som ãokovaná, keâ som si nakoniec
uvedomila, koçko Biblia hovorí o pomoci iným çuâom.
Väåãinu svojho kresîanského æivota som preæila s názorom, æe
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Biblia je o tom, ako Boh chce pomôcî mne. Niet divu, æe som
bola neãîastná.

Práve sa pripravujem na cestu do Afriky. Plánujem navãtíviî
Etiópiu, Rwandu a Ugandu. Viem, æe tam budem vidieî
potreby, ktoré budú väåãie, ako åokoçvek, åo som doteraz
kdekoçvek videla a ja som pripravená a netrpezlivá dávaî. Tá
cesta predstavuje pre mêa obeî – obeî åasu, energie, pohodlia
a financií, no potrebujem tam ísî. Potrebujem sa dotknúî
ubolených çudí. Potrebujem sa priblíæiî k chudobe a k hladu –
tak blízko, æe na to nikdy nezabudnem, keâ sa odtiaç vrátim.

Budem na rukách dræaî detiåky, ktoré sú podvyæivené
a budem vidieî bolesî v oåiach ich matiek – bolesî z toho, æe sa
musia prizeraî, ako ich deti zomierajú a nie sú schopné spraviî
s tým vôbec niå. No tieæ niektorým z nich pomôæem. Moæno
nemôæem pomôcî vãetkým z nich, ale spravím, åo budem
môcî, pretoæe odmietam byî neåinná! Budem sa môcî vrátiî
späî a ako oåitý svedok rozprávaî so svojimi priateçmi a
s partnermi naãej organizácie o tom, ako sa môæu aj oni zapojiî
a pomôcî tým çuâom.

Çudia chcú pomáhaî, ale mnohí z nich nevedia, åo by mohli
urobiî. Potrebujú niekoho, kto to za nich zorganizuje. Máte
vodcovské schopnosti? Ak áno, åo keby ste zorganizovali
pomoc chudobným vo vaãom meste alebo keby ste iniciovali
nejakú aktivitu, prostredníctvom ktorej by ste sa vy a vaãi
priatelia mohli podieçaî na misii pre chudobných a stratených
çudí tohto sveta? Jedna skupina æien, ktorá sa odhodlala nieåo
spraviî, zozbierala rôzne „veci” od svojich susedov a pripravila
veçký bazár, z ktorého celý výîaæok venovali chudobným
çuâom. Malo to taký veçký úspech, æe v tom pokraåovali âalej a
teraz z toho vznikol normálny obchod, ktorý prevádzkujú
dobrovoçníci. Vãetky tie veci na predaj získavajú ako
sponzorské dary a vãetky utþæené peniaze idú na misijné úåely.
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Len poåas jedného roka sa im podarilo daî na misiu
ãtyridsaîãesî tisíc EUR. (Mimochodom, väåãina tých æien je
starãích ako ãesîdesiat rokov a ja som na ne taká hrdá, æe robia
nieåo také tvorivé a hodnotné. Rozhodli sa, æe neskoré roky
svojho æivota chcú zaradiî medzi najplodnejãie roky svojho
æivota.)

Odhodlajte sa, æe niekomu pomôæete. Buâte tvoriví! Staête
sa vodcami odboja proti æivotu vo vychodených náboæenských
koçajach, ktoré spoåívajú v chodení do zboru a potom domov
a potom znova do zboru bez toho, aby ste naozaj niekomu
pomáhali. Nevysedávajte iba v kostoloch a nespievajte iba
duchovné piesne. Zapojte sa do pomoci núdznym çuâom.
Pamätajte na Jeæiãove slová:

„Lebo hladný som bol, a nedali ste mi jesî; bol som
smädný, a nedali ste mi piî; priãiel som ako cudzinec,

a neprijali ste ma; bol som nahý a nezaodeli ste ma; bol
som nemocný a vo väzení, a nenavãtívili ste ma. Vtedy

odvetia aj títo: Pane, kedy sme Îa videli hladného alebo
smädného, alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo

nemocného alebo vo väzení, a neposlúæili sme Ti? Vtedy
odpovie im: Veru, hovorím vám: Åokoçvek ste neurobili

jednému z týchto najmenãích, mne ste neurobili!”
(Matúã 25, 42-45).
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NAÃE KRÉDO

Rozhodujem sa pre zçutovanie a vzdávam
sa svojich výhovoriek.

Staviam sa proti nespravodlivosti

a zaväzujem sa prakticky konaî jednoduché
åiny Boæej lásky.

Odmietam niå nerobiî. To je moje rozhodnutie.

SOM REVOLÚCIA LÁSKY.



POZNÁMKY

1. Kde len môæe byî chyba?

1. „Help End Sex Trafficking” (Pomôæte ukonåiî obchod
so sexom), http://www.crisisaid.org/traffickstats.html

2. „Hunger Facts: International” (Fakty o hlade:
Medzinárodné), http://www.bread.org/learn/hunger-
basics/hunger-facts-international.html

3. Niå dobré sa nedeje náhodou

1. „Forced to Flee: Uganda’s Young ‘Night Commuters’”
(Nútení utekaî: Mladí „noåní cestujúci” Ugandy),
http://www.theirc.org/where/page-28828228.html

2. „Simple Statistics” (Jednoduché ãtatistiky)

6. Zlo prekonávajte dobrom

1. „Widows in Third World Nations” (Vdovy v krajinách
tretieho sveta), http://www.deathreference.com

2. „Uganda, Ghana and Cote d’Ivoire – The situation of
widows” (Uganda, Ghana a Pobreåie slonoviny –
Situácia vdov), http://www.ifad.org/gender/learn-
ing/challenges/widows/55.htm

7. Spravodlivosî pre utláåaných

1. ”Prostitution is not a choice, it is a lack of choices”
(Prostitúciu si vyberá ten, kto nemá na výber),
http://www.spokesmanreview.com/blogs/vox/me-
dia/Feb07voxpage2.pdf



9. Dodávajte çuâom pocit hodnoty

1. George W. Crane, Dr. Crane’s Radio Talks (Rádiové
vysielanie Dr. Cranea)I*, vol. 1 (Mellot, IN: Hopkins Syn-
dicate, Inc., 1948), 7.

