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5

Úvod

To najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť, je, že 
prostredníctvom Ježiša Krista môžete mať hlboký, intímny 
a osobný vzťah s Bohom a tešiť sa z toho najlepšieho, čo 
život ponúka. Boh nikoho neuprednostňuje (pozri Sk 
10:34) a Jeho zasľúbenia sa vzťahujú na každého človeka. 
Áno, môžete mať to najlepšie, čo Boh ponúka, ale musíte 
byť odhodlaní vydržať, až kým neuspejete.

Verím, že Boh má s vašimi životmi veľké plány, preto 
vás vyzývam, aby ste sa neuspokojili s niečím menším. 
Chce vás požehnať a dať vám život, ktorý neprinesie 
iba vzrušenie, naplnenie, hlbokú radosť a uspokojenie, 
ale aj výzvy, zápasy, sklamania, ba dokonca aj okamihy, 
v ktorých budete mať chuť vzdať sa.

Táto kniha je návodom, ako sa v každej oblasti života 
usilovať o to najlepšie. Bude vás motivovať k tomu, aby 
ste aj napriek únave a ťažkostiam neprestali kráčať vpred 
a povzbudí vás, že ak sa nevzdáte, dokážete to! Dá vám 
silu vznášať sa nad životnými skúškami, ako to dokáže 
iba majestátny orol, zväčší vaše odhodlanie a naučí vás, 
ako ťažkosti zmeniť na príležitosti. Posilní vašu vytrvalosť 
a dôveru v Božiu moc, ktorá vás dovedie až do cieľa, ktorý 
vám Boh pripravil. Umocní vašu vieru, že Boh splní sny, 
ktoré vám vložil do srdca.

Na stránkach tejto knihy sa zoznámite s úžasnými 
ľuďmi, ktorí sa neuspokojili s ničím priemerným, ale 
snažili sa dosiahnuť maximum. Ich príbehy vás motivujú, 
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• Príbuzní Louisy May Alcottovej, slávnej 
spisovateľky a autorky populárneho románu Malé 
ženy, si mysleli, že by sa mala vzdať túžby stať sa 
spisovateľkou a radšej sa vyučiť za krajčírku.

• Walta Disneyho vyhodili z istých novín, pretože 
mu chýbali nové nápady. Predtým, ako sa mu 
podarilo vybudovať Disneyland, niekoľkokrát 
zbankrotoval.

• Rodičia Enrica Carusoa uverili hlasovému 
pedagógovi, ktorý tvrdil, že ich syn nemá v oblasti 
hudby budúcnosť a vôbec nevie spievať. Enrico 
však nedal na učiteľove slová a stal sa jedným 
z najslávnejších operných spevákov.

• Theodore Roosevelt prišiel v ten istý deň o matku 
aj manželku. Táto tragédia ho nezdolala a stal 
sa z neho vojnový hrdina a vynikajúci prezident 
Spojených štátov.

• John Wesley, zakladateľ metodistickej cirkvi, 
sa na začiatku svojej služby stretával s tým, že 
v zboroch, v ktorých raz kázal, mu povedali, aby 
sa už nevracal. Keď šíril evanjelium v uliciach, 
predstavitelia miest ho odtiaľ vykázali. Keď hlásal 
dobrú zvesť na lúke, ľudia proti nemu poštvali 
býka. Odmietol sa však vzdať a raz, keď kázal na 
pastvine, prišlo si ho vypočuť viac ako desaťtisíc 
ľudí.

Fascinuje ma aj príbeh Abrahama Lincolna. Pri 
pohľade na všetky porážky, ktoré zažil, mal právo 
domnievať sa, že neuspeje ani v živote, ani v úlohe 

inšpirujú a ohromia. Mojím cieľom je pripomenúť vám, 
aby ste sa nikdy nevzdávali, pretože Boh je na vašej 
strane.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa ľudia vzdávajú, 
je neúspech. Keď pri prvom pokuse neuspejú, začnú 
sa cítiť ako neschopné nuly. Pravda je však taká, že 
smoliarmi sme iba vtedy, keď sa vzdáme. Ak sa nám 
niečo nepodarí, strácame odvahu znovu sa o to pokúsiť 
a uspokojíme sa s odrobinkami toho, čo sme mohli získať, 
keby sme vytrvali. Všetci mávame obdobia, keď sa nám 
nedarí podľa našich predstáv, hoci sa o to zo všetkých 
síl snažíme. Možno zlyháme v jednej či niekoľkých 
veciach; to z nás však ešte nerobí nuly. Som presvedčená, 
že dočasné neúspechy sú súčasťou života a musíme ich 
zažiť, aby sme raz dosiahli skutočný úspech. Čiastkové 
zlyhania nás pokorujú a učia dôležitým veciam. Pre ľudí, 
ktorí sa nikdy nevzdávajú, je zlyhanie palivom k väčšej 
odhodlanosti dosiahnuť úspech v budúcnosti.

Dejiny učia, že mnohí úspešní ľudia síce zažili 
neúspech, ale nedali sa odradiť – odmietli sa vzdať. 
Zastavme sa pri niektorých osobnostiach:

• Vynálezca automobilu Henry Ford päťkrát 
zbankrotoval, kým sa mu podarilo uspieť 
v podnikaní.

• Skvelý tanečník a filmová hviezda Fred Astaire 
sa v roku 1933 zúčastnil kamerových skúšok vo 
filmovej spoločnosti MGM. Podľa archívnych 
záznamov bol vraj „mierne plešatý, vôbec nevedel 
hrať a tanec mu šiel veľmi biedne“.

Úvod
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prezidenta Spojených štátov. Mal iba dvadsaťdva rokov, 
keď zlyhal ako podnikateľ. O rok neskôr sa neúspešne 
uchádzal o miesto v parlamente v štáte Illinois. Keď mal 
dvadsaťštyri rokov, zažil ďalší neúspech v podnikaní. 
O dva roky neskôr prišiel o milovanú ženu a psychicky 
sa zrútil. Ako dvadsaťdeväťročný prehral ďalšie voľby 
a v tridsiatich štyroch sa neúspešne pokúsil prebojovať 
do kongresu. O tri roky neskôr sa mu to síce podarilo, no 
v nasledujúcich voľbách bol porazený. Keď mal štyridsaťšesť 
rokov, neúspešne kandidoval do senátu a o rok neskôr 
mu nevyšiel ani pokus stať sa viceprezidentom. Rok pred 
päťdesiatymi narodeninami opäť prehral súboj o kreslo 
senátora. Mal štyroch synov, z ktorých sa iba jeden dožil 
dospelosti. Vo veku päťdesiatjeden rokov ho napokon 
zvolili za prezidenta Spojených štátov. Abraham Lincoln 
úspešne previedol svoju krajinu jedným z najzložitejších 
období v jej histórii. Mnohí ľudia by si na jeho mieste 
povedali: „Už nemám šancu.“ Nie však Lincoln! On sa 
nikdy nevzdal.

Okrem známych osobností, ktoré vytrvali v ťažkostiach, 
bolo mnoho ľudí, ktorých mená síce nepoznáme, ale ich 
vynálezy – výsledky zlyhaní a omylov – sa používajú na 
celom svete.

Napríklad mydlá značky Ivory nemali pôvodne 
plávať na hladine. Stalo sa tak iba náhodnou chybou vo 
výrobnom procese. Avšak práve schopnosť udržať sa na 
vode dodnes odlišuje túto značku od ostatných mydiel.

Podobne to bolo aj s papierovými vreckovkami značky 
Kleenex. Materiál, z ktorého sa vyrábajú, mal pôvodne 
slúžiť ako filter v plynových maskách v prvej svetovej 

vojne, ale nefungoval. Rovnako zlyhal aj ako odstraňovač 
pleťového krému. Keď však niekomu napadlo zabaliť ho 
a predávať vo forme jednorazových vreckoviek... nuž, 
zvyšok príbehu už poznáte.

Verím, že Boh nás stvoril pre veľké veci. Pripravil 
nám úlohy a príležitosti, ktorých sa máme chopiť. Na 
ceste k Bohu sa však stretnete s opozíciou. Ľudia, ktorí 
sú povolaní robiť veľké veci, narazia na silný odpor. Boh 
nikdy nesľuboval, že cesta za Ním bude bez úskalí. 
Práve naopak, vo svojom Slove garantuje, že sa ocitneme 
v ťažkých situáciách. Sľúbil však, že nás neopustí, ale 
bude bojovať za nás a posilňovať nás, aby sme prekonali 
všetky prekážky. Kladie však jednu podmienku: nikdy sa 
nesmieme vzdať.

Nech sa stane čokoľvek, odmietnite sa vzdať. Na začiatku 
vám chcem pripomenúť dôležitú biblickú pravdu: „Boh, 
ktorý nás pozval do tohto duchovného dobrodružstva, 
nám dáva podiel na živote svojho Syna a nášho Pána 
Ježiša Krista. Nikdy sa nás nevzdá. Nezabudnite na to“ 
(1Kor 1:9, voľný preklad podľa The Message).
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1. kapitola

Nikdy nehovorte „To sa nedá!“

„Bez cesty nemožno ísť, bez pravdy nemožno poznávať, 

bez života nemožno žiť.“

Tomáš Kempenský

Dostali ste sa už niekedy do situácie, keď ste si povedali 
„To sa nedá!“? Možno vás ťažia niektoré z týchto 
myšlienok:

• Zvládať stres v práci? To sa nedá!

• Ako mám zvládať platenie účtov? To sa predsa nedá!

• Naše manželstvo už nemožno zachrániť.

• Z mojich detí nikdy nevyrastú zodpovední ľudia.

• V našom dome nie je možné udržať poriadok!

• Nikdy sa mi nepodarí začať podnikať.

• V mojom veku sa už nedá študovať.

• Nikdy sa mi nepodarí schudnúť.

Pravda je však taká, že všetko sa dá. Možno sa to nestane 
hneď a nebude to ľahké ani príjemné. Možno budete 
musieť ísť naokolo, preliezať či podliezať prekážky, alebo 
sa nimi dokonca predierať. Ak však vytrváte a odmietnete 
sa vzdať, nájdete spôsob, ako to zvládnuť.

Rozhodnite sa, že už nikdy nepoviete: „To sa nedá!“ 
Boh má riešenie na každú zdanlivo neriešiteľnú situáciu. 
Ak ste znovuzrodenými kresťanmi, žije vo vás Duch 
Boží, ktorý je zdrojom tvorivosti. Vďaka Nemu máte 
prístup k všetkej tvorivosti sveta. Duch Svätý vám môže 
vnuknúť myšlienky, ktoré by vám nikdy nenapadli, 
a ukázať vám, ako robiť veci spôsobom, na ktorý by ste 
sami nikdy neprišli.

Nesústreďujme pozornosť na svoje ťažkosti, ale 
zamerajme sa na skutočnosť, že Boh je na našej strane 
a pôsobí v nás Jeho moc. Často sa priskoro vzdávame 
a hovoríme: „To je príliš ťažké!“ Alebo: „Trvá to pridlho!“ 
Prestaňme sa na svoj život pozerať negativisticky 
a neupadajme do myšlienok typu: Nezvládnem to. Je toho 
na mňa priveľa. Už som sa o to mnohokrát pokúšal. Musím 
jednoducho prijať skutočnosť, že sa to už nikdy nezmení. 
Namiesto toho si povedzme: „Nezáleží na tom, ako sa 
veci zdajú. Ježiš je Cesta a Jeho Duch žije vo mne, preto 
určite nájdem spôsob, ako to zvládnuť!“ Boh prisľúbil, že 
urobí cesty na púšti a rieky na pustatine (pozri Iz 43:19).

Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život“ (Ján 
14:6, Ekum. pr.). Ježiš je cesta a On nám pomôže nájsť 
cestu aj tam, kde sa bude zdať, že žiadna nie je. V 1. 
liste Korinťanom 10:13 sa píše: „Skúška, ktorá na vás 
doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, 
aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj 
východisko, aby ste ju vládali zniesť“ (Ekum. pr.). Inými 
slovami, Boh má vždy riešenie; je len na nás, aby sme Ho 
hľadali, čakali naňho a odmietli sa vzdať.

Ľudia sa často vzdávajú práve v okamihu, keď by mal 
už-už nastať zlom – a víťazstvo im unikne o vlások. Stáva 
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sa, že človek sa desať rokov cíti rovnako a potom sa zrazu 
jedného dňa prebudí a všetko je inak. Na prvý pohľad 
sa môže zdať, že sa nič neudialo, no večer, keď si ľahne 
do postele, bude zaspávať s pocitom, že sa mu konečne 
podarilo naplniť svoj sen, prekonať problém, s ktorým 
dlhodobo zápasil, alebo dokončiť niečo, na čom roky 
pracoval.

Poznám istú mladú ženu, ktorá kedysi nebola spokojná 
so svojou prácou a túžila po partnerovi. V priebehu 
jedného mesiaca sa zasnúbila a našla si zamestnanie 
snov. Čakanie jej pripadalo ako večnosť, ale Boh zasiahol 
v pravý čas. Božie cesty sa od našich líšia, ale Jeho cesty 
sú vždy najlepšie!

Boh má s nami plán a počuje naše modlitby. 
Pravdepodobne si ani neuvedomujete, že prelom je na 
dosah ruky. Možno budete musieť čakať ešte tri, štyri 
alebo päť rokov, no ak vytrváte, dosiahnete víťazstvo, po 
ktorom túžite. Nech sa usilujete o čokoľvek, nikdy sa 
nezastavte tesne pred cieľom. Neprestaňte dúfať, veriť 
a snažiť sa. Povedzte si: „Nikdy neprestanem! Nikdy sa 
nevzdám! Už nikdy nepoviem ‚To sa nedá!‘“

Tri kľúčové oblasti

Počas tridsiatich rokov služby som stretla tisíce 
ľudí a všimla som si, že pre väčšinu z nich sú 
najproblematickejšími oblasťami života zdravie, financie 
a rodina. Sama som v nich zápasila a prežila obrovské 
zmeny a víťazstvá. Ak budete ochotní vytrvať v zápase 
o svoje zdravie, rodinu a financie, zvíťazíte.

Nevzdávajte sa v oblasti zdravia

Prekvapuje ma, koľkým ľuďom dnes chýba sila, vitalita 
a pocit zdravia. Často som svedkom takýchto vyhlásení: 
„Ach, aký som unavený.“ Alebo: „Keby som mal viac 
energie, venoval by som sa tomu či onomu.“ Boh nechce, 
aby sme sa k životu stavali takto letargicky. Túži po tom, 
aby sme sa cítili dobre, mali dostatok energie, tešili sa zo 
života a robili všetko, do čoho nás povoláva. Nechce, aby 
sme sa pre únavu a vyčerpanosť nemohli venovať veciam, 
ktoré nás bavia a posúvajú vpred na ceste za Ním.

Áno, niektorí ľudia trpia chorobami, ktoré sa nedajú 
liečiť ináč než užívaním liekov a terapiou. Mnohé 
zdravotné problémy však súvisia so stresom, v iných 
prípadoch si ľudia škodia sami, pretože sa o seba nestarajú: 
nestravujú sa zdravo, neprijímajú dostatočné množstvo 
vody, chýba im pravidelný pohyb a dostatok odpočinku. 
Stačilo by urobiť niekoľko jednoduchých zmien a kvalita 
ich života by sa výrazne zlepšila.

V 8. kapitole knihy sa budem detailne zaoberať 
obdobím svojho života, v ktorom som zápasila s rôznymi 
zdravotnými problémami. Navštívila som mnoho lekárov 
a všetci mi povedali, že ide o dôsledok stresu. Keď som 
sa naučila zdravo stravovať, cvičiť, viesť vyrovnaný život 
a obmedzovať stres, môj zdravotný stav sa podstatne 
zlepšil. Dnes sa cítim lepšie ako pred tridsiatimi rokmi.

Moja dcéra Sandra má podobnú skúsenosť. Roky 
sa cítila zle a trpela rozličnými ťažkosťami. Mnohé 
z nich vychádzali zo stresu, ktorý bol dôsledkom jej 
perfekcionizmu. Keď sa jej narodili dvojičky, mala veľké 
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tráviace problémy, bolesti chrbta a iné ťažkosti, pre ktoré 
ju museli viackrát ošetriť na pohotovosti. Jedného dňa 
si uvedomila, že by mohla byť zdravá a cítiť sa dobre. 
Rozhodla sa odhaliť príčiny svojich problémov a vyriešiť 
ich. Vyžadovalo si to veľa úsilia a disciplíny, ale Sandru 
to neodradilo. Keď začala aplikovať poznatky o zdravej 
výžive, začala cvičiť a naučila sa obmedzovať obavy 
a strach vyvolávané perfekcionizmom, jej zdravotný stav 
sa zlepšil a ona nabrala novú silu. Dnes sa cíti skvele a je 
v dobrej forme. 

Spravte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste si zlepšili 
zdravie! Zmeňte svoj životný štýl a budete silnejší, 
zdravší a vitálnejší. Ak potrebujete do svojho jedálneho 
lístka zaradiť viac ovocia a zeleniny a súčasne obmedziť 
cukry a tuky, urobte to. Ak viete, že by ste mali piť viac 
vody a menej sýtených sladených nápojov, nevyhýbajte 
sa tomu. Ak potrebujete viac spánku, upravte svoj denný 
režim tak, aby ste spali toľko hodín, koľko vaše telo 
potrebuje. Ak viete, že vám chýba pohyb, začnite cvičiť.

Nezabúdajte ani na stres a pocity, pretože vaše 
psychické rozpoloženie vplýva aj na telo. Možno vás, 
rovnako ako Sandru, ovplyvňuje perfekcionizmus. 
Možno sa priveľa starostíte a preto máte vysoký krvný 
tlak, alebo sa niečoho obávate a nervozita negatívne 
vplýva na vaše trávenie. Bolesti hlavy a stuhnuté svalstvo 
môžu byť dôsledkom stresu a napätia. V každom prípade 
by ste mali vyhľadať pomoc, aby sa váš stav zlepšil a vyhli 
ste sa tak trvalému poškodeniu organizmu.

Ak ste unavení, bez života alebo sa jednoducho 
necítite dobre, choďte k lekárovi. Zistite, čo je koreňom 

vašich problémov, a spravte niečo pre to, aby došlo 
k náprave. Neuspokojte sa so súčasným stavom. Čo ak 
vás od dobrého zdravia delí iba niekoľko zmien životného 
štýlu? Spravte všetko, čo treba, aby ste sa cítili dobre 
a mali dostatok energie.

Nevzdávajte sa v oblasti financií

Mnohí ľudia dnes padajú do pasce dlhov a každý 
mesiac si lámu hlavu, či zvládnu zaplatiť všetky účty. 
Iným sa nedarí sporiť a obávajú sa, či si dokážu našetriť na 
dôchodok alebo financovať štúdium svojich detí.

Spomínam si na obdobie, keď sme deťom kupovali iba 
nosené oblečenie a mali sme také staré auto, že sme vždy 
mali obavy, či vôbec naštartujeme. V začiatkoch našej 
služby sme si nemohli dovoliť zaplatiť hotel, preto sme 
po večernom zhromaždení museli cestovať domov bez 
ohľadu na to, akí sme boli unavení. Niekedy sme auto 
museli odstaviť na krajnici a niekoľko hodín si pospať, 
kým sme dokázali pokračovať v ceste. Spomínam si, ako 
som kupovala konzervy bez etikiet, pretože boli zlacnené. 
Nikdy som nevedela, či otvorím zavárané broskyne, 
zelený hrášok, písmenkovú polievku alebo krmivo pre 
mačky. „Tajomné konzervy“ však boli také lacné, že som 
ich musela vyskúšať.

Píšem o tom preto, aby ste vedeli, že chápem, čo 
znamená zažívať nedostatok. Z vlastnej skúsenosti a zo 
svedectiev iných ľudí však viem, že Boh dokáže zmeniť 
finančnú situáciu. Povzbudzujem vás, aby ste sa v oblasti 
financií nikdy nevzdávali. Neverte tomu, že sa nikdy 
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nevymaníte z dlhov alebo nebudete schopní nasporiť si 
istú sumu.

Kníhkupectvá a knižnice sú plné kníh, ktoré radia, ako 
sa zbaviť dlhov a začať múdro spravovať svoje peniaze. 
Poraďte sa s niekým skúsenejším a postupne splatíte dlhy, 
ba dokonca si aj nasporíte do budúcnosti. Nemyslite si, 
že finančná sloboda je nedosiahnuteľná. Cesta k nej síce 
nebýva jednoduchá, ale dá sa zvládnuť.

Nikdy to nevzdávajte s tými, 
ktorých milujete

Skôr, ako sme sa spoznali, Dave prosil Boha, aby mu 
dal ženu, ktorej by mohol pomôcť. Keď mu Boh poslal 
mňa, dostal viac, ako si žiadal! Zneužívanie v detstve ma 
negatívne poznačilo. Mala som veľmi vážne problémy. 
Intímny vzťah so mnou by bol náročný pre každého muža 
a som si istá, že mnohí by to vzdali. Dave sa však neustále 
modlil a prosil Pána, aby mu ukázal, ako mi má pomôcť, 
hoci som sa často správala tak, akoby som o pomoc 
nestála. Boli chvíle, keď plakal, pretože nevedel, čo má 
robiť. Priznal sa mi, že často sa išiel previezť autom a celú 
cestu sa v slzách modlil. Domov sa vždy vrátil s nádejou, 
že ma Boh zmení. Po niekoľkých dňoch si všimol zmenu. 
Nezmenila som sa úplne, ale videl, že v mojom správaní 
nastal posun. To ho uistilo, že Boh na mne pracuje.

Dnes som Bohu veľmi vďačná za to, že bol voči nám 
verný a previedol ma náročnou cestou vyslobodenia 
a uzdravenia. Naučil ma zmeniť myslenie, dôverovať 
ľuďom, správať sa k ľuďom prívetivo, dovoliť im, aby 

ma milovali a opätovať im lásku. Roky som totiž verila, 
že sa stále musím brániť, preto som voči ľuďom často 
vystupovala nevľúdne.

Naša manželská cesta nebola jednoduchá, ale Dave 
to so mnou nikdy nevzdal. Sme manželmi už viac ako 
štyridsať rokov a môžem povedať, že náš vzťah ešte 
nikdy nebol taký harmonický ako teraz. Prvé roky nášho 
spolužitia boli síce ťažké, no máme za sebou veľa krásnych 
rokov a tešíme sa na ďalšie.

Aj ja som mala príležitosť naučiť sa nevzdávať to 
s niekým, koho ľúbim. Môj najstarší syn David a ja sme 
si natoľko podobní, že občas sme jeden druhého nemohli 
vystáť. Nedorozumenia medzi nami došli do takého bodu, 
že som sa rozhodla požiadať ho, aby z našej organizácie 
odišiel. Nechcela som ho vyhodiť, ale mala som pocit, 
že už nedokážem dlhšie zvládať tento konfliktný vzťah. 
Mala som v úmysle vysvetliť mu, že jeho prítomnosť 
v našej organizácii pôsobí deštruktívne, ale Boh mi v srdci 
pošepol: Nevzdávaj to s ním.

Postupom času sme sa s Davidom naučili spolu 
vychádzať. V súčasnosti vedie oddelenie svetových misií 
a podarilo sa mu otvoriť osemnásť pobočiek v zahraničí. 
Dohliada aj na mnohé z našich medzinárodných aktivít. 
Som veľmi vďačná za jeho dobrú prácu a ďakujem Bohu, 
že mi povedal, aby som to s ním nevzdala.

Keď budete v pokušení vzdať to so svojimi blízkymi, 
spomeňte si na mňa a Davida. Dave to nevzdal so mnou 
a ja som to nevzdala s Davidom. Či už dúfate, že sa niekto 
z vašich milovaných stane kresťanom, zmení správanie, 
zanechá zlý vzťah, prestane brať drogy, nájde si prácu, 

Kapitola 1  Nikdy nehovorte „To sa nedá!“
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vráti sa do školy alebo domov, neprestávajte veriť, že 
zmena je vždy možná.

Láska nezlyháva. Inými slovami, nikdy to s ľuďmi 
nevzdáva. Apoštol Pavol opisuje lásku v 13. kapitole 1. 
listu Korinťanom a hovorí, že láska vždy verí v to najlepšie, 
pozerá sa na veci pozitívne a je plná viery a nádeje. Keď 
bol Ježiš na zemi, dal svojim učeníkom nové prikázanie, 
aby sa navzájom milovali (pozri Ján 13:34). Život lásky by 
mal byť prvoradým cieľom každého kresťana.

Boh je láska (pozri 1Jána 4:8) a nikdy to s nami 
nevzdáva. Rozhodnime sa žiť s rovnakým postojom 
a uverme, že láska dokáže všetko zmeniť.

Napriek všetkým prekážkam

Keď premýšľam o ľuďoch, ktorí nikdy nekapitulujú, 
vždy mi príde na myseľ moja priateľka Pennie 
Sheperdová. Jej život je príbehom ženy, ktorá vďaka 
svojej odhodlanosti dosiahnuť cieľ zažila obrovský zázrak 
uzdravenia.

Keď mala trinásť rokov, spadla a zlomila si kostrč. 
Odvtedy trpela chronickou bolesťou. Vždy, keď ráno 
vstala z postele, mala pocit, akoby jej do chrbta vrazili 
nôž. Neskôr, keď sa vydala, manžel jej musel niekedy 
pomôcť vstávať z postele. Nemohla dlho stáť ani sedieť, ba 
ani sa predkloniť, aby si mohla umyť vlasy. Musela spávať 
s vreckom ľadu ma chrbte alebo na hrejivej podložke, 
alebo obložená vankúšmi. Vyskúšala všetky možnosti, 
ale nič jej natrvalo nepomohlo. Boli chvíle, keď sa cítila 
totálne na dne, a kládla si otázku: Vydržím takto žiť čo i len 
jeden deň?

Lekárka Caroline Rogersová, ktorú Pennie 
navštevovala, jej diagnostikovala posttraumatickú artritídu 
a degeneratívne ochorenie platničiek. Nerovnomerné 
zaťaženie svalov následne vyvolávalo ťažkosti v tých 
častiach tela, kde predtým bolesti nepociťovala. Ocitla sa 
v cykle bolesti a utrpenia, z ktorého nebolo úniku – ibaže 
by sa stal zázrak.

Pennie milovala Boha a verila, že ju môže kedykoľvek 
uzdraviť. Deň čo deň, rok čo rok Ho prosila o zázrak.

Raz pri modlitbe začula v srdci tieto slová: Bež si po svoj 
zázrak. Slová jej nedávali zmysel, keďže nikdy nepatrila 
k ľuďom, ktorí radi behávajú. Okrem toho trpela takými 
bolesťami, že nemala najmenšiu chuť to vyskúšať. Keď jej 
však Boh povedal, aby si po zázrak bežala, rozhodla sa, že 
Ho poslúchne.

Najväčšia vzdialenosť, aká jej napadla, bol maratón 
– teda 42 195 metrov! S podporou rodiny a súhlasom 
lekárky, ktorá sa zároveň podujala byť jej trénerkou, 
Pennie začala namáhavý fyzický aj psychický tréningový 
proces.

Počas nasledujúcich štyroch mesiacov dodržiavala 
prísnu diétu a presný časový harmonogram. Sedem 
dní v týždni vstávala o tretej ráno, aby mohla trénovať 
ešte predtým, ako sa pustila do rodinných a pracovných 
povinností. Bolesť neustupovala ani po niekoľkých 
mesiacoch, preto sa Pennie modlila, aby jej Boh ukázal, 
či má v tréningu pokračovať, alebo bolesť považovať 
za signál skončiť s ním. Bola odhodlaná platiť cenu za 
pokrok a nevzdať sa. Chcela sa postaviť na štartovaciu 
čiaru s vedomím, že spravila všetko, o čo ju Boh žiadal.
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Deň pretekov sa blížil, ale dva týždne pred štartom 
jej vypovedalo službu koleno. Večer pred maratónom sa 
sotva dokázala prejsť po hotelovej izbe. Verila však, že 
Boh jej dal jasné pokyny, preto sa rozhodla nastúpiť aj 
napriek bolesti. Vyhlásila: „Postavím sa na štart, aj keby 
ma tam mal niekto doniesť.“

Jej najväčší fanúšikovia – manžel a dcéry – jej na ruky 
a nohy popísali povzbudivé verše z Písma. V deň pretekov 
dokrivkala na štart po boku doktorky Rogersovej. Presne 
vedela, čo má robiť: bežať si po zázrak!

Ako tak stála na štarte a ledva prešľapovala z nohy na 
nohu, zrazu sa otočila k lekárke a zvolala: „Chrbát ma 
nebolí! Chrbát ma nebolí!“ Túto vetu nevyslovila už 
dvadsaťosem rokov. Koleno ju síce bolelo, ale chrbát nie!

Lekárka navrhla, nech najskôr iba chodí, aby zistili, 
v akom stave je koleno. Po troch kilometroch Pennie 
povedala: „Myslím, že budem schopná bežať.“

Pennie mala za sebou silnú podporu. Skupinka 
priateľov sa za ňu modlila počas celých siedmich hodín 
pretekov. Manžel a dcéry ju povzbudzovali, a to nielen 
na štarte, ale aj na všetkých medzičasoch.

Na 22. kilometri zaostávala o tridsaťšesť sekúnd za 
sedemhodinovým limitom na celé preteky, čo znamenalo, 
že ak nezrýchli, príde po ňu „zametač“ – auto, ktoré ju 
dovezie do cieľa. Pennie sa však nevzdala. Na 37. kilometri 
cítila takú bolesť kolena, že dcéry sa k nej v behu pripojili 
a podopierali ju. Cieľovú čiaru prebehla v čase tesne pod 
siedmimi hodinami.

V jednej z relácií nášho televízneho vysielania 
Enojoying Everyday Life povedala: „Pred pretekmi som si 

myslela, že prebehnem cieľovú čiaru a stane sa zázrak. 
Boh ma však neuzdravil v cieli, ale na štarte. Na to, aby 
sa stal zázrak, nemusela som zabehnúť maratón, iba sa 
postaviť už na štart. Boh odo mňa žiadal iba poslušnosť 
a vytrvalosť.“

Pennie Sheperdová si právom mohla povedať „To sa 
nedá!“. Vďaka Božej pomoci a podpore zo strany rodiny 
a priateľov však vytrvala až do konca. Pennin zázrak 
uzdravenia sa stal v januári 2004 a trvá dodnes.

Určte si cieľ

Zamyslite sa teraz nad svojím životom a vyberte si 
jednu oblasť, v ktorej potrebujete vytrvať a nevzdať sa. 
Určte si taký cieľ, ktorý si vyžiada disciplínu a prekonanie 
istých prekážok, ale prinesie veľkú odmenu. Môže ísť 
o jednoduchý cieľ, napríklad, že si každé ráno posteliete 
posteľ. Nevyhýbajte sa však ani ambicióznym zámerom, 
ako napríklad zabehnúť maratón či pokoriť Mt. Everest. 
Možno sa potrebujete zbaviť strachu z lietania alebo 
trémy, ale môže ísť aj o prekonanie fyzického hendikepu 
či problému s učením. Vaším cieľom môže byť aj naučiť 
sa udržiavať svoj dom v poriadku alebo zbaviť sa dlhov.

Modlite sa a potom si vytýčte cieľ, do ktorého sa oplatí 
vložiť energiu.

Ak si ľudia myslia, že váš cieľ je priveľmi jednoduchý, 
možno by ste mali pouvažovať o jeho zmene. Ak ho však 
pokladáte za primeraný, nedajte sa ich názormi vyviesť 
z miery. A ak si myslia, že dosiahnuť váš cieľ je nemožné, 
nenechajte sa znechutiť. Dôležité je, aby ste sa rozhodli 
spolu s Bohom a zaumienili si svoj cieľ dosiahnuť.
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Pri čítaní tejto knihy zistíte, že odmena čaká iba 
tých, ktorí sú odhodlaní vydržať, až kým nedosiahnu 
vytúžený cieľ. Modlím sa za vás, aby ste boli plní „svätej 
húževnatosti“, nie iba akejsi telesnej odhodlanosti 
alebo sily. Povzbudzujem vás, aby ste sa modlili, boli 
disciplinovaní a vytrvalí v každej oblasti života, pretože 
iba tak prekonáte prekážky a dosiahnete úspech. Boh 
vám pripravil odmenu, preto si dajte pozor, aby ste o ňu 
neprišli!

Správne ciele

Mnohí ľudia svoje ciele nikdy nedosiahnu, pretože si 
ich nevedia správne stanoviť. Mnohým ľuďom pomohol 
v dosahovaní cieľov obľúbený a ľahko zapamätateľný 
akronym SMART:

• Špecifický (Specific)

• Merateľný (Measurable)

• Dosiahnuteľný (Attainable)

• Realistický (Realistic)

• Dobre načasovaný (Timely)1

Čo to vlastne znamená?

Špecifický: Dbajte o to, aby váš cieľ bol čo 
najkonkrétnejší. Nepovedzte si iba „chcem schudnúť,“ 
ale „za tri mesiace chcem schudnúť päť kilogramov.“ 
Vždy, keď sa pristihnete pri tom, ako o svojich cieľoch 

1	 V	slovenčine	sa	akronym	nepodarilo	zachovať,	preto	v	zátvorke	
uvádzame	anglické	slová,	z	ktorých	je	akronym	odvodený	(pozn.	prekl.).

hovoríte v hmlistých pojmoch, položte si otázku: „Čo tým 
vlastne myslím?“ Čoskoro zmeníte svoje vyjadrovanie 
z „mal by som menej pozerať televíziu a viac spať,“ na 
„televíziu budem sledovať iba do pol desiatej a o desiatej 
už budem v posteli.“

Merateľný: Ťažko merateľné ciele sú ťažko splniteľné. 
Skôr než si stanovíte nejaký cieľ, rozhodnite sa, ako 
budete svoj pokrok merať. Ak sa chcete vystrábiť z dlhov, 
môžete sa orientovať pomocou mesačného výpisu z účtu. 
Ak si stanovíte cieľ v oblasti cvičenia, zamerajte sa na 
počet kilometrov, ktorý zabehnete, alebo množstvo 
kilogramov, ktoré zdvihnete. Nech je váš cieľ akýkoľvek, 
nájdite si spôsob, ako ho odmerať. Možno vám pri tom 
pomôže denník, tabuľka, graf či iná tvorivá metóda 
merania.

Dosiahnuteľný: Určte si cieľ, ktorý možno dosiahnuť. 
(Za týždeň pätnásť kíl určite neschudnete!) Nech váš 
cieľ neleží hneď na dosah, ináč vás nebude motivovať 
snažiť sa. Zároveň si však neklaďte veľmi ťažký cieľ, aby 
nepresahoval vaše limity.

Realistický: Mám rada veľké sny a ambície, ale 
nekladiem si nereálne ciele, ktoré v konečnom dôsledku 
spôsobujú sklamanie. Vezmite do úvahy všetky faktory, 
ktoré vás pri dosahovaní cieľa ovplyvnia: zdravie, kondíciu, 
finančné a časové možnosti, osobnostnú kapacitu a iné 
priority.

Dobre načasovaný: Ľudia, ktorí si pri stanovení 
cieľov neurčia termíny, zriedkavo dosiahnu to, po čom 
túžia. Ak máte dlhodobý cieľ, odporúčam vám rozdeliť si 
ho na čiastkové ciele, ktorých plnenie môžete kontrolovať 
každý týždeň alebo mesiac.
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Autor slávneho citátu

Možno ho poznáte ako jedného z najvplyvnejších 
politických vodcov na javisku svetových dejín; viete však, 
čo všetko si bývalý britský premiér Winston Churchill 
vytrpel skôr, než sa stal veľkou osobnosťou?

Winston Leonard Spencer Churchill sa narodil 30. 
novembra 1874 – dva mesiace predčasne. Pochádzal 
z prominentnej anglickej rodiny. Rodičia však nemali 
naňho čas. Matka ho nedojčila, ale zverila dojke a neskôr 
vychovávateľke, aby sa mohla venovať spoločenským 
aktivitám. Otec, zaneprázdnený politický líder, nikdy 
neprejavil oňho zvláštny záujem.

Churchillov život bol plný výziev, otrasov, protivenstiev 
a tesných prehier. Rodičia poslali zanedbávaného chlapca 
do internátnej školy. V učení ani vo vzťahoch s inými 
sa mu nedarilo; vynikal iba v angličtine a dejepise. 
Mal rečovú chybu, ktorej sa nikdy nezbavil, a nedarilo 
sa mu nadväzovať priateľstvá ani dobre vychádzať so 
spolužiakmi. V dospelosti rozprával príbehy o tom, ako 
sa musel vyhýbať kriketovým loptičkám, ktoré doňho 
spolužiaci hádzali. Keď mal devätnásť rokov, takmer sa 
utopil v jazere v Lausane a tesne pred šesťdesiatkou ho 
v New Yorku zrazilo auto.