2. Tamæe, 8-9
3. Tamæe, 16
4. Pôvodný zdroj neznámy
5. Pripisované Williamovi Pennovi a Stephenovi Grelle-

tovi.

12. Bezpodmieneåná láska

1. http://preventdisease.com/home/
weeklywellness203.shtml



O AUTORKE KNIHY

Joyce Meyer je jednou z popredných celosvetových,
praktických uåiteçov Biblie. Je autorkou kníh, ktoré sa poåtom
predaných kusov umiestnili na prvom mieste v rebríåku New
York Times a napísala viac ako sedemdesiat inãpiratívnych
kníh, vrátane kníh Never Give Up (Nikdy sa nevzdávaj), The Se-
cret to True Happiness (Tajomstvo skutoåného ãîastia), 100 Ways
to Simplify Your Life (100 spôsobov na zjednoduãenie váãho
æivota), celej série kníh Battlefield of the Mind (Myseç ako
bojisko), jej prvého fiktívneho príbehu s názvom The Penny
(Cent) a mnohých iných. Má k dispozícii aj tisíce audio
nahrávok svojich vyuåovaní, ako aj kompletnú video
kniænicu. Jej rozhlasové a televízne programy Uæívaj si
kaædodenný æivot sú vysielané po celom svete a Joyce
usporadúva konferencie po celom svete. Joyce a jej manæel
Dave sú rodiåmi ãtyroch dospelých detí a bývajú v St. Louis,
Missouri, USA.



Revolúcia: neo akávaná, radikálna a úplná
zmena v spôsobe robenia vecí. Revolúcia. Už
samotné to slovo prebúdza nádej,
rozdúchava zanietenie a inšpiruje k lojálnosti
tak, ako žiadne iné slovo v udskom slovníku.
Revolúcia v nás vyvoláva obraz malej
skupiny udí, ktorí už alej nie sú ochotní ži
tak isto, ako predtým.

Verím, že teraz je as pre novú celosvetovú
revolúciu, pre najvä šiu revolúciu zo
všetkých“, hovorí Joyce Meyer.
„Nepotrebujeme revolúciu, ktorá sa týka
politiky, ekonomiky alebo technológie.

.“

Kniha, ktorú držíte v rukách je nebezpe ná –
je to manuál revolucionárov. Nie je to iba
volanie k inu; je to volanie k ... k tomu,
aby ste boli u mi, ktorí pomáhajú núdznym
priate om ... ktorí pomáhajú núdznym

... ktorí uvádzajú do praxe
radikálne iny lásky.

Joyce Meyer poukazuje na to, že ak žijeme
pre seba, nikdy nebudeme spokojní. Biblia
u í, že iba ke sa za neme rozdáva ,
dostaneme nielen to, o sme dali, ale aj
nie o naviac a požehnanie.

Kniha Revolúcia lásky aj v aka príspevkom
od autorov Darlen Zschech z Hillsongu,
Martina Smitha z Delirious?, pastorov Paula
Scanlona, Tommyho Barnetta a Johna
Maxwella vykres uje nový spôsob života –
spôsob, ktorý zmení váš život a váš svet.
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Potrebujeme Revolúciu lásky

bytiu

cudzincom

pokra ovanie na zadnej straneč

Joyce Meyer je jednou
z popredných
celosvetových,
praktických u ite ov
Biblie. Je autorkou kníh,
ktoré sa po tom
predaných kusov
umiestnili na prvom

mieste v rebrí ku New York Times
a napísala viac ako sedemdesiat
inšpiratívnych kníh, vrátane kníh

celej série kníh
, jej prvého fiktívneho

príbehu s názvom a
mnohých iných. Má k dispozícii aj tisíce
audio nahrávok svojich vyu ovaní, ako aj
kompletnú video knižnicu. Jej rozhlasové
a televízne programy

sú vysielané po celom svete a Joyce
usporadúva konferencie po celom svete.
Joyce a jej manžel Dave sú rodi mi štyroch
dospelých detí a bývajú v St. Louis,
Missouri, USA.
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Never
Give Up (Nikdy sa nevzdávaj), The Secret to
True Happiness (Tajomstvo skuto ného
š astia), 100 Ways to Simplify Your Life (100
spôsobov na zjednodušenie vášho života),

Battlefield of the Mind
(Myse ako bojisko)

The Penny (Cent)

Užívaj si každodenný
život

č
ť

ľ

Rozhodujem
a vzdávam
Staviam sa

zaväzujem sa prakticky

niå nerobiî

sa pre zçutovanie
sa svojich výhovoriek.
proti nespravodlivosti

a konaî jednoduché
åiny Boæej lásky.

Odmietam .
To je moje rozhodnutie.