Nízky, zavalitý a nesmelý Churchill absolvoval 
kráľovskú vojenskú školu a narukoval do britskej armády. 
Ako príslušník kavalérie precestoval Európu, Afriku, 
Kubu a Indiu, kde na vlastné oči videl boj zblízka, o čom 
napísal mnoho novinových článkov a kníh.

Vo veku dvadsaťštyri rokov opustil vojenskú službu, 
aby sa mohol venovať žurnalistike a politike. Po 
neúspešnej kandidatúre na post poslanca odišiel ako 
novinár do Južnej Afriky, kde mal za úlohu podávať správy 
z Búrskej vojny. Tam ho však zajali a uväznili. Podarilo 
sa mu utiecť, vďaka čomu si po návrate do vlasti v roku 
1900 vyslúžil titul vojnového hrdinu. V tom istom roku 
opäť kandidoval do parlamentu a mandát získal tesným 
rozdielom hlasom.

V roku 1940 sa stal premiérom a v tejto pozícii 
vystupoval ako brilantný odvážny stratég, ktorý Veľkú 
Britániu zachránil pred prehrou v druhej svetovej vojne.

Traduje sa, že keď v roku 1941 navštívil školu, kde 
ako chlapec študoval, predniesol príhovor pozostávajúci 
z troch slov: „Nikdy sa nevzdávajte.“ Jeho prejav bol 
v skutočnosti dlhší a obsahoval aj tieto slová: „Nikdy sa 
nevzdávajte, nikdy neustupujte. Nikdy, nikdy, nikdy – 
v ničom veľkom ani malom, dôležitom či nepodstatnom 
– ibaže by ste mali ustúpiť cti a zdravému rozumu. 
Nikdy neustupujte pred nátlakom, nikdy sa nepoddajte 
zdanlivej prevahe nepriateľa.“

Povzbudzujem vás, ako Churchill povzbudzoval žiakov 
v roku 1941: „Čokoľvek robíte, nikdy sa nepoddajte 
a nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte.“

Nikdy sa nevzdávaj!
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2. kapitola

Nelámte nad sebou palicu

„Iba vďaka svojej vytrvalosti sa slimák dostal do archy.“

– Charles Haddon Spurgeon

Istý farmár raz vybral z orlieho hniezda vajce, priniesol 
ho domov a vložil pod jednu zo svojich sliepok. Orlíča sa 
vyliahlo spolu s kuriatkami. Farmár sa o mláďa trpezlivo 
staral, pretože si ho chcel skrotiť. Orlíča medzi kuriatka 
vôbec nezapadalo: všade chodievalo samo a s hydinou si 
vôbec nerozumelo.

Čím bol orol väčší, tým viac cítil, že s ním nie je čosi 
v poriadku. Hoci nepoznal nič iné okrem výbehu pre 
hydinu, nebol tam doma. Túžil odísť z dvora a vzniesť sa 
k oblakom. Dokonca sa o to aj pokúsil, preto mu farmár 
pristrihol krídla.

Keďže už nemohol lietať, vysedával vo výbehu pre 
sliepky a pozeral sa na oblohu. Jedného dňa sa prihnala 
búrka a všetky zvieratá začali splašene pobehovať po 
dvore a hľadať si úkryt. Sliepky boli na smrť vydesené, 
ale orol pokojne sledoval, čo sa okolo neho deje. Búrka 
mu vôbec nenaháňala strach.

Keď rozprestrel krídla, všimol si, že farmár mu ich 
nepoškodil. Zrazu uvidel nad sebou letieť veľkého orla 
s majestátne rozpätými krídlami.

Orol, ktorého vychovali ako kura, sa znovu pozrel na 
vyplašenú hydinu a potom na pokojne sa vznášajúceho 
orla. Počul, ako vták na oblohe vydal zo seba mohutný 
prenikavý škrek. V okamihu vedel, že musí vyletieť 
z ohrady! Do krídel chytil silný vietor a ten ho nadvihol 
do vzduchu. S výkrikom víťazstva a slobody navždy 
opustil výbeh.

Máte srdce orla

Príbehom orla vyrastajúceho vo výbehu pre hydinu 
som vás chcela nanovo povzbudiť k tomu, aby ste sa 
nikdy nevzdávali. Dúfam, že príbeh vo vás vzbudil túžbu 
vzoprieť sa všetkým prekážkam, ktorým čelíte, aby ste 
sa mohli stať tým, kým vás Boh chce mať, a tak naplnili 
Božie povolanie.

Máte niekedy pocit, že ste ako orly vo výbehu 
pre kuriatka? Viete, že váš potenciál je väčší, než sa 
momentálne vo vašom živote prejavuje? Viete, že Boh má 
s vami veľký plán a nedokážete ignorovať túžbu naplniť 
ho? Uvedomujete si, že budete musieť tvrdo pracovať, 
riskovať, vyrovnať sa so samotou, vzdať sa istých vecí 
a robiť neľahké rozhodnutia? Počítate s tým, že vás ľudia 
nepochopia, alebo dokonca odsúdia?

Orol sa vo výbehu pre sliepky necítil príjemne. Túžil 
po jasnej modrej oblohe. Ak žijete na mieste, ktoré 
vám bráni byť ľuďmi, akými vás Boh chce mať, tiež sa 
nebudete cítiť príjemne. Ak vám v srdci začne ožívať 
myšlienka, že nastal čas, aby ste sa pohli dopredu, ak 
vo vás klíči semienko čohosi veľkého, ak máte horlivú 
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2. kapitola

Nelámte nad sebou palicu
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túžbu vykročiť a pustiť sa do niečoho nového, možno 
dobrodružného, venujte tomu pozornosť. Začnite podľa 
toho konať. Súčasne si uvedomte, že ľudia okolo vás 
zrejme nepochopia vašu túžbu prekročiť vlastné hranice. 
Možno vám budú chcieť pristrihnúť krídla. Môže sa tiež 
stať, že vám povedia: „Upokoj sa a začni sa správať ako 
ostatné kuriatka. Máš tu predsa pekný výbeh, dážďovky 
a larvy. Nestačí ti to?“

Keď sa stretnete s takýmito a podobnými poznámkami 
a otázkami, možno vám napadne: Som azda mimo? Prečo 
premýšľam tak, ako premýšľam? Prečo sa takto cítim? Prečo sa 
nedokážem usadiť a žiť normálne ako ostatní? Nedokážete sa 
usadiť preto, lebo nie ste kuriatka; vy ste orly! Vo výbehu 
pre hydinu sa nikdy nebudete cítiť doma, pretože Boh vás 
stvoril pre čosi väčšie, krajšie a uspokojujúcejšie. 

Povzbudzujem vás, aby ste dnes rozdúchali v sebe ten 
oheň. Prikladajte naň dovtedy, kým sa nerozhorí jasným 
plameňom. Nikdy sa nevzdajte veľkosti, pamätajte akú 
vás Boh stvoril, nepokúšajte sa skryť svoju jedinečnosť 
a nepodľahnite pocitu, že nedokážete robiť to, na čo 
máte povolanie. Uvedomte si, že hlad po dobrodružstve 
pochádza od Boha. Túžba začať niečo nové je úžasná. 
Boh vám do srdca vložil veľké ambície. Ste orly!

Ako orol

Orol je jedným z najlepších príkladov sily, vytrvalosti 
a odhodlanosti v prírode. Tento vták neznesie, aby mu 
upreli život, na aký bol stvorený. Orol sa nikdy nevzdáva. 
Ak sa rozhodneme nevzdať sa a kráčať za svojím cieľom, 

môžeme sa od tohto silného a vznešeného vtáka veľa 
naučiť.

Orly a sliepky majú spoločné iba jedno: sú to vtáky. 
Okrem toho ich nič nespája! Určité skupiny kresťanov sa 
svojimi vlastnosťami podobajú na niektoré vtáčie druhy. 
Čítajte ďalej a pochopíte.

Sliepka

Ako prvé mi napadli sliepky. Vo všeobecnosti 
sú to plaché, bojazlivé a navyše aj lenivé vtáky, 
preto zriedkakedy naplno rozvinú svoj potenciál. 
Jednoducho hrabú na svojom dvore a kvočia. Nelietajú, 
iba trepocú krídlami, žijú za plotom alebo v ohrade a to 
im vyhovuje. Slobodu by totiž nezvládli. V príbehu na 
začiatku kapitoly sa sliepky zľakli búrky, v panike začali 
trepotať krídlami, zvírili prach a rozbehli sa do kurníka, 
aby sa pritúlili k ostatným sliepkam. Cestou sa ešte snažili 
nájsť nejakú dážďovku.

Kresťania, ktorí panikária a „bežia do kurníka“, keď 
sa objavia problémy, nežijú víťazným životom, aký nám 
Ježiš získal smrťou na kríži. V Ježišovi sme viac ako víťazi 
(pozri Rim 8:37). Bohu môžeme dôverovať za každých 
okolností a aj uprostred búrok si zachovať pokoj. On 
nás povolal a vyzbrojil, aby sme premáhali protivenstvá 
a strach.

Straka

Straky sú veľmi agresívne vtáky a šikanujú ostatných 
vtákov. „Kresťania-straky“ odvádzajú ľudí od Boha a sú 

Kapitola 2  Nelámte nad sebou palicu



Nikdy sa nevzdávaj!

2928

túžbu vykročiť a pustiť sa do niečoho nového, možno 
dobrodružného, venujte tomu pozornosť. Začnite podľa 
toho konať. Súčasne si uvedomte, že ľudia okolo vás 
zrejme nepochopia vašu túžbu prekročiť vlastné hranice. 
Možno vám budú chcieť pristrihnúť krídla. Môže sa tiež 
stať, že vám povedia: „Upokoj sa a začni sa správať ako 
ostatné kuriatka. Máš tu predsa pekný výbeh, dážďovky 
a larvy. Nestačí ti to?“

Keď sa stretnete s takýmito a podobnými poznámkami 
a otázkami, možno vám napadne: Som azda mimo? Prečo 
premýšľam tak, ako premýšľam? Prečo sa takto cítim? Prečo sa 
nedokážem usadiť a žiť normálne ako ostatní? Nedokážete sa 
usadiť preto, lebo nie ste kuriatka; vy ste orly! Vo výbehu 
pre hydinu sa nikdy nebudete cítiť doma, pretože Boh vás 
stvoril pre čosi väčšie, krajšie a uspokojujúcejšie. 

Povzbudzujem vás, aby ste dnes rozdúchali v sebe ten 
oheň. Prikladajte naň dovtedy, kým sa nerozhorí jasným 
plameňom. Nikdy sa nevzdajte veľkosti, pamätajte akú 
vás Boh stvoril, nepokúšajte sa skryť svoju jedinečnosť 
a nepodľahnite pocitu, že nedokážete robiť to, na čo 
máte povolanie. Uvedomte si, že hlad po dobrodružstve 
pochádza od Boha. Túžba začať niečo nové je úžasná. 
Boh vám do srdca vložil veľké ambície. Ste orly!

Ako orol

Orol je jedným z najlepších príkladov sily, vytrvalosti 
a odhodlanosti v prírode. Tento vták neznesie, aby mu 
upreli život, na aký bol stvorený. Orol sa nikdy nevzdáva. 
Ak sa rozhodneme nevzdať sa a kráčať za svojím cieľom, 

môžeme sa od tohto silného a vznešeného vtáka veľa 
naučiť.

Orly a sliepky majú spoločné iba jedno: sú to vtáky. 
Okrem toho ich nič nespája! Určité skupiny kresťanov sa 
svojimi vlastnosťami podobajú na niektoré vtáčie druhy. 
Čítajte ďalej a pochopíte.

Sliepka

Ako prvé mi napadli sliepky. Vo všeobecnosti 
sú to plaché, bojazlivé a navyše aj lenivé vtáky, 
preto zriedkakedy naplno rozvinú svoj potenciál. 
Jednoducho hrabú na svojom dvore a kvočia. Nelietajú, 
iba trepocú krídlami, žijú za plotom alebo v ohrade a to 
im vyhovuje. Slobodu by totiž nezvládli. V príbehu na 
začiatku kapitoly sa sliepky zľakli búrky, v panike začali 
trepotať krídlami, zvírili prach a rozbehli sa do kurníka, 
aby sa pritúlili k ostatným sliepkam. Cestou sa ešte snažili 
nájsť nejakú dážďovku.

Kresťania, ktorí panikária a „bežia do kurníka“, keď 
sa objavia problémy, nežijú víťazným životom, aký nám 
Ježiš získal smrťou na kríži. V Ježišovi sme viac ako víťazi 
(pozri Rim 8:37). Bohu môžeme dôverovať za každých 
okolností a aj uprostred búrok si zachovať pokoj. On 
nás povolal a vyzbrojil, aby sme premáhali protivenstvá 
a strach.

Straka

Straky sú veľmi agresívne vtáky a šikanujú ostatných 
vtákov. „Kresťania-straky“ odvádzajú ľudí od Boha a sú 

Kapitola 2  Nelámte nad sebou palicu



Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 2  Nelámte nad sebou palicu

3130

sebeckí, arogantní, ba až drzí. Cirkvi robia „zlú reklamu“ 
a vyvolávajú neúctu k Božiemu kráľovstvu.

Rybárik smejivý

Pre rybárika smejivého je život jeden veľký večierok 
a žart. „Smejúci sa kresťania“ nič neberú vážne, na 
všetkom sa smejú (dokonca aj vtedy, keď to nie je 
vhodné). Sú necitliví voči ostatným a často ich zraňujú.

Biblia hovorí, že máme triezvo zmýšľať (pozri 1Pet 
1:13). To neznamená, že sa nemôžeme zabávať; ide o to, 
že si máme všímať dianie okolo seba, byť citliví a vedieť 
rozlíšiť, kedy sú určité príbehy, žarty alebo spôsoby 
správania vhodné, a kedy nie.

Sup

Supy sú ako smetiari vo vtáčej ríši: priťahuje ich 
smrť a nečistota. Supy obľubujú skazu a špinu – všetko 
skazené, hnilé a páchnuce.

„Kresťanov-supov“ priťahujú problémy iných ľudí. 
Páči sa im, keď vidia iných trpieť a zlyhávať a svojimi 
slovami im ničia životy. Šíria klebety a zdá sa, že im 
spôsobuje radosť, keď môžu niekomu pošliapať dobré 
meno alebo zruinovať jeho službu.

Papagáj

Papagáje sú vtáky, ktoré dokážu hovoriť. „Kresťania-
papagáje“ majú veľa rečí, ale málo skutkov. Navonok 
pôsobia múdrejšie, ako v skutočnosti sú, pretože sa 
naučili opakovať, čo počuli od iných. Možno majú isté 

poznatky o Bohu, ale chýba im osobný vzťah s Ním. Robia 
okolo seba rozruch, ale nevidieť po nich žiadne výsledky. 
Rozprávajú a rozprávajú, no nemajú skúsenosti.

Kukučka

Kukučky nerady pracujú a priživujú sa u ostatných 
vtákov. Dokonca si nestavajú ani vlastné hniezda. 
Vyhľadajú obydlie iného vtáka, nakladú doň vajíčka 
a svoje mláďatá nechajú „na krku“ niekomu inému!

Žiaľ, aj v cirkvi máme kukučky. Žijú z milodarov 
a nechce sa im pracovať. Často nie sú ani znovuzrodení 
a vystupujú pod rúškom nábožnosti. Priživujú sa na viere 
iných ľudí a využívajú výhody kresťanského života bez 
toho, aby doň investovali.

Páv

Ak ste už niekedy videli páva, viete, že si vykračuje tak, 
akoby mu patril celý svet. „Kresťania-pávy“ sú výstrední, 
prehnane ambiciózni, svetskí, pyšní a zahľadení do seba. 
Majú veľké ego a povyšujú sa nad ostatných. Radi sa 
predvádzajú tým, aké majú oblečenie, auto, šperky a iné 
veci, ale biednym nemajú čo ponúknuť.

Pelikán

Obrovský veselý pelikán má veľký zobák a jediné, čo 
ho zaujíma, je jedlo. Stále hľadá, čím by si naplnil žalúdok.

„Kresťania-pelikány“ robia to isté. Majú nenásytnú 
chuť po Božom slove. Mohli by sa stať duchovnými 
obrami, ale uspokoja sa s vysedávaním pred televízorom, 
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hádžu do seba nezdravú stravu a ignorujú svoj duchovný 
život. Vedúce pozície prepúšťajú iným, hoci by sami 
mohli byť lídrami, keby sa čo len trochu snažili.

Kanárik

Kanáriky a iné operence chované v klietke sú krásne 
vtáčiky s obrovským potenciálom, ktoré svoj život prežijú 
zamknuté v klietke. Neuvedomujú si, že žijú vo väzení; 
dokonca si v ňom aj pospevujú!

„Kresťania-kanáriky“ žijú veselo a svoju „klietku“ si 
buď neuvedomujú alebo nevšímajú. Možno sú uväznení 
v náboženskej tradícii, v cirkevnom zbore bez života 
alebo prázdnom modlitebnom živote. Ich klietkou môžu 
byť aj pocity menejcennosti či neistoty, alebo akýkoľvek 
iný problém, ktorý im bráni tešiť sa zo slobody a radosti 
ponúkanej Bohom. Nikdy nezažijú život v plnosti, 
pretože odmietajú vyjsť na slobodu.

Vrana

Ak ste už niekedy boli na farme, určite ste na 
niektorom poli videli strašiaka. Jeho úlohou je odháňať 
vrany, pretože vyzobávajú úrodu. Tieto špinavé hlučné 
vtáky požierajú, čo im nepatrí, čím ničia prácu farmárov 
a ohrozujú ich živobytie. Vrany tiež rady zabíjajú mláďatá 
iných vtákov. Sú prefíkané, nebezpečné a myslia len na 
vlastný prospech a nenásytne hľadajú uspokojenie.

„Kresťania-vrany“ radi ubližujú iným ľuďom. 
Poškodenie pastorovho dobrého mena či rozpad zboru 
považujú za banalitu. Patria medzi najprefíkanejších 
a najnebezpečnejších ľudí v cirkvi.

Je zaujímavé, že vrany trávia veľa času tým, že obťažujú 
orly. Ak chcete byť „kresťanmi-orlami“, pripravte sa na 
to, že vás budú vrany otravovať.

Orol

Orol má mnoho úžasných vlastností: je smelý, silný, 
odvážny a oddaný. Charles Prestwich Scott právom 
poznamenal: „Orly majú rôzne tvary a veľkosti, ale spoznáte 
ich najmä podľa postojov.“ K  najobdivuhodnejším 
črtám tohto dravca patrí vernosť a zodpovednosť: orol je 
spoľahlivý partner a oddaný rodič. Má ostrý zrak a dokáže 
sa vznášať na termických vzdušných prúdoch. Hniezdi 
na vysokých skalách a nebojí sa lietať osamote. Ak je to 
nevyhnutné, dokáže žiť sám a má silu čeliť búrkam. Vtedy 
si roztiahne krídla a vznáša sa nad búrkovými mrakmi 
a ničivými bleskami.

Orly alebo sliepky?

Počas svojej dlhoročnej služby som stretla mnoho 
ľudí, ktorí boli orlami, ale považovali sa za sliepky. To 
je vážny problém. Ak si totiž orol o sebe myslí, že je 
sliepka, správa sa ako sliepka: prechádza sa vo výbehu 
pre hydinu, trepoce malými krídlami a hrabe v piesku 
namiesto toho, aby sa sebavedome a hladko vznášal 
nad búrkovými mrakmi. Biblia hovorí úžasnú pravdu 
o ľudských myšlienkach: „Lebo ako zmýšľa v duši, taký 
je“ (Pr 23:7, Kat. pr.). Inými slovami, staneme sa takými, 
ako zmýšľame. Veci, na aké myslíme a zameriavame svoju 
pozornosť, určia to, akými ľuďmi sa staneme. Ak si nejaký 
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vták myslí, že je kura, bude ustráchaný a keď sa priženie 
búrka, dostane hysterický záchvat. Ak sa však považuje 
za orla, bude silný a odvážny.

Položím vám niekoľko dôležitých otázok. Zamyslite sa 
a odpovedzte si na ne skutočne úprimne: Čo si o sebe 
myslíte? Aký máte zo seba pocit? Aký postoj máte voči 
sebe? Vážite si samých seba? Uvedomujete si svoju 
hodnotu?

So sebou samými trávime viac času než s kýmkoľvek 
iným; nikdy pred sebou neujdeme, aj keby sme sa o to 
veľmi snažili. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili 
vlastnú hodnotu, milovali samých seba a mali zo seba 
dobrý pocit.

Mnohé kultúry dnes trpia krízou nízkej sebaúcty. 
Jedným z dôvodov je skutočnosť, že ľudia sa o seba 
nestarajú, pretože si samých seba nevážia. Niektorí 
dokonca veria, že ak vlastné potreby zaradia na posledný 
bod svojho zoznamu priorít, bude to svedčiť o ich svätosti! 
Myslia si, že Boh chce, aby zanedbávali svoje zdravie 
a iba sa obetovali, obetovali a slúžili ostatným.

Áno, Boh nás povolal, aby sme sa obetovali, slúžili 
iným a nežili sebecky, ale musíme si uvedomiť aj to, že 
On v nás prebýva. Patríme Mu a On nás chce používať. 
Túži po tom, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí v iných vyvolajú 
túžbu poznať Ho. A na to je potrebné, aby sme si vážili 
samých seba a starali sa o seba.

Sme Božím príbytkom (pozri 1Kor 6:19), Božou stavbou 
a chrámom. Boh žije v nás! Tento chrám však môžeme 
zničiť, ak si na plecia naložíme viac, ako unesieme, ak 
sa budeme nezdravo stravovať, zanedbávať pitný režim, 
spánok a pohyb. V takom stave nebudeme mať úžitok zo 

seba ani my, ani iní ľudia, ba ani Boh. Nebudeme mať silu 
tešiť sa zo života ani vytrvať v ťažkých obdobiach.

Začnite si vážiť samých seba. Starajte sa o seba po 
psychickej, fyzickej, emocionálnej aj duchovnej stránke. 
Doprajte si dostatok odpočinku, zdravo sa stravujte, 
dostatočne pite a športujte. Budete prekvapení, ako sa 
tým zmení vaše zmýšľanie. Ba čo viac, budete sa cítiť 
pokojnejší, silnejší a zdravší. Ak chcete začať so zmenou 
životného štýlu, odporúčam vám svoju knihu Look Great, 
Feel Great (Vyzerajte skvelo, cíťte sa skvelo).2 

Verím, že Boh nás stvoril, aby sme boli orlami. Chce, 
aby sme dokázali vyletieť do výšky, boli smelí, silní, 
videli okolnosti a vzťahy v pravom svetle, žili v pokoji 
a vznášali sa nad životnými búrkami. Začnite sa na seba 
pozerať týmto spôsobom, pretože takto vás vidí Boh. 
Vážte si samých seba, pretože aj Boh si vás váži. Zbavte 
sa „mentality sliepky“ a žite ako orly, veď na to ste boli 
stvorení.

Nevzdávajte sa, ak ste sami

Prestavme si orla: osamelo a majestátne sa vznáša na 
svetlomodrej oblohe. Orly si zväčša nepredstavujeme 
v pároch či kŕdľoch, pretože tieto vtáky naozaj lietajú 
osamote. V kŕdľoch sa premiestňujú napríklad husi. 
V San Juan Capistrano v Kalifornii každý rok v októbri 
sledujeme, ako lastovičky odlietajú vo veľkých kŕdľoch, 
aby sa na jar z juhu vrátili. Môžete naraziť aj na húf 
škovránkov, ktoré si spolu švitoria a pospevujú. Orly však 

2	 Kniha	zatiaľ	v	slovenčine	nevyšla	(pozn.	prekl.).
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v húfoch nikdy neuvidíte, pretože nelietajú v skupinách. 
Tieto dravce majú v sebe niečo, čo im dáva silu a odvahu 
lietať osamote.

Ak chceme byť „orlími kresťanmi“, musíme si 
uvedomiť, že prídu chvíle, keď budeme musieť lietať sami. 
To neznamená, že nemôžeme mať vzťahy a priateľstvá. 
Ide však o to, že často budeme musieť robiť rozhodnutia, 
ktoré nás oddelia od skupiny ľudí okolo nás, aby sme 
dosiahli výšky, ktoré nemusia byť ostatným príjemné.

Raz som sa sťažovala, že sa cítim osamelá: „Nemám 
priateľov, veľa času trávim osamote. Všetci si myslia, že 
som čudná, ba dokonca ma nazývajú fanatičkou. Niektorí 
príbuzní sa so mnou už ani nerozprávajú...“ Vtom som 
v srdci začula hlas Ducha Svätého: Nezabudni, že iné vtáky 
lietajú v kŕdľoch, no orly plachtia osamote. Akým vtákom chceš 
byť? Vyber si, Joyce.

Ak sa rozhodnete byť „orlími kresťanmi“, možno 
budete musieť prejsť aj obdobiami samoty – možno pri 
výchove detí alebo v práci – a držať sa svojho presvedčenia 
aj napriek tlaku okolia. Možno pôjde o drobné pokušenie 
povedať šéfovi milosrdnú lož alebo mierne „upraviť“ čísla. 
Ako rodičia často musíme v záujme našich detí ísť proti 
prúdu. Možno svojmu synovi zakážete počítačovú hru, 
pretože je v nej priveľa násilia, hoci všetci jeho kamaráti 
ju hrajú a môžu surfovať po internete bez obmedzenia. 
Nie je ľahké čeliť opozícii zo strany kolegov – o čo ťažšie 
je, keď sa proti vám postaví vlastné dieťa!

Možno to bude znamenať, že odmietnete pozvanie na 
večierok, pretože budete cítiť, že potrebujete venovať 
čas Bohu. Na samotnom večierku nemusí byť nič zlé, ale 
ak ste orlami, budete mať silu odmietnuť ho napríklad 

preto, lebo sa cítite unavení a viete, že potrebujete 
odpočinok alebo čas s Bohom.

Vo všetkých uvedených príkladoch budete musieť 
zaujať jasný postoj a netrápiť sa tým, čo si o vás ľudia 
pomyslia alebo povedia. Nastavenie hraníc kolegom 
alebo deťom býva náročné a čas osamote v modlitbe 
a nad Božím slovom na prvý pohľad nevyzerá vzrušujúco. 
V oboch prípadoch však nakoniec zožnete ovocie 
múdrosti a stability nielen vy, ale aj vaši blízki. Ba čo viac, 
budete cítiť pokoj a radosť, že ste poslúchli Boha.

Každé ráno potrebujem s Bohom stráviť niekoľko 
hodín, ináč by som bola voči ľuďom nevrlá. Ak chcem byť 
orlom, musím takto konať. To mal na mysli Izaiáš, keď 
nás povzbudzuje, aby sme čakali na Pána (pozri Iz 40:31).

Byť orlom neznamená, že sa nikdy nebudete starostiť 
alebo stresovať; znamená to, že keď sa budete cítiť 
preťažení, novú silu budete hľadať u Boha. Keby sme 
s Bohom trávili viac času, keď cítime, že sa nás začína 
zmocňovať nepokoj, vyhli by sme sa výbuchom hnevu 
a slovám, ktoré neskôr ľutujeme. 

Spoznajte svoju hodnotu, začnite si vážiť samých seba 
a odvážte sa nasledovať Boží hlas. Aj keď sa cítite ako orly 
medzi sliepkami, neprestaňte veriť, že Boh má s vašimi 
životmi plán a nikdy to so sebou nevzdávajte. Môžete si 
uvedomovať svoje slabosti, ale nedajte sa nimi znechutiť. 
Nedovoľte, aby vás oddelili od Boha, naopak, bežte 
s nimi k Nemu. On jediný vám pomôže prekonať ich. 
Všetci máme chyby, preto sa nevzdávajme kvôli vlastným 
nedostatkom. Veď Boha naše zlyhania neprekvapia: vedel 
o nich skôr, než sme sa ich dopustili – a aj napriek tomu 
nás miluje!
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„Nóbl“ aj Nobel

Marie Curie-Sklodowská, známa aj ako „Madam 
Curie“, bola prvou ženou, ktorá získala Nobelovu cenu, 
dokonca až dvakrát.

Narodila sa v Poľsku roku 1867 klaviristke a učiteľovi 
matematiky a fyziky. Už v ranom veku prejavovala 
nevšedný záujem o vzdelanie a za školské úspechy získala 
niekoľko ocenení. Bola tiež známa svojou fenomenálnou 
pamäťou. Keď v šestnástich rokoch ukončila strednú 
školu, dúfala, že bude môcť pokračovať v štúdiu. Keďže 
jej otec prišiel nerozumnou investíciou o značnú časť 
majetku, Marie sa musela zamestnať ako učiteľka 
a zabudnúť na ďalšie štúdium – aspoň dočasne. Keď mala 
osemnásť, prijala miesto guvernantky a prežila nešťastnú 
lásku.

Marie a jej sestra Bronia sa dohodli, že keď jedna bude 
študovať, druhá ju bude podporovať a potom sa vymenia. 
Obe sestry svoj sľub dodržali.

Marie v roku 1891 odišla do Paríža študovať 
matematiku, fyziku a chémiu na svetoznámej univerzite 
v Sorbonne. Bývala v malom preplnenom internáte a jej 
jediným jedlom bol často iba chlieb s maslom a čaj.

Na Sorbonne sa zoznámila s profesorom fyziky Pierrom 
Curiem a v roku 1895 sa zosobášili. Marie a Pierre zasvätili 
svoje životy vede, konkrétne štúdiu rádia a polónia, ktoré 
sa im v roku 1898 podarilo izolovať z odpadu uránovej 
rudy. Marie nazvala tento prvok na počesť svojej vlasti. 
Hoci bol ich výskum brilantný, jeho počiatky prebiehali 
v nevyhovujúcich podmienkach a nedokázal ich uživiť. 

Obaja preto museli aj učiť, aby sa dokázali postarať o seba 
a svoje dve dcéry.

Marie získala v roku 1903 za svoje objavy doktorát. 
V tom istom roku jej spolu s Pierrom a Antoinem 
Henrim Becquerelom udelili Nobelovu cenu za fyziku. 
O rok neskôr opustila dievčenskú školu, kde vyučovala 
fyziku, a stala sa hlavnou asistentkou v Pierrovom 
laboratóriu. Manželia usilovne spolupracovali na objavení 
rádioaktivity.

Ich úspešný vedecký tandem sa tragicky skončil v roku 
1906, keď Pierre zahynul pri autonehode. Hoci jeho smrť 
Marie hlboko zasiahla, zároveň posilnila jej odhodlanie 
pokračovať vo výskume, ktorí spolu začali. Čoskoro jej 
ponúkli miesto profesorky fyziky, ktoré dovtedy zastával 
jej manžel, a tak sa stala prvou ženou prednášajúcou na 
Sorbonne.

V roku 1911 získala druhú Nobelovu cenu, tentoraz 
za chémiu. Cieľom vedkyne bolo objaviť terapeutické 
možnosti využitia rádia, a to najmä na zmiernenie bolesti.

Marie Curie sa mohla vzdať túžby študovať, mohla 
odmietnuť pracovať v oklieštených podmienkach alebo 
prestať s výskumom po manželovej smrti. Napriek 
všetkým výzvam a ťažkostiam vytrvala a významnou 
mierou prispela k vedeckému pokroku, ktorý dodnes 
pomáha zachraňovať ľudské životy.
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3. kapitola

Odmietnite žiť v strachu

„Jediná vec, ktorej sa treba báť, je strach samotný – 
nepomenovaný, iracionálny, neopodstatnený strach, ktorý 

paralyzuje naše úsilie zmeniť ústup na pokrok.“

– Franklin D. Roosevelt

Prvá americká pilotka černošského pôvodu Bessie 
Colemanová bola krásna, temperamentná a odvážna 
žena, ktorú poznáme pod prezývkou „kráľovná Bess“. 
Bola tiež prvou Američankou, ktorej sa podarilo získať 
medzinárodné letecké oprávnenie. Na začiatku týchto 
úspechov stál veľký sen. Keď mala Bessie dvadsaťtri rokov, 
odhodlala sa opustiť texaské malomesto a presťahovala sa 
do Chicaga. Chcela byť blízko svojich bratov a žiť život, 
aký by v Atlante v Texase nikdy nemala.

V Chicagu sa zamestnala ako manikérka v holičstve, 
kde počúvala dobrodružné príbehy letcov z čias prvej 
svetovej vojny. Snívala o tom, že sa stane pilotkou, ale 
nemohla si to dovoliť. V holičstve sa zoznámila s dvomi 
vplyvnými podnikateľmi, ktorí sa rozhodli zaplatiť jej 
výcvik. Jedným z nich bol majiteľ novín, ktorý chcel na 
jej príbehu zarobiť. Keďže americké letecké školy by 

černošskú ženu neprijali, Colemanová sa usilovne učila 
francúzsky a presťahovala sa do Paríža, aby tam v roku 
1920 začala študovať. Po návrate do Ameriky si získala 
veľkú pozornosť médií a ľudia všetkých farieb pleti boli 
nadšení, keď si v novinách prečítali jej príbeh. Počas svojej 
kariéry vystupovala na mnohých leteckých prehliadkach 
veľkého významu.

Bessie Colemanová zahynula 30. apríla 1926 pri 
nehode, ktorú zrejme spôsobila technická porucha 
lietadla. Viac ako desaťtisíc ľudí sa prišlo rozlúčiť s touto 
odvážnou mladou ženou, ktorá sa odmietla vzdať.

Bessie Colemanová musela zdolať mnoho prekážok, 
pretože americké letecké školy ju odmietli prijať. Načas 
odložila svoj sen a vynaložila úsilie, aby sa naučila cudzí 
jazyk. Musela sa sama presťahovať do cudziny, čo si 
vyžadovalo veľkú dávku odvahy. Hoci jej cesta k úspechu 
nebola taká hladká ako u bielych žien, dosiahla svoj sen. 
Stálo ju to veľa času a úsilia, ale nedala sa odradiť strachom 
a neistotou. Bola totiž odhodlaná nikdy sa nevzdať.

Nebojte sa

Ann Landersová roky viedla poradenskú rubriku 
v novinách. Mesačne dostávala približne desaťtisíc listov 
plných ľudských problémov a zápasov. Keď sa jej niekto 
opýtal, čo považuje za najväčší problém ľudí, ktorí ju 
prosia o radu, odpovedala jediným slovom: strach.

Áno, mnohí z nás zápasia so strachom. Začnem tým, že 
tí, ktorí veria v Ježiša Krista, nemajú dôvod sa báť. On je 
vždy s nami a miluje nás dokonalou láskou. V 1. Jánovom 
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liste sa píše: „V láske niet strachu, ale dokonalá láska 
vyháňa strach“ (1Jána 4:18, Ekum. pr.).

Boh vie, že keď nás pozve do niečoho nového, malého 
či veľkého – či ide o zmenu zamestnania, svadbu, 
založenie rodiny, misijnú cestu do neznámej krajiny, 
návrat do práce po niekoľkoročnej materskej dovolenke, 
diétu alebo zmenu životného štýlu – prvá emócia, ktorá 
nás okamžite zasiahne, je strach. Či ide o nervozitu alebo 
paniku, väčšina z nás prežíva určitý stupeň strachu, keď 
sa púšťame do niečoho nového. Sme vzrušení, no zároveň 
si myslíme: Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane tamto? Čo ak? 
Čo ak? 

Nový krok, nový blok

Vždy, keď sa odhodláme začať niečo nové, obzvlášť čosi 
nové pre Boha, takmer vždy a takmer okamžite narazíme 
na negatívnu okolnosť, ktorá sa pokúsi odradiť nás alebo 
presvedčiť, že to, do čoho nás Boh volá, nezvládneme. 
Čosi nám začne našepkávať, že na to jednoducho 
nemáme, že je to priťažké a nemá to zmysel. Nepriateľ 
používa takéto slová a myšlienky, aby nás odradil a dúfa, 
že nikdy nedosiahneme to, do čoho sme sa pustili.

Diabol sa pokúša do nás zasiať strach ešte skôr, než 
niečo začneme. Apoštol Ján v Zjavení 12:4 píše: „Drak 
sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej 
dieťa, len čo ho porodí“ (Ekum. pr.). Žena sa chystala 
rodiť, ale drak (satan) sa pred ňu postavil, aby zhltol jej 
novorodeniatko.

Táto scéna zobrazuje to, čo sa často odohráva 
v životoch veriacich. Vždy, keď nám Boh vloží do 
srdca novú myšlienku, sen, víziu či výzvu, nepriateľ je 
ihneď pripravený konať: hádže nám polená pod nohy. 
Nehovorím iba o tom, keď sa púšťame do „veľkých“ 
vecí pre Boha; nepriateľ nie je prieberčivý. Kresťanský 
život je plný nových výziev. Keď prijmeme Ježiša za 
svojho Spasiteľa, dostávame sa na novú úroveň. Keď sa 
rozhodneme ísť hlbšie vo vzťahu s Bohom a začneme sa 
odvážnejšie modliť, alebo sa odhodláme investovať čas, 
peniaze a energiu do Božieho kráľovstva – to všetko sú 
kroky na novú, vyššiu úroveň. Niektoré kroky, ku ktorým 
nás Boh pozýva, sa môžu zdať veľké a dôležité, kým iné 
pôsobia zanedbateľne. V každom prípade však platí, že 
vždy, keď vstúpime na novú úroveň, postaví sa nám do 
cesty blok, ktorý pochádza od nášho nepriateľa – diabla. 
Biblia hovorí, že protivenstvá prichádzajú vždy, keď sa 
pred nami otvoria nové dvere (1Kor 16:9). Boh je však 
vždy s nami, nemusíme sa báť. Niektoré ciele sa nám 
môžu zdať priveľké, ale Bohu je všetko možné. Nič Ho 
nezaskočí ani nevystraší.

Ak chceme pre Boha spraviť niečo veľké a sme 
odhodlaní nevzdať sa svojich snov, musíme riskovať a byť 
odvážni. Ak sa ocitneme v situáciách, ktoré nám budú 
naháňať strach, nemodlime sa za to, aby strach odišiel; 
modlime sa, aby nám Boh dal odvážneho a smelého 
ducha. Strach neodíde – to vám garantujem. Strachu sa 
nemožno zbaviť, preto sa musíme naučiť premáhať ho.

Duch strachu bráni napredovaniu. Nepriateľ už stovky 
rokov používa taktiku strachu a určite ju nezmení. Strach 
však môžeme poraziť, pretože slávne víťazíme v Tom, 
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ktorý nás miluje (pozri Rim 8:37). Odvaha nie je absencia 
strachu; je to odhodlanie napredovať, aj keď cítime strach.

Správny pohľad na strach

Často kážem o Izaiášovi 41:10, pretože tento verš 
povzbudzuje a ukazuje, čo robiť, keď sa bojíme. „Neboj 
sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, 
posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram 
spravodlivou pravicou“ (Ekum. pr.).

Čo znamenajú slová „Neboj sa, veď som s tebou... 
posilním ťa a určite ti pomôžem“? Znamenajú to, že 
Boh nám dáva silu, keď prechádzame ťažkým obdobím. 
Tento verš zároveň naznačuje, že problémy, ktorým 
budeme čeliť, nás budú ovplyvňovať čoraz menej. Je 
to ako cvičenie: keď začíname, všetko nás bolí, ale keď 
vydržíme, spevnejú nám svaly a zosilnieme. Na to, aby 
sme zosilneli, musíme byť ochotní zniesť dočasnú bolesť.

Zamyslite sa nad svojím životom: existujú situácie, 
ktoré teraz zvládate bez problémov, ale kedysi vám 
naháňali strach? Určite áno. Keď kráčate s Bohom, On 
vás posilňuje a pomáha znášať ťažkosti. Uisťujem vás, že 
niektoré z vecí, ktoré vás dnes obťažujú, vás o päť rokov 
už nebudú trápiť rovnako intenzívne. Aj ja prežívam 
strach, najmä keď robím niektoré veci po prvý raz. Keď 
v nich získam určitú prax, nepríjemné pocity zmiznú. 
Naučme sa napredovať aj napriek pocitom a nedajme sa 
nimi ovládať.

Keby Boh z nášho života odstránil všetok strach, nikdy 
by sme nevyrástli a nenaučili sa prekonávať prekážky. 

Dopúšťa na nás aj ťažkosti, aby nám ukázal, čo potrebuje 
v nás posilniť alebo zmeniť. Slabosti sa nikdy neodhalia, 
keď sa máme dobre, ale rýchlo vyplávajú na povrch 
v čase skúšok a problémov. Niekedy nám Boh ukáže, 
čoho sa bojíme, aby nás toho konkrétneho strachu zbavil 
a posilnil pre veci, ktoré nás v budúcnosti čakajú. V takej 
situácii sa naučme povedať: „Ďakujem Ti, Pane, že si mi 
ukázal, čoho sa bojím. Odhalil si mi ďalšiu oblasť, ktorú 
chceš vo mne zmeniť.“ Keď túto oblasť strachu vyriešime, 
nepriateľ nás v nej už nebude môcť tak ľahko obťažovať. 
Takto nás Boh posilňuje a učí víťaziť nad strachom.

Bez ohľadu na to, akým ťažkým obdobím prechádzame, 
nezabúdajme, že Boh koná vždy iba dobre (pozri 5Moj 
8:16). Možno sa niektoré veci spočiatku nezdajú dobré, 
ale ak nestratíme dôveru v Pána, obrátia sa v náš prospech.

Boh hovorí: „Budem s tebou.“

Božia prítomnosť v našich životoch pomáha prekonávať 
strach. Ak veríme, že Boh je s nami, dokážeme sa smelo 
a odvážne popasovať s každou výzvou. Božiu prítomnosť 
nemusíme vždy cítiť, ale môžeme sa spoľahnúť na Jeho 
slovo a pamätať na to, čo povedal: „Sám Hospodin, tvoj 
Boh, ide s tebou; on ťa nenechá a neopustí“ (5Moj 31:6, 
Ekum. pr.).

Boh zveril Jozuovi dôležitú vodcovskú úlohu – 
mal voviesť Izrael do zasľúbenej zeme: „Po smrti 
Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin 
Mojžišovho pomocníka Jozuu, syna Núna: Môj služobník 
Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok 
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tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Dal som 
vám všetko, na čo stúpi vaša noha, ako som to povedal 
Mojžišovi“ (Joz 1:1-3, Ekum. pr.).

Z úryvku sa dozvedáme, že Mojžiš zomrel a na jeho 
miesto na čele Božieho ľudu sa mal postaviť Jozua. 
Len čo mu Boh túto správu oznámil, uistil ho: „Nikto 
neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, 
ako som bol s Mojžišom. Nenechám vás a neopustím. 
Buď silný a odvážny“ (v. 5-6). Boh neskôr Jozuu znovu 
povzbudzoval: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa 
a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, 
kamkoľvek pôjdeš“ (v. 9). Boh v podstate Jozuovi 
povedal: „Máš pred sebou veľkú úlohu, ale nedaj sa ňou 
zastrašiť. Neboj sa, pretože budem s tebou.“

Biblia učí, prečo sa nemáme báť: Boh je s nami. A ak 
Boha poznáme, vieme, že sa naňho môžeme spoľahnúť. 
Nemusíme vedieť, čo urobí; stačí vedomie, že je s nami.

Strach v nás vyvoláva negatívne pocity. Keď Boh 
povedal Jozuovi, aby sa nebál, neprikazoval mu, aby 
„necítil“ strach, ale aby sa mu nepoddal. Možno si už 
počul moje vyučovanie s názvom „Urob to, aj keď sa 
bojíš.“ Zdôrazňujem v ňom, že keď na nás zaútočí strach, 
máme aj napriek tomu pokračovať v úlohe, ktorú nám Boh 
zveril. Možno sa vám budú triasť kolená a potiť dlane, ale 
aj napriek tomu pokračujte ďalej. To je význam príkazu 
„neboj sa“.

Keď prežívam strach, často rozjímam o Božom slove, 
pretože mi dáva silu napredovať aj napriek negatívnym 
pocitom. Slovo Božie má moc. Nasledujúci verš ma už 
niekoľkokrát povzbudil: „Ja som s tebou a budem ťa 

chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto 
krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil“ 
(1Moj 28:15, Ekum. pr.).

Každý, kto niekedy dostal príležitosť spraviť niečo 
veľké, musel čeliť strachu. Čo spravíte, keď sa ocitnete 
v pokušení podľahnúť mu? Utečiete, alebo zostanete 
pevne stáť vo vedomí, že Boh je s vami?

Ako čeliť strachu

Jedným z významov slova báť sa je „utiecť“. Keď teda 
poviem „Nebojte sa!“, mám na mysli: „Neutekajte pred 
tým, čo vás desí. Nesnažte sa ukryť, ale postavte sa situácii 
zoči-voči, aj keby ste najradšej vzali nohy na plecia.“

Jedna zo žien, ktoré pracujú v našej organizácii, má 
pozoruhodné svedectvo. Keď sa dozvedela, že trpí 
vážnou chorobou, rozhodla sa, že pred realitou nebude 
utekať. Po oznámení diagnózy sa síce zľakla, ale nevzdala 
sa – vytrvala. Kiežby ste aj vy našli odvahu čeliť strachu 
v Božej moci, až kým nedosiahnete víťazstvo, ako sa to 
podarilo Peggy! Toto je jej príbeh:

Štyridsaťosem rokov som si žila „po svojom“, keď som 
sa zrazu ocitla na pohotovosti. Zaviezli ma tam moje sestry, 
pretože ich trápilo, ako vyzerám: bola som bledá, nedokázala 
som sa posadiť a ťažko sa mi dýchalo, pretože sa mi zväčšilo 
brucho. 2. mája 1996 mi diagnostikovali rakovinu vaječníkov.

Operáciou mi z tela odstránili šesťkilogramový nádor 
a s ním aj maternicu. Po štvortýždňovej rekonvalescencii som 
pol roka chodievala na chemoterapiu. 
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Keď som sa na začiatku dozvedela diagnózu, vyľakala som 
sa. Napadlo mi, že asi zomriem. Rakovina bola už v treťom 
štádiu a ja som mala pocit, akoby mi oznámili rozsudok 
smrti. Lekári boli mojím stavom znepokojení a jeden z nich 
mi povedal, že niektoré ženy po podstúpení liečby žijú ešte 
päť až desať rokov. Neznelo to veľmi povzbudivo, preto som 
sa rozhodla začať sa modliť a prehodnocovať svoj život. Ako 
u väčšiny ľudí, aj ja som potrebovala hlasný „budíček“, aby 
som sa spamätala.

V detstve som chodievala do nedeľnej školy. Verila som 
v Boha. Keď som sa teraz začala modliť, pocítila som pokoj 
a získala pozitívny postoj k aktuálnej situácii. Bolo ťažké 
vysvetliť to priateľom a príbuzným, ale cítila som ubezpečenie, 
že ak sa nevzdám, všetko bude zase v poriadku.

Chemoterapiu som ukončila v októbri 1996. Priznali 
mi invalidný dôchodok a povedali, že najbližších päť rokov 
nemôžem pracovať. Na jednej z mnohých kontrol sa ma lekár 
opýtal, či sa môže za mňa pomodliť. Súhlasila som. Navrhol 
mi aj zbor, do ktorého by som mohla chodievať. Na treťom 
zhromaždení, ktorého som sa zúčastnila, som Ježiša prijala za 
svojho Pána a Spasiteľa! To sa stalo 2. marca 1997. Presne 
rok po tom, ako som si vypočula „rozsudok smrti“, som prijala 
večný život! Odvtedy slúžim Bohu a nemám rakovinu!

Peggy sa naučila čeliť strachu zo smrti tým, že svoj 
život odovzdala Ježišovi. Keď tak urobila, Boh ju uzdravil 
a ona pochopila, že človeku nepomôže, ak pred strachom 
uteká; víťazstvo a nádej dosiahne vtedy, keď sa s Božou 
pomocou smelo postaví strachu zoči-voči.

V roku 1989 som sa aj ja stretla s rakovinou. Dva dni 
po bežnej preventívnej prehliadke mi lekár oznámil, 

že mám rakovinu prsníka a musím ihneď podstúpiť 
mastektómiu, pretože nádor je veľmi agresívny. Keby 
som povedala, že som zostala v šoku a vydesená, boli 
by to slabé slová. Boh mi však rýchlo pripomenul svoje 
Slovo a dal mi odvahu napredovať. Napadlo mi, že by som 
lekárov výrok mohla jednoducho ignorovať a žiť si ďalej. 
(Ľudia tak často robia, pretože takto istým spôsobom 
od problému utečú. Jednoducho ignorujú, čo sa deje, 
a dúfajú, že to samo zmizne. Problém je však v tom, že 
veci sa samy nevyriešia.) Keby mi Boh bol povedal, aby 
som na operáciu nešla, nepodstúpila by som ju, ale keďže 
som v srdci cítila, že je to potrebné, súhlasila som s ňou. 
Ako Peggy aj mne hovorili, že rakovina sa môže vrátiť. To 
však bolo už pred devätnástimi rokmi a ja som doteraz 
nemala recidívu.

Istá mladá žena tiež unikla smrti o vlások, ale ani 
ju neodradili negatívne vyhliadky do budúcnosti. 
Juliane Koepckeová sa po ukončení strednej školy 
radovala rovnako ako ostatní maturanti. Rodená Nemka 
doštudovala v Lime, hlavnom meste Peru, kde jej otec 
pracoval ako biológ. Počas letu z Limy do Pucallpa, kde 
sa jej otec práve nachádzal, Juliane sedela vedľa svojej 
matky.

Keď lietadlo s deväťdesiatimi dvoma pasažiermi na 
palube vletelo do nečakanej búrky, Juliane si všimla, že 
pravé krídlo začalo horieť. Jej matka vyhlásila: „To je náš 
koniec.“ Posledná vec, ktorú si Juliane pamätala bolo, 
ako padá dole, stále pripútaná k sedadlu.

O niekoľko hodín neskôr sa Juliane prebrala kdesi 
uprostred obrovského amazonského pralesa. Nevidela 
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na jedno oko, mala zlomenú kľúčnu kosť a na ramene 
hlbokú ranu. Keď sa jej podarilo uvoľniť zo sedadla, začala 
hľadať svoju matku. Nenašla nič, iba niekoľko prázdnych 
sedadiel a telá troch mladých žien. Uvedomila si, že ako 
jediná nehodu prežila. 

Juliane bola odhodlaná prežiť, ale nemala ani potuchy, 
kde sa nachádza. A okrem toho tam nebol nik, kto by jej 
pomohol. V hlave sa jej vynorili otcove slová o tom, že ak 
sa človek v džungli vyberie dolu svahom, vždy natrafí na 
vodu a voda ho zakaždým dovedie k civilizácii. Tak sa 
sama vydala na cestu a predierala sa dažďovým pralesom. 
Počula nad sebou prelietavať lietadlá, ale z hustého 
porastu im nedokázala poslať signál.

Po desiatich vyčerpávajúcich dňoch nakoniec našla 
malú chatrč, v ktorej bola soľ a petrolej – presne to, čo 
potrebovala na odstránenie červov zo svojej kože. Na 
jedenásty deň po havárii stretla skupinku poľovníkov 
z Peru, ktorí ju odviezli na letisko. Odtiaľ sa jej podarilo 
dostať k otcovi. Juliane sa odmietla vzdať, aj keď netušila, 
na čo v džungli narazí. Neskôr sa z nej stala zoologička. 
V súčasnosti žije v Nemecku.

Strach zo zlyhania

Strach zo smrti je iba jedným z mnohých druhov 
strachu, aké nás môžu sužovať. Ľudia sa boja rôznych vecí: 
počínajúc od výšky a pavúkov až po verejné vystupovanie. 
Na nasledujúcich stránkach sa chcem venovať takému 
druhu strachu, ktorý nás hlboko zasahuje – ide o strach 
zo zlyhania.

Tento druh strachu môže prameniť z obavy, čo si o nás 
pomyslia iní. Nechceme, aby o nás zmýšľali negatívne, 
nechceme žiť so zlým pocitom zo seba samých, preto sa 
do ničoho radšej nepúšťame. Nazdávame sa, že sa tým 
ochránime pred zlyhaním. Strach z neho však môže byť 
taký silný, že nám zabráni postaviť sa výzvam zoči-voči 
a riskovať.

Ak chceme byť smelými ľuďmi, ktorí sa nikdy 
nevzdávajú, musíme sa tomuto druhu strachu pozrieť 
priamo do očí. Inak v živote nikam nepostúpime 
a nedosiahneme vytúžený cieľ. Strach zo zlyhania, ktorému 
sa nevzoprieme, nám zabráni stať sa ľuďmi, akými nás 
Boh chce mať. Zapamätajme si: človek zlyháva až vtedy, 
keď sa prestane snažiť. Keď sa cestou dopustíme chýb, 
môžeme sa z nich poučiť.

Aj pád je krokom vpred

Strach zo zlyhania paralyzuje a bráni kráčať k cieľu. 
V konečnom dôsledku môže znemožniť splnenie Božieho 
plánu. Tento druh strachu nám nahovára, že v istej situácii 
nie sme schopní urobiť, čo treba, alebo, že nedokončíme 
to, čo sme si predsavzali. Tento druh strachu sa prejavuje 
najmä vo chvíli, keď máme niečo robiť po prvýkrát. Bojíme 
sa, že to nedokážeme, preto sa o to ani nepokúsime. Keď 
sa zameriam iba na vlastné schopnosti, všetko mi naháňa 
strach; ak svoj zrak upriamim na Boha, získam istotu, že 
s Ním zvládnem všetko, do čoho ma povolal (pozri Fil 
4:13).
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Ste stvorení pre dobrodružstvo

Boh nás nestvoril na to, aby sme celý život robili to isté, 
každému z nás vložil do srdca túžbu po dobrodružstve. 
Pod dobrodružstvom rozumieme skúsiť niečo doteraz 
nepoznané. Zažívame ho vtedy, keď sa rozhodneme 
spraviť niečo inak, čosi na hrane, čo presahuje našu 
tradičnú bezpečnú zónu.

Ubezpečujem vás, že ak máte niečo urobiť, Boh 
vám dá na to silu. Nemusíte sa cítiť byť na to schopní 
a nepotrebujete ani skúsenosti. Stačí správna pohnútka 
a srdce plné viery. Boh nehľadá schopných ľudí, ale 
takých, ktorí sa Mu dajú k dispozícii. Hľadá človeka, 
ktorý povie: „Tu som, Pane, pošli mňa. Tu som, použi 
ma. Chcem Ti slúžiť. Chcem pre Teba niečo urobiť!“

Spomínam si na istú nedeľu, keď som sa musela 
postaviť zoči-voči strachu, ktorý mi mohol zabrániť vstúpiť 
do hlbšieho vzťahu s Bohom. V tom období som skutočne 
milovala Pána, ale poznala som iba málo biblických 
právd a princípov. Vedela som, čo treba urobiť, aby bol 
človek spasený. Ale ako dosiahnuť víťazstvo, ako zdolávať 
prekážky, žiť v moci a autorite a nechať sa Bohom použiť? 
Nedúfala som, že by sa môj život mohol niekedy zmeniť.

V zbore sme práve mali misijnú nedeľu. Spievali sme 
pieseň: „Tu som, Pane, pošli ma.“ Počas piesne som 
cítila, ako mi v srdci rastie túžba slúžiť Bohu a z celej sily 
som spievala: „Bože, tu som! Pošli ma, pošli ma!“ Nemala 
som ani potuchy, kam by ma mohol poslať, keďže v tom 
čase som už mala tri malé deti. Okrem toho som bola 
ženou, ktorú v detstve zneužívali. Mojím cieľom bolo 

jednoducho zvládnuť každý nový deň. V tej chvíli som 
však cítila, že ma Boh chce použiť. Nemala som veľa 
zručností, ale dala som sa Bohu do rúk. Bola som ochotná 
povedať: „Možno cestou niekoľkokrát padnem na tvár, 
ale ak ma chceš použiť, Pane, pokúsim sa o to.“

Ak chcete, aby vás Boh použil, nedajte sa zastaviť 
strachom zo zlyhania. Boh vidí nielen vašu aktuálnu 
situáciu, ale aj miesto, kam sa môžete dostať. Pred Ním 
nie je skryté to, čo ste doteraz urobili; On vidí aj to, čo 
všetko s Jeho pomocou dokážete.

Nasledovanie Boha sa občas podobá kráčaniu v hmle: 
vidíme iba na dva kroky pred sebou. Keď ich urobíme, 
ukážu sa ďalšie. S Bohom nevidíme vždy jasne do ďalekej 
budúcnosti, ale ak sme ochotní dôverovať Mu, ocitneme 
sa na vzrušujúcej ceste za obrovským dobrodružstvom, 
pre ktoré sa oplatí žiť.

Zlyhanie alebo odrazový mostík?

Nikto nechce zlyhať. Ako som však v úvode napísala, 
verím, že „zlyhania“ môžu byť dôležitým odrazovým 
mostíkom na ceste k úspechu. Zlyhanie nás učí, čo 
nerobiť. To je rovnako dôležité, ako vedieť, čo máme robiť! 
Takzvané zlyhanie závisí od toho, ako sa naň pozrieme.

Určite ste už počuli, koľko nevydarených pokusov 
predchádzalo vynájdeniu žiarovky Thomasom Edisonom. 
Kdesi som čítala, že sa o to pokúsil sedemstokrát. Inde 
sa uvádzalo číslo dvetisíc, šesťtisíc, a niekde dokonca až 
desaťtisíc. Nech je pravda akákoľvek, jeho vytrvalosť je 
fascinujúca. Edison tvrdil, že ani jeden z jeho pokusov 
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nebol zlyhaním – ani jeden! Na to, aby došiel do cieľa, 
vraj jednoducho potreboval veľa krokov. Ak chcete 
v živote dosiahnuť niečo hodnotné, potrebujete rovnaké 
odhodlanie ako Edison.

Muž, ktorý stál za celosvetovým úspechom spoločnosti 
IBM, sa nebál zlyhaní. Dokonca povedal: „Chcete vedieť 
môj recept na úspech? Je veľmi jednoduchý: zdvojnásobte 
počet svojich neúspechov. Mnohí považujú zlyhanie 
za nepriateľa úspechu. Nie je to tak. Buď sa zlyhaním 
necháte znechutiť, alebo sa z neho poučíte. Tak sa pusťte 
do práce a robte chyby! Práve tak nájdete úspech.“

Ak sa poddáte strachu zo zlyhania, nikdy naplno 
nerozviniete svoj potenciál. Dobrá správa je, že nemáte 
dôvod obávať sa zlyhania. Po prvé Boh je s vami. Po 
druhé, ak sa odmietnete vzdať, nezlyháte. 

Vždy, keď na vás zaútočí strach, spomeňte si na to, 
že Boh je s vami. On vás nesklame ani neopustí. Je 
vaším Bohom, preto vám bude pomáhať a nepustí vás 
z rúk. Dostanete jeho silu, aby ste sa dokázali pozrieť 
ťažkostiam do očí. Už teraz pracuje na vašom charaktere, 
aby ste vytrvali a dosiahli to, čo vám pripravil. On vám dá 
odvahu nikdy sa nevzdať.

Často premýšľam o tom, prečo niektorí ľudia dosiahnu 
v živote veľké veci, kým iným sa podarí iba málo alebo 
vôbec nič. Viem, že to nezávisí iba od Boha, ale aj od 
nás. Každý sa musí sám rozhodnúť, či siahne hlboko 
do svojho vnútra a nájde odvahu napredovať aj napriek 
strachu, omylom, podrazom zo strany iných, zdanlivej 
nespravodlivosti a všetkým ostatným výzvam, ktoré život 
pred nás stavia. To za nás neurobí nikto; je to len na nás.

Prevezmite zodpovednosť za svoj život. Ako používate 
to, čo vám Boh zveril? Rozvíjate svoje talenty, alebo ich zo 
strachu zakopete do zeme? Verím, že Boh dáva všetkým 
ľuďom rovnakú príležitosť, keď hovorí: „Predložil som 
vám život i smrť... vyvoľ si teda život“ (5Moj 30:19, Ekum. 
pr.). Strach patrí do kategórie smrti, kým viera a pokrok 
prinášajú život. Voľba je vo vašich rukách. Verím, že sa 
rozhodnete správne.
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Úspech, ktorý visel na kábli

Alexander Graham Bell, vynálezca telefónu 
a zakladateľ spoločnosti Bell Telephone Company, bol 
bystrým, zvedavým, usilovným a vytrvalým človekom. 
Práve tieto vlastnosti ho predurčili na úspešnú kariéru 
vynálezcu. Za každým z jeho vynálezov stál jednoduchý 
dôvod: Bell chcel pomáhať ľuďom, ktorí trpeli nejakým 
hendikepom.

Bellova matka Eliza Grace mala poškodený sluch. Bell 
chcel preto nájsť efektívnejší spôsob komunikácie než 
pomocou trubice, ktorá sa v tom čase bežne používala. 
Mladý Bell hovoril s matkou tak, že si ústa priložil 
na jej čelo, veriac, že mama zachytí zvukové vlny jeho 
hlasu. Druhou pohnútkou, ktorá Bella viedla k hľadaniu 
pomôcok na komunikáciu, bola otcova dlhoročná práca 
s nepočujúcimi a s ľuďmi trpiacimi rečovými vadami.

Bell, pôvodom Škót, odišiel študovať do Londýna. 
Počas pobytu v Anglicku Bellovi dvaja bratia ochoreli na 
tuberkulózu a zomreli. Keď sa touto smrteľnou chorobou 
nakazil aj on, rodičia sa s ním presťahovali do Kanady, 
aby mu zachránili život. Hoci Bell štúdium v Londýne 
neukončil, na univerzite sa zoznámil s prácou nemeckého 
fyzika Hermanna von Helmholtza. Napriek tomu, že Bell 
nevedel po nemecky, pokúšal sa prísť na to, čo Helmholtz 
učil. Bella zaujalo najmä tvrdenie, že elektrické ladičky 
a rezonátory dokážu produkovať samohláskové zvuky. 
V dôsledku neznalosti nemčiny Bell zle porozumel 
Helmholtzovej teórii a domnieval sa, že podľa tohto 
fyzika možno zvuk prenášať prostredníctvom káblov, čo 
sa mu napokon aj podarilo uskutočniť. Vedec na margo 

uvedenej chybnej interpretácie povedal: „Dodala mi 
istotu. Keby som nemčinu ovládal, nikdy by som sa asi 
nepustil do pokusov s elektrinou.“ Tieto experimenty 
viedli k vynájdeniu telefónu.

Bella poznáme najmä ako vynálezcu tohto pomocníka 
komunikácie. Vedec má však na konte ďalšie vynálezy, 
ku ktorým patrí aj predchodca železných pľúc, aké 
v 50. rokoch 20. storočia pomáhali pacientom s detskou 
obrnou. Aj tento vynález bol výsledkom Bellovej 
osobnej tragédie. V roku 1881 zomrel na zlyhanie pľúc 
jeho novorodený synček Edward. Bell v reakcii na túto 
udalosť skonštruoval kovovú košeľu, ktorá mala ľuďom 
s dýchacími problémami pomôcť lepšie dýchať. V tom 
istom roku postrelili amerického prezidenta Jamesa A. 
Garfielda a Bell sa pokúsil zachrániť mu život tým, že 
narýchlo vyrobil detektor kovov, aby guľku dokázali 
lokalizovať. Hoci prezident na následky zranení zomrel, 
Bell na jeho záchranu spravil všetko, čo bolo v jeho silách.

Povzbudzujem vás: podobne ako Alexander Graham 
Bell nechajte sa svojimi ťažkosťami inšpirovať ku 
kreatívnym riešeniam. Nikdy nepoľavte v snahe urobiť 
z tohto sveta lepšie miesto a skvalitniť ľuďom život.
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4. kapitola

Ako čeliť strachu

„Zavrite orla do klietky a prehryzne mreže, či už budú zo 
železa, alebo zo zlata.“

– Henrik Ibsen

Sliepky často strávia celý život na rovnakom gazdovstve, 
kým orly sa učia lietať do nových výšok. Ak sa chcete 
stať „kresťanmi-orlami“, budete sa musieť vyrovnať 
so siedmimi druhmi strachu. Ak si s nimi neporadíte, 
môže sa stať, že ostanete vo výbehu pre hydinu. Ak sa 
im postavíte zoči-voči a prekonáte ich, stanete sa orlami. 
Nevzdávajte sa, s Božou pomocou svoj strach prekonáte 
a úplne sa zbavíte „slepačej mentality“!

Sedem druhov strachu, 
ktoré musíte prekonať

1. Strach z toho, čo si o vás ľudia myslia

Ak sa chcete v živote posunúť vpred, prvá vec, 
s ktorou sa musíte vysporiadať, je strach z toho, čo si 
o vás iní myslia. Svojimi rozhodnutiami sa často snažíme 
páčiť viac ľuďom ako Bohu. Neriadime sa túžbami svojho 
srdca, ale chceme sa zapáčiť iným, pretože túžime po ich 

uznaní. Záleží nám na tom, aby nás mali radi; jednoducho 
chceme zapadnúť bez toho, aby nás niekto posudzoval, 
kritizoval, či negatívne o nás hovoril.

Apoštol Pavol sa touto otázkou zaoberá v Liste 
Galaťanom 1:10: „Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, 
nebol by som Kristovým služobníkom“ (Ekum. pr.). 
Chcel tým povedať, že keby mu záležalo na tom, čo si iní 
o ňom myslia, alebo keby mu šlo o popularitu, nemohol 
by slúžiť Pánovi takým spôsobom, akým to robil. To isté 
platí o každom z nás.

Chcieť sa páčiť ľuďom je prirodzené. Ale ak sa 
nadmerne usilujeme o uznanie druhých, diabol to môže 
zneužiť na to, aby nás odtiahol od cieľa nášho života. Ak si 
dáte za cieľ zapáčiť sa ľuďom, nikdy sa v plnosti nestanete 
ľuďmi, akými vás Boh chce mať.

Zistila som, že ľudia, ktorí nie sú odhodlaní naplno 
slúžiť Bohu, pokúsia sa aj mňa od toho odhovoriť. Obyčajne 
chcú, aby sme sa správali ako oni, a nie sú ochotní umožniť 
nám slobodne sa rozhodovať. Nepodľahnime ich tlaku, 
pretože raz sa každý z nás postaví pred Božiu tvár a bude 
sa zodpovedať za vlastný život. Účty nebudeme skladať 
ľuďom, ale Bohu, preto žime tak, aby sme sa v prvom rade 
páčili Jemu.

Verím, že všetci túžime prehĺbiť svoj vzťah s Bohom 
a žiť ako orly. Počítajme však s tým, že sa nájdu takí ľudia, 
ktorí s nami nebudú súhlasiť. Povedzme si to otvorene: ak 
si počas obedňajšej prestávky otvoríte Bibliu a namiesto 
ohovárania pôjdete na prechádzku alebo sa budete 
modliť, vaši kolegovia to nemusia chápať. Možno sa vám 
začnú vysmievať. Bude to tým, že vaše dobré rozhodnutia 
ich v srdci usvedčia. Možno vás označia za „svätuškárov“ 
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alebo náboženských fanatikov, ktorí si namýšľajú, že 
sú lepší než ostatní. Možno vás odmietnu a budú vás 
ohovárať. Ale ak viete, že túžite milovať Boha a slúžiť Mu 
celým srdcom, vytrvajte a nedajte sa ničím odradiť!

Ako sme už spomenuli, ľudia, ktorých vyvediete 
z miery svojou snahou priblížiť sa Bohu, sú tí, čo hlbší 
vzťah s Ním odmietajú. Len čo nájdete ďalšieho kresťana, 
ktorý bude mať podobné hodnoty ako vy a bude mať 
záujem zapojiť sa do rovnakých aktivít, získate nového 
priateľa. Boh je verný. Ak s Ním naozaj chcete kráčať, 
dá vám nových priateľov a obklopí vás ľuďmi rovnakého 
zmýšľania. 

Možno budete musieť istý čas kráčať sami. Viem však, 
že Boh sa postará o priateľov, akých potrebujete. Sama 
som zažila obdobia osamelosti. Ak práve prechádzate 
takým obdobím, nedajte sa znechutiť, pretože sa všetko 
zmení.

Evanjelium podľa Jána 12:42-43 opisuje smutnú 
situáciu, v akej sa mnohí nachádzajú: „Predsa však 
aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, ale 
nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili 
zo synagógy; lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu“ 
(Ekum. pr.).

Muži, ktorých evanjelista spomína, prišli o hlboký 
vzťah s Bohom, pretože im viac záležalo na tom, čo si 
myslia ľudia, než na tom, čo si o nich myslí Boh. Nebuďte 
aj vy ako oni! Ak zápasíte s potrebou mať uznanie 
druhých, povzbudzujem vás, aby ste si prečítali moju 
knihu Approval Addiction3. Naučte sa prikladať väčšiu váhu 

3	 U	nás	dostupné	v	českom	preklade	Závislost na uznání.

Bohu a Jeho mienke, než názorom vašich príbuzných, 
priateľov, susedov či kolegov. Snažte sa zapáčiť Bohu 
a budete sa vznášať s orlami; ináč zostanete s ostatnými 
sliepkami v ohrade pre hydinu. 

2. Strach z kritiky

Strach z toho, čo si ľudia pomyslia, ide ruka v ruke 
so strachom z kritiky. Chceme, aby nás považovali za 
bystrých a úžasných ľudí, ktorí vždy konajú správne. 
Posudzovanie ani kritika sa nám nemusia páčiť, ale 
neskĺznime k tomu, že sa ich začneme báť.

Ak máme pochybnosti o sebe, spoliehame sa na 
uznanie druhých, pretože nám dáva pocit, že konáme 
správne. Neistota a strach z chýb vedie mnohých 
k tomu, že väčšinu (ak nie všetky) rozhodnutí robia na 
základe názorov iných ľudí. Prečo sa domnievame, že iní 
vedia, čo je správne, ale my nie? Keď máme dostatočné 
sebavedomie, názory iných nás nebudú zotročovať.

Moja dcéra Sandra trpela mnoho rokov nízkym 
sebavedomím a perfekcionizmom. Spomínam si, že sa 
veľmi často pýtala na názor iných ľudí a cítila sa zmätená, 
keď nesúhlasili s jej nápadmi. Stávalo sa, že náhle zmenila 
svoje rozhodnutie, len aby vyhovela iným, hoci v srdci 
cítila, že jej pôvodný plán bol správny.

Boh ju v tejto oblasti, našťastie, uzdravil. Dodnes 
ochotne prijíma rady, ale je dostatočne sebavedomá na 
to, aby sa napokon rozhodla podľa seba. Je šťastnejšia, 
ako bývala kedysi, a prežíva hlboký pokoj, ktorý pramení 
z poznania, že kráča za Bohom tak dobre, ako jej to 
umožňujú jej schopnosti.
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Ak patríte k ľuďom, ktorí trpia podobnou neistotou 
ako kedysi Sandra, mám pre vás dobrú správu: Boh vás 
oslobodí. Začnite čeliť strachu z toho, že sa mýlite. Verte 
tomu, že Duch Svätý žije vo vás, dá vám múdrosť a bude 
vás viesť v každej situácii.

Keď som premýšľala o ľuďoch, ktorí prekonali strach 
z kritiky, spomenula som si na Dr. Martina Luthera 
Kinga Jr. Keď vystúpil proti segregácii a neférovému 
zaobchádzaniu s americkými černochmi, z viacerých 
strán sa naňho zosypala kritika – v niektorých prípadoch 
aj veľmi ostrá. King sa nevzdal svojich názorov ani napriek 
kritike, krutosti, hrozbám, zastrašovaniu a väzneniu. 4. 
apríla 1968 zasiahla guľka atentátnika tohto muža, ktorý 
sa rozhodol vydržať za každú cenu. Nepoddal sa strachu 
z kritiky a zmeny, o ktoré sa usiloval, sa nakoniec stali 
skutočnosťou a vyústili do prerodu americkej spoločnosti.

Verím, že každý človek, ktorý chce dosiahnuť niečo 
významné, musí najprv premôcť strach z kritiky. Nemožno 
kráčať s Bohom a zároveň vyhovieť všetkým ľuďom. Ak 
chceme robiť veľké veci, musíme prijať skutočnosť, že 
isté percento ľudí nebude s nami súhlasiť. To nás však 
nesmie odradiť.

3. Strach z toho, že sa Bohu 
nebudeme páčiť 

Ak chcete svoj vzťah s Bohom prehĺbiť, budete sa 
musieť zbaviť strachu z toho, že pre svoje nedokonalosti 
nedokážete Bohu robiť radosť. Mnoho ľudí zápasí 
s týmto druhom strachu. Zožierajú ich obavy, že Boh sa 

z nich neteší, pretože nerobia toho dosť alebo to robia 
zle. Myslia si, že Boh je s nimi nespokojný, pretože sa 
dostatočne nevenujú štúdiu Biblie, nemodlia sa správne 
alebo nemajú dostatočnú vieru. Sú otrokmi strachu, 
ktorý ich klame, že to, čo robia, nikdy nebude pre Boha 
dostačujúce. Diabol chce, aby sme uverili lži, že „dosť 
nikdy nie je dosť“. Chce, aby sme mali pocit, že nech 
robíme čokoľvek, Boh bude od nás vyžadovať viac alebo 
čosi iné.

Pravda je však taká, že Boha možno potešiť oveľa ľahšie, 
ako si myslíme! Áno, má vysoké požiadavky a chce, aby 
sme vo všetkom vynikali; dôležitá je však skutočnosť, že 
Ho ničím neprekvapíme. Už vo chvíli, keď nás pozval do 
vzťahu, vedel, čo môže od nás očakávať. Keď zlyháme, 
nezalamuje rukami a nehovorí: „Teraz si ma prekvapil. 
Toto som od teba veru nečakal!“ Žalm 139 hovorí, že 
On vie, čo sa chystáme urobiť ešte skôr, než to spravíme. 
Nezabudnite, že Boh vie o nás všetko, a aj napriek tomu 
nás miluje!

Pozorne si prečítajte nasledujúce tvrdenie: Keby ste 
mohli byť dokonalí z vlastných síl, nepotrebovali by ste Ježiša. 
Boh od vás žiada iba to, aby ste sa usilovali dosiahnuť 
dokonalosť. Ak skutočne milujete Ježiša, vaša láska vás 
bude každý deň poháňať k dokonalosti. Uisťujem vás 
však, že každý deň v niečom zlyháte. Ak ste úprimnými 
kresťanmi, nebudete brať svoje pochybenia ľahkovážne. 
Láska k Pánovi vás bude nútiť byť lepšími. Ráno 
vstanete a znovu sa pokúsite robiť veci lepšie ako včera. 
V niektorej oblasti sa vám to možno podarí, v inej zlyháte. 
Boh vám chce prostredníctvom týchto zlyhaní povedať: 
„Potrebuješ ma.“
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Evanjelista Matúš zaznamenal tieto Ježišove slová: 
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 
Otec“ (Mat 5:48, Ekum. pr.). Pri predstave, že máme byť 
„dokonalí“, cítime obavy. Toto slovo malo v pôvodnom 
jazyku Novej zmluvy iný význam. Jeden z anglických 
prekladov Biblie (The Amplified Bible) ho vystihuje 
nasledovne: dokonalý znamená „rastúci do zrelosti“. 
Tešme sa z toho, keď rastieme do zrelosti, a nevyčítajme 
si, ak nespĺňame ľudský štandard.

Povzbudzujem vás, aby ste sa tešili z cesty, na ktorej 
sa nachádzate. Život predsa nie je o dosiahnutí cieľa, ale 
o ceste. Ľudia, ktorí celý život bojovali, dosiahli svoj cieľ 
a pritom sa cítili mizerne, nezískajú ani zďaleka toľko ako 
tí, ktorí do cieľa možno nedorazia, ale vychutnajú si cestu.

Možno ste už čítali moje vyhlásenie: „Ešte nie som 
tam, kde by som mala byť, ale vďaka Bohu už nie som 
tam, kde som bývala kedysi. Nie som ešte v cieli, ale 
na ceste!“ Diabla takýto postoj rozčuľuje. Chcem vám 
pripomenúť, aby ste si nestanovili štandard dokonalosti 
podľa svetských noriem. Tešte sa z každého pokroku, 
ktorý dosiahnete. Ak ešte nie ste tam, kde by ste chceli 
byť, pripomeňte si skutočnosť, že už nie ste tam, kde 
ste kedysi boli! Nezameriavajte sa na svoje zlyhania, 
sústreďte sa na pokrok. Už len skutočnosť, že čítate túto 
knihu, je znakom napredovania.

Nedovoľte, aby vás zlyhania odradili od nasledovania 
Boha. Iba On vám pomôže prekonať chyby a slabosti, preto 
sa zamerajte naňho, nie na vlastné pády. List Židom 12:2 
učí: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery“ 
(Ev. pr.). Diabol je majstrom v odvádzaní pozornosti od 
toho, čo je naozaj dôležité. Prečo vás chce rozptyľovať? 

Aby vás mohol zničiť. Vie, že ak spustíte zrak z Ježiša, 
Pán prestane byť zdrojom vašej sily a „dokonávateľom“ 
vašich snov, vízií a viery.

Nezabudnite, že Boha nič neprekvapí: ani vaše 
zlyhania, ani chyby. Nestane sa, že by pri pohľade na mňa 
povedal: „Ach, Joyce! Nečakal som, že sa takto zachováš! 
Keby som bol vedel, že to urobíte, nedovolil by som ti 
kázať moje Slovo!“ Prečítajte si Žalm 139. Boh vedel 
o všetkých vašich dňoch ešte prv, než ste sa narodili. 
On pozná všetky vaše slová – dokonca aj tie, ktoré ste 
ešte nevyslovili. Vaše zlyhania Ho nešokujú. Na kríži ich 
prikryl krvou svojho Syna.

Ak Boha milujeme, nebudeme Ho chcieť zarmútiť 
svojimi hriechmi a spravíme všetko pre to, aby sme sa 
im vyhli. Napriek akejkoľvek opatrnosti, žiaľ zhrešíme. 
Nedajme sa tým znechutiť, veď, keď hrešíme, máme 
u Otca obhajcu. Ježiš Kristus, spravodlivý (pozri 1Jána 
2:1), je verný a „odpustí nám hriechy a očistí nás od 
všetkej neprávosti“ (1Jána 1:9). Nenechajme sa rozrušiť 
vlastnými chybami a zlyhaniami a neuverme klamstvu, 
že Boh nie je s nami spokojný. Ak sme v Kristovi, Boh 
Otec má z nás dokonalú radosť, pretože vidí, kým sme 
v Kristovi. Nezabudnime, že spása je z milosti, nie zo 
skutkov. Spásu si nezaslúžime dobrými skutkami; je to 
Boží dar, ktorý prijímame vierou (pozri Ef 2:8-9).

4. Strach z nesprávnych rozhodnutí

Ak sa chcete stať kresťanmi-orlami, musíte sa vyrovnať 
aj s týmto druhom strachu. Jeho podstatou sú pochybnosti 
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Ak Boha milujeme, nebudeme Ho chcieť zarmútiť 
svojimi hriechmi a spravíme všetko pre to, aby sme sa 
im vyhli. Napriek akejkoľvek opatrnosti, žiaľ zhrešíme. 
Nedajme sa tým znechutiť, veď, keď hrešíme, máme 
u Otca obhajcu. Ježiš Kristus, spravodlivý (pozri 1Jána 
2:1), je verný a „odpustí nám hriechy a očistí nás od 
všetkej neprávosti“ (1Jána 1:9). Nenechajme sa rozrušiť 
vlastnými chybami a zlyhaniami a neuverme klamstvu, 
že Boh nie je s nami spokojný. Ak sme v Kristovi, Boh 
Otec má z nás dokonalú radosť, pretože vidí, kým sme 
v Kristovi. Nezabudnime, že spása je z milosti, nie zo 
skutkov. Spásu si nezaslúžime dobrými skutkami; je to 
Boží dar, ktorý prijímame vierou (pozri Ef 2:8-9).

4. Strach z nesprávnych rozhodnutí

Ak sa chcete stať kresťanmi-orlami, musíte sa vyrovnať 
aj s týmto druhom strachu. Jeho podstatou sú pochybnosti 
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o sebe samom. Verím, že Boh nechce, aby sme o sebe 
pochybovali; chce, aby sme mali zdravé sebavedomie.

Raz som urobila isté rozhodnutie, ktoré sa niektorým 
ľuďom nepáčilo. Mysleli si, že som sa nerozhodla správne. 
Našli sa však aj takí, ktorí mi verili. Nedokázala som si 
však nevšímať tých, ktorí so mnou nesúhlasili, a tak som 
sa začala pýtať: Rozhodla som sa správne? Možno som to 
mala urobiť ináč. Potom som sa o tom rozprávala s Bohom: 
„Pane, bolo moje rozhodnutie správne?“ Uistil ma, že 
áno.

Ako ja, aj vy sa budete musieť naučiť nevšímať si 
pochybnosti o sebe. Boh mi z času na čas pripomína, 
aby som bola v tejto oblasti opatrná, pretože satan na nás 
ustavične útočí rôznymi druhmi strachu a pochybností. 
Naučila som sa nespoliehať na pocity, ale riadiť sa tým, 
čo mi Boh v srdci hovorí. Ak sa započúvame do Božieho 
hlasu v srdci, objavíme úžasné veci.

Ak o sebe ustavične pochybujeme a dookola 
rozoberáme správnosť svojich rozhodnutí, môžeme sa 
stratiť v pochybnostiach a stať sa nerozhodnými. Jakub 
1:7-8 učí, že nerozhodní ľudia (s rozpoltenou mysľou) sú 
vo všetkom nestáli a nemôžu očakávať, že im Boh niečo 
zverí. Ba čo viac, keď sme nadmerne nerozhodní, žijeme 
v zmätku. Zmätok zase plodí znechutenie a depresiu. 
Čoskoro sa znovu ocitneme medzi sliepkami, ktoré hrabú 
v piesku, namiesto toho, aby sme sa vznášali s orlami.

Ak máte pocit, že ste sa dopustili chýb, porozprávajte 
sa o tom s Bohom. Povedzte mu: „Pane, ak som pochybil, 
ukáž mi to. Chcem vedieť, či som nespravil chybu alebo 
zlé rozhodnutie. Prosím, ukáž mi, ak sa mýlim.“ Potom 

sa stíšte a zamerajte sa na to, čo cítite v srdci. Múdra rada 
nepríde z našej mysle, pocitov či od iných ľudí. Naučte sa 
počúvať svoje srdce! Ste kresťania, preto vo vás – vo vašich 
srdciach – žije Duch Svätý a On vás bude viesť.

Nezačnite si nahovárať, že sa mýlite iba preto, ak 
niekoľko ľudí s vami nesúhlasí. Ak sa diablovi podarí 
vykoľajiť vás tým, že nájde človeka, ktorý s vami 
nesúhlasí, je takmer isté, že auto vášho života šoféruje 
on. Dbajte o to, aby ste svoj zrak stále upierali na Ježiša 
a vyhnite sa pochybnostiam o vlastných schopnostiach 
a rozhodnutiach.

Všimla som si, že pochybnosti sa ma pokúšajú zmocniť 
práve vtedy, keď sa modlím. Vyvolávajú vo mne neistotu, 
či ma Boh vypočuje a odpovie na moje prosby. Modlitba 
je však našou najväčšou výsadou a je nevyhnutná na to, 
aby Boh mohol na zemi konať. Biblia hovorí, že nemáme, 
pretože neprosíme (pozri Jak 4:2), ale upozorňuje aj na to, 
že treba prosiť s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania 
(pozri Jak 1:6). Boh koná prostredníctvom našej viery, nie 
strachu. Ak si chceme udržať postoj viery, bude si to od 
nás vyžadovať vedomé úsilie. Rozhodnime si, či budeme 
pochybovať alebo veriť.

5. Strach z toho, 
že nesplníme Boží plán

Ďalší druh strachu, s ktorým sa musíme popasovať, je 
strach z toho, že sa minieme cieľa, že na ceste za Bohom 
spravíme niečo nesprávne. Poviem to jednoducho: ak 
náhodou „miniete“ Boha, netrápte sa – On vás nájde.
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Čoskoro sa znovu ocitneme medzi sliepkami, ktoré hrabú 
v piesku, namiesto toho, aby sme sa vznášali s orlami.

Ak máte pocit, že ste sa dopustili chýb, porozprávajte 
sa o tom s Bohom. Povedzte mu: „Pane, ak som pochybil, 
ukáž mi to. Chcem vedieť, či som nespravil chybu alebo 
zlé rozhodnutie. Prosím, ukáž mi, ak sa mýlim.“ Potom 
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nepríde z našej mysle, pocitov či od iných ľudí. Naučte sa 
počúvať svoje srdce! Ste kresťania, preto vo vás – vo vašich 
srdciach – žije Duch Svätý a On vás bude viesť.

Nezačnite si nahovárať, že sa mýlite iba preto, ak 
niekoľko ľudí s vami nesúhlasí. Ak sa diablovi podarí 
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nesúhlasí, je takmer isté, že auto vášho života šoféruje 
on. Dbajte o to, aby ste svoj zrak stále upierali na Ježiša 
a vyhnite sa pochybnostiam o vlastných schopnostiach 
a rozhodnutiach.

Všimla som si, že pochybnosti sa ma pokúšajú zmocniť 
práve vtedy, keď sa modlím. Vyvolávajú vo mne neistotu, 
či ma Boh vypočuje a odpovie na moje prosby. Modlitba 
je však našou najväčšou výsadou a je nevyhnutná na to, 
aby Boh mohol na zemi konať. Biblia hovorí, že nemáme, 
pretože neprosíme (pozri Jak 4:2), ale upozorňuje aj na to, 
že treba prosiť s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania 
(pozri Jak 1:6). Boh koná prostredníctvom našej viery, nie 
strachu. Ak si chceme udržať postoj viery, bude si to od 
nás vyžadovať vedomé úsilie. Rozhodnime si, či budeme 
pochybovať alebo veriť.

5. Strach z toho, 
že nesplníme Boží plán

Ďalší druh strachu, s ktorým sa musíme popasovať, je 
strach z toho, že sa minieme cieľa, že na ceste za Bohom 
spravíme niečo nesprávne. Poviem to jednoducho: ak 
náhodou „miniete“ Boha, netrápte sa – On vás nájde.
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Súčasťou strachu z toho, že sa v Božích veciach 
rozhodneme nesprávne, je aj strach z nedostatku. Keď 
nám Boh vloží do srdca nejaký sen a povolá nás do 
niečoho, často nám napadne otázka: „Čo sa stane, ak sa 
do toho pustím, ale nakoniec zistím, že to nebola Božia 
vôľa? Čo ak sa Boh o mňa nepostará?“

Bojíte sa, že sa v Božích veciach pomýlite? Spomeňte 
si na to, ako veľmi vás Boh miluje a na svedectvá ľudí, 
ktorí už pred vami kráčali po tej istej ceste. Biblia je plná 
príbehov o tom, ako Boh ľudí zázračne viedol a staral 
sa o nich: štyridsať rokov im dával z neba mannu, aby 
nehladovali! 

Kresťania sa niekedy mylne domnievajú, že sa nikdy 
nesmú dopustiť nijakej chyby. Božia láska a milosť však 
spočívajú v tom, že ak sme voči Bohu úprimní a snažíme 
sa robiť, čo je v našich silách, a na základe modlitby 
spravíme krok viery, ale potom pochybíme, Boh nám 
pomôže vrátiť sa na správnu cestu. Sľúbil, že nás nikdy 
neopustí a dokonca aj túto takzvanú chybu môže použiť 
pre naše dobro. Nebojme sa, že sa pomýlime, inak nikdy 
nebudeme mať odvahu vykročiť za Bohom.

Pravda je taká, že každý, kto sa učí Boha nasledovať, 
niekedy pochybí. Svet sa pre našu chybu nezrúti! 
Nebojte sa zlyhania, inak sa nikdy o nič nepokúsite. Ja by 
som radšej niečo vyskúšala a urobila chybu, než prežila 
celý život na jednom mieste. Bohu sa páči podnikavosť. 
Strach z toho, že Ho „minieme“, je vlastne strachom zo 
zlyhania. Nedovoľte tomuto strachu, aby ovplyvňoval 
vaše rozhodnutia. Ja sa držím motta: „Vykročte a zistíte.“ 
Zaparkované auto sa nedá šoférovať! Pohnite sa nejakým 

smerom; ak odbočíte nesprávne, môžete blok obísť 
a vybrať sa iným smerom.

6. Strach zo zmeny

Bývalý americký prezident Woodrow Wilson povedal: 
„Ak si chcete spraviť nepriateľov, pokúste sa niečo 
zmeniť.“ Ľudia z akéhosi dôvodu nemajú radi zmeny. 
Myslím si, že často je za tým strach.

Stáva sa, že keď nás aktuálne okolnosti života začnú 
vyčerpávať, nespokojne sa modlíme: „Ach, Pane! Niečo 
sa už musí zmeniť!“ Potom, keď sa Boh pokúsi vniesť do 
našich životov zmenu, hovoríme: „Pane, čo to robíš? Ja 
tú zmenu asi nezvládnem!“ Veľa ráz sa ocitáme medzi 
dvomi kameňmi: na jednej strane zmenu chceme, no na 
druhej sa jej bojíme.

Boh sa, našťastie, nikdy nemení. Je vždy ten istý, 
preto sa môžeme naňho spoľahnúť, aj keď sa všetko okolo 
nás mení. List Židom 13:8 ubezpečuje, že „Ježiš Kristus 
je ten istý včera, dnes i naveky“ (Ekum. pr.). A sám 
Hospodin prostredníctvom proroka Malachiáša hovorí: 
„Lebo ja Hospodin sa nemením“ (Mal 3:6, Roh. pr.). Keď 
v živote musíme čeliť zmenám, nachádzajme v tomto 
povzbudenie a útechu. Nebojme sa zmeny; zvládneme 
ju, pretože Boh sa nemení.

Čo keby sa bol Abraham Lincoln bál zmeny? Určite 
by nepodpísal dekrét o zrušení otroctva a tento hrozný 
systém by v Amerike naďalej pokračoval. Čo keby sa 
zmeny báli bratia Orville a Wilbur Wrightovci? Zostali 
by sme pripútaní k zemi a cestovali iba pozemnými 
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sa robiť, čo je v našich silách, a na základe modlitby 
spravíme krok viery, ale potom pochybíme, Boh nám 
pomôže vrátiť sa na správnu cestu. Sľúbil, že nás nikdy 
neopustí a dokonca aj túto takzvanú chybu môže použiť 
pre naše dobro. Nebojme sa, že sa pomýlime, inak nikdy 
nebudeme mať odvahu vykročiť za Bohom.

Pravda je taká, že každý, kto sa učí Boha nasledovať, 
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Nebojte sa zlyhania, inak sa nikdy o nič nepokúsite. Ja by 
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smerom; ak odbočíte nesprávne, môžete blok obísť 
a vybrať sa iným smerom.

6. Strach zo zmeny

Bývalý americký prezident Woodrow Wilson povedal: 
„Ak si chcete spraviť nepriateľov, pokúste sa niečo 
zmeniť.“ Ľudia z akéhosi dôvodu nemajú radi zmeny. 
Myslím si, že často je za tým strach.

Stáva sa, že keď nás aktuálne okolnosti života začnú 
vyčerpávať, nespokojne sa modlíme: „Ach, Pane! Niečo 
sa už musí zmeniť!“ Potom, keď sa Boh pokúsi vniesť do 
našich životov zmenu, hovoríme: „Pane, čo to robíš? Ja 
tú zmenu asi nezvládnem!“ Veľa ráz sa ocitáme medzi 
dvomi kameňmi: na jednej strane zmenu chceme, no na 
druhej sa jej bojíme.

Boh sa, našťastie, nikdy nemení. Je vždy ten istý, 
preto sa môžeme naňho spoľahnúť, aj keď sa všetko okolo 
nás mení. List Židom 13:8 ubezpečuje, že „Ježiš Kristus 
je ten istý včera, dnes i naveky“ (Ekum. pr.). A sám 
Hospodin prostredníctvom proroka Malachiáša hovorí: 
„Lebo ja Hospodin sa nemením“ (Mal 3:6, Roh. pr.). Keď 
v živote musíme čeliť zmenám, nachádzajme v tomto 
povzbudenie a útechu. Nebojme sa zmeny; zvládneme 
ju, pretože Boh sa nemení.

Čo keby sa bol Abraham Lincoln bál zmeny? Určite 
by nepodpísal dekrét o zrušení otroctva a tento hrozný 
systém by v Amerike naďalej pokračoval. Čo keby sa 
zmeny báli bratia Orville a Wilbur Wrightovci? Zostali 
by sme pripútaní k zemi a cestovali iba pozemnými 
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dopravnými prostriedkami alebo loďou, nie lietadlom. 
A keby mal zo zmien strach Thomas Edison, ktorého 
som už spomínala? Dodnes by sme po zotmení čítali iba 
pri svetle sviec.

Tieto príklady uvádzam preto, aby ste sa zamysleli 
nad pozitívnymi zmenami, ktoré ľuďom zlepšili a uľahčili 
život. Som si istá, že by ste si dokázali vytvoriť vlastný 
zoznam pozitívnych zmien, ktoré ste už vo svojom živote 
zažili. Môže sa stať, že strach zo zmeny zavrie dvere vášho 
života pred niečím úžasným. Nedopusťte to! Namiesto 
toho zmeny odvážne prijmite.

Bez zmeny niet rastu; a to, čo nerastie, zahynie. Zmena 
je súčasťou života a čím viac sa jej bojíme a bránime sa jej, 
tým viac Bohu vzdorujeme. Ako som už povedala, Boh sa 
nemení, ale mení ľudí, okolnosti a veci. 

Pred niekoľkými rokmi som si všimla, že na naše 
konferencie prichádzajú najmä ľudia v mojom veku alebo 
starší. Začala som si klásť otázku: Kde je mladšia generácia? 
Postupne som pochopila, že im neponúkam nič, s čím by 
sa mohli stotožniť. Rozhodla som sa, že zmením všetko, 
čo bude treba, aby som sa dokázala priblížiť aj mladším 
ľuďom, pretože oni sú našou budúcnosťou. Božie slovo 
nemožno zmeniť; zmeniť však môžeme spôsob, akým 
ho podávame. A presne to sme urobili: zmenila som 
šatník, aby som sa prispôsobila súčasnej móde. Naše 
konferencie sme obohatili o iné hudobné štýly, zlepšili 
multimediálnu prezentáciu a osvetlenie. Tieto veci 
nemajú vplyv na kázané Slovo, ale ľudí priťahujú. Vďaka 
našej ochote zmeniť niektoré vonkajšie veci prichádzajú 
na naše konferencie ľudia všetkých vekových skupín. 

Každý z nás prirodzene zmýšľa podľa štandardu 
generácie, v ktorej sme vyrástli. Treba si však uvedomiť, 
že veci sa neustále menia. Ak my nebudeme ochotní 
zmeniť sa, Boh nezostane stáť na mieste, aby na nás 
počkal. Potom sa budeme iba čudovať, ako sa mohlo stať, 
že sme premeškali Božie pôsobenie.

7. Strach z obetí 

Keď cítime, že nás Boh žiada, aby sme niečo urobili, 
spravidla sa pýtame: Čoho sa budem musieť vzdať, aby som to 
urobil? Ak sa do toho pustím, čo ma to bude stáť? Ak to urobím, 
stratím svoje pohodlie?

Pravda je taká, že všetko, čo pre Boha robíme, 
vyžaduje si istú investíciu. Láska k Bohu zahŕňa aj 
ochotu stratiť preňho život. Ochota prinášať obete patrí 
ku skúškam, ktorými musíme prejsť; nie však preto, aby 
sa Boh presvedčil, či to s Ním myslíme vážne, ale preto, 
aby nám dokázal svoju lásku a oddanosť a hlboko nám ich 
vštepil do sŕdc.

Pred viac ako tridsiatimi rokmi, keď ma Boh naplnil 
Duchom Svätým a povolal do služby, stratila som takmer 
všetkých priateľov. Požiadali ma, aby som odišla zo zboru 
a znepriatelila som si aj viacerých príbuzných. Cítila som 
sa zahanbene a osamelo. Bolo ťažké vytrvať a nevzdať sa. 
To všetko bolo súčasťou ceny, ktorú som musela zaplatiť, 
aby som prehĺbila vzťah s Bohom. 

Nebojte sa obetí, keď vás Boh povolá do služby alebo 
vám do srdca vloží sen. Rozhodnite sa, že zaplatíte cenu 
a skúškou prejdete. Ubezpečujem vás, že to stojí za to.
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čo bude treba, aby som sa dokázala priblížiť aj mladším 
ľuďom, pretože oni sú našou budúcnosťou. Božie slovo 
nemožno zmeniť; zmeniť však môžeme spôsob, akým 
ho podávame. A presne to sme urobili: zmenila som 
šatník, aby som sa prispôsobila súčasnej móde. Naše 
konferencie sme obohatili o iné hudobné štýly, zlepšili 
multimediálnu prezentáciu a osvetlenie. Tieto veci 
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ku skúškam, ktorými musíme prejsť; nie však preto, aby 
sa Boh presvedčil, či to s Ním myslíme vážne, ale preto, 
aby nám dokázal svoju lásku a oddanosť a hlboko nám ich 
vštepil do sŕdc.

Pred viac ako tridsiatimi rokmi, keď ma Boh naplnil 
Duchom Svätým a povolal do služby, stratila som takmer 
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aby som prehĺbila vzťah s Bohom. 

Nebojte sa obetí, keď vás Boh povolá do služby alebo 
vám do srdca vloží sen. Rozhodnite sa, že zaplatíte cenu 
a skúškou prejdete. Ubezpečujem vás, že to stojí za to.
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Strach zo zlyhania, z toho, čo si ľudia pomyslia, strach 
z kritiky, z toho, že sa nebudeme páčiť Bohu, zle sa 
rozhodneme, nesplníme Boží plán alebo budeme musieť 
prinášať obete – všetky tieto druhy strachu nechajte vo 
výbehu pre hydinu. Na oblohe medzi orlami niet pre ne 
miesta. Možno máte strach opustiť výbeh pre hydinu, 
pretože to znamená stratu bezpečia známeho prostredia. 
Nevzdávajte sa v boji so svojím strachom, ale rozprestrite 
krídla a smelo vzlietnite do výšky!

Neporaziteľná

Jednou z najznámejších amerických žien, ktoré sa 
nedali ničím odradiť, bola aj Helen Kellerová. Napriek 
dvojitému hendikepu (zrakovému a sluchovému) 
sa rozhodla tešiť zo života. Podarilo sa jej dosiahnuť 
pozoruhodné úspechy, ktorými obohatila celú spoločnosť.

Helenin život bol relatívne v poriadku až do jej 
devätnástich mesiacov. Všetko sa zmenilo, keď ochorela 
na zápal mozgových blán. Choroba jej vážne poškodila 
zdravie a pripravila ju o zrak aj sluch.

Helenini rodičia chceli dcére pomôcť, preto s ňou išli 
za Alexandrom Grahamom Bellom, ktorý sa preslávil 
vynájdením telefónu, ale zároveň bol erudovaným 
učiteľom sluchovo postihnutých. Bell rodičom 
Kellerovcom odporučil Perkinsovu školu pre nevidiacich 
v Bostone.

Tam sa Helen ujala Anne Sullivanová, ktorú dievčatko 
po celý život volalo „učiteľka“. Helen jej hendikep 
veľmi frustroval: často ju trápili výbuchy hnevu. Anne 
Sullivanová však bola trpezlivá a vytrvalá a postupne Helen 
naučila čítať a písať Braillovým písmom a efektívne. Ak sa 
chcete o Heleninom príbehu dozvedieť viac, prečítajte si 
hru Williama Gibsona The Miracle Worker alebo si pozrite 
rovnomenný film.4

Helen už od detstva túžila študovať a odmietla sa tohto 
privilégia vzdať. Po poctivej príprave ju roku v 1900 prijali 
na Radcliffovu vysokú školu (ženský náprotivok mužskej 
Harvardovej univerzity). S pomocou Anne Sullivanovej 
4 U	nás	známe	v	českom	preklade	ako	Divotvůrkyně
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si počas štvorročného štúdia osvojila niekoľko cudzích 
jazykov a školu absolvovala s vyznamenaním.

Helen sa vydala na dráhu spisovateľky a počas 
päťdesiatročnej kariéry písala knihy, novinové články 
a príspevky do časopisov. Jej prvá kniha s názvom The 
Story of My Life (Príbeh môjho života) vyšla roku v 1903 
a preložili ju do viac ako päťdesiatich jazykov.

Za svoju humanitárnu činnosť a inšpiráciu, ktorú 
poskytla nevidiacim a nepočujúcim, získala viacero 
ocenení, okrem iných aj prestížnu Prezidentskú medailu 
slobody. Často sa stretávala aj s vysokými štátnymi 
predstaviteľmi a všetkými americkými prezidentmi od 
Grovera Clevelanda po Lyndona Johnsona.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Helen Kellerová 
nevzdala, bola Anne Sullivanová. Zázračná učiteľka to so 
svojou žiačkou nikdy nevzdala. Ani vy to so sebou nikdy 
nevzdávajte a snažte sa motivovať aj iných ľudí, aby 
vytrvali aj napriek ťažkostiam a prekonávali svoje životné 
výzvy.

5. kapitola

Bude vás to niečo stáť

„Žulový kváder, ktorý bol prekážkou na ceste slabých, 

stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných.“

– Thomas Carlyle

Možno vám je známe meno Wilmy Rudolphovej, 
vynikajúcej atlétky, ktorej životný príbeh zachytil 
televízny film s názvom Wilma. Áno, Wilma Rudolphová 
bola fenomenálnou bežkyňou, trénerkou a športovou 
komentátorkou. Viete, akú cenu však musela zaplatiť za 
to, aby dosiahla svoje ciele a sny?

Narodila sa predčasne ako dvadsiate dieťa z dvadsiatich 
dvoch. Pochádzala z chudobnej rodiny, ktorú na kolená 
dostala veľká hospodárska kríza. V útlom detstve 
prekonala šarlach a dvojitý zápal pľúc. Od narodenia 
trpela detskou obrnou a dvakrát týždenne ju vozili do 80 
kilometrov vzdialenej nemocnice pre černochov. Ba čo 
viac, matka jej musela štyrikrát denne masírovať nohy. 
Lekári predpovedali, že nikdy nebude chodiť; mýlili sa. 
V deviatich rokoch chodila o barlách, v dvanástich už 
dokázala chodiť normálne. O štyri roky neskôr (vo veku 
šestnásť rokov) získala svoju prvú olympijskú medailu. 

Nikdy sa nevzdávaj!
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Nikdy sa nevzdávaj!

Na nasledujúcej olympiáde v roku 1960 v Ríme, zvíťazila 
v troch disciplínach a stala sa svetovou hviezdou.

Dievčatko, ktorému predpovedali, že nikdy nebude 
chodiť, sa napokon naučilo behať – a to lepšie, než 
ktorákoľvek iná žena na svete. Nepodarilo sa jej to však 
bez bolesti, obetí a disciplíny. Chcela naplniť svoje sny 
a to sa jej aj podarilo, pretože sa odmietla vzdať.

Ak chceme byť ľuďmi, ktorí sa nevzdávajú, musíme sa 
naučiť prekonávať prirodzené prekážky a tiež neviditeľné 
sily v podobe hnevu, neodpustenia, pocitov viny, 
hanby a strachu, ako to dokázala Wilma Rudolphová. 
V nasledujúcich kapitolách sa budeme podrobne venovať 
tomu, ako sa vyrovnať s týmito pocitmi, aby sme sa dokázali 
popasovať sa so všetkým, čo nám bráni v dosiahnutí toho, 
do čoho nás Boh povolal. Vytrvajme a zaplaťme cenu za 
dosiahnutie cieľa a rozvinutie svojho potenciálu.

Životné skúšky

Život prináša rozličné náročné situácie. Často si 
myslíme, že ak povieme „prechádzam zložitým obdobím,“ 
ide o zlú správu. Ak sa však na to pozrieme správne, 
pochopíme, že prechádzať niečím je dobré; znamená to, že 
nestojíme na mieste! Možno musíme čeliť ťažkostiam, ale 
aspoň sa hýbeme dopredu.

Izaiáš 43:2 hovorí: „Keď budeš prechádzať cez vody, 
budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš 
cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli“ (Ekum. pr.). 
Božie slovo jasne hovorí, že budeme prechádzať ťažkosťami. 
Zložitým situáciám sa nevyhneme. To nie je zlá správa; 
to je realita.

Budeme musieť prechádzať ťažkosťami, ale práve 
tieto okolnosti a výzvy nám pomôžu stať sa ľuďmi, ktorí 
dokážu prekonávať problémy. Nerastieme a nesilnieme 
počas príjemných období, ale práve v ťažkých situáciách, 
v ktorých sa odmietneme vzdať.

Možno si spomínate na tragický aprílový deň roku 
2007, keď ozbrojený muž na polytechnike vo Virginii 
zastrelil 33 študentov a napokon spáchal samovraždu. 
Jednou zo študentiek, ktoré v ten deň zahynuli, bola aj 
Caitlin Hammarenová, energická študentka druhého 
ročníka a jediné dieťa milujúcich rodičov. Jej matka 
Marian dlho hľadala silu a odhodlanie kráčať ďalej aj 
napriek nezmyselnej strate dcéry.

Po smrti Caitlin sa Marian a jej manžel Chris dostali 
k dcérinmu notebooku. Keď ho otvorili, nad obrazovkou 
našli nálepku s nápisom: „Bože, viem, že dnes sa nestane 
nič, čo by sme spolu nezvládli.“ Marian vedela, že dcéra 
tomu verila celým srdcom, no sama im nedokázala uveriť 
– aspoň nie v čase najväčšej tragédie, akú kedy zažila.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa Marian 
usilovala zmieriť so stratou dcéry a nájsť silu žiť bez nej. 
Začala hltať duchovnú literatúru a po mnohých rokoch 
otvorila Bibliu. Slová na dcérinom notebooku sa jej 
čoraz častejšie vynárali v mysli. Po štyroch mesiacoch od 
virginského masakru sa pre ňu stali veľmi osobnými a ona 
im uverila.

Marian do časopisu Guideposts napísala: „Smrť Caitlin 
ma vytrhla z môjho starého sveta a vniesla do nového. 
Do sveta, v ktorom sa veci môžu pokaziť – dokonca viac, 
ako som si dokázala predstaviť. Ale keď je Boh so mnou, 
nemôže sa mi stať nič, čo by som nezvládla.“
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– aspoň nie v čase najväčšej tragédie, akú kedy zažila.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa Marian 
usilovala zmieriť so stratou dcéry a nájsť silu žiť bez nej. 
Začala hltať duchovnú literatúru a po mnohých rokoch 
otvorila Bibliu. Slová na dcérinom notebooku sa jej 
čoraz častejšie vynárali v mysli. Po štyroch mesiacoch od 
virginského masakru sa pre ňu stali veľmi osobnými a ona 
im uverila.

Marian do časopisu Guideposts napísala: „Smrť Caitlin 
ma vytrhla z môjho starého sveta a vniesla do nového. 
Do sveta, v ktorom sa veci môžu pokaziť – dokonca viac, 
ako som si dokázala predstaviť. Ale keď je Boh so mnou, 
nemôže sa mi stať nič, čo by som nezvládla.“
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Nikdy sa nevzdávaj!

Marian a Chris sa dodnes celkom nevyrovnali so 
stratou svojej dcéry. Prvý Deň vďakyvzdania a Vianoce 
po jej smrti boli nesmierne ťažké a obom je ľúto, že nikdy 
s dcérou neoslávia dôležité míľniky jej života. Zároveň 
však každý deň naberajú novú silu a ich vzťah s Bohom 
sa prehlbuje. Chris zvažuje možnosť stať sa duchovným 
v armáde a Marian využíva vlastnú bolesť na to, aby 
povzbudzovala iných ľudí, ktorí prechádzajú podobne 
zložitým obdobím.

Utrpenie a tragédie sú súčasťou života. Biblia dokonca 
hovorí, že budeme trpieť a čeliť skúškam, preto sa musíme 
naučiť, ako ich zvládať tak, aby nás nezlomili. Veľmi sa 
mi páči nápis na Caitlinom notebooku. Povzbudzujem 
vás, aby ste si ho aj vy prisvojili: „Bože, viem, že dnes sa 
nestane nič, čo by sme spolu nezvládli.“

Učme sa správne nazerať na rast a ťažkosti, pretože 
rast nie je automatickým dôsledkom ťažkostí. Vďaka 
problémom nebudeme automaticky rásť; to nie je také 
jednoduché. Niektorí ľudia už pri prvých náznakoch 
problémov cúvnu a odpadnú. Marian Hammeranová sa 
však naučila, že rásť začíname až vtedy, keď sa uprostred 
skúšky rozhodneme myslieť a správať Božím spôsobom. 
Keď robíme to, čo považujeme za správne aj vo chvíľach, 
keď je to ťažké, nepríjemné alebo nepohodlné, duchovne 
rastieme a naberáme silu. Niekedy musíme robiť správne 
veci počas dlhého obdobia, až kým začneme mať pocit, 
že sa to „vypláca“. Ak vytrváme a odmietneme sa vzdať, 
dostavia sa pozitívne výsledky. Keď prekonáme ťažkosti 
a výzvy, ktorým čelíme, stanú sa z nás lepší ľudia, akými 
sme boli predtým. 

Zaumieňte si, že prekonáte prekážky, ktoré sa vám 
v živote postavia do cesty. Rozhodnite sa, že neprestanete 

napredovať, nech by to bolo akokoľvek ťažké. Zaručujem 
vám, že svoje rozhodnutie neoľutujete.

Nasledujúci verš ma posilnil a zároveň utešil 
v mnohých životných búrkach a verím, že povzbudí aj 
vás: „Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje 
kroky a vyvedie ma na moje výšiny“ (Hab 3:19, Ev. pr.).

Za každých okolností 
sa rozhodnite správne

Človek, ktorý sa nevzdáva, musí robiť správne 
rozhodnutia aj vo chvíľach, keď trpí, je znechutený, 
frustrovaný, zmätený a pod tlakom. Správna voľba býva 
ťažká. Keď zažívame nadmerný stres, máme sklon zvoliť 
si cestu menšieho odporu. Práve v týchto okamihoch by 
sme však mali robiť náročnejšie rozhodnutia. Ak chceme 
zožať bohatú úrodu, musíme sa správne rozhodovať aj 
vtedy, keď na to vôbec nemáme chuť. Vedieť dôsledne 
vytrvať aj v takých chvíľach, je jednou z hlavných čŕt 
človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva.

Každý pokrok niečo stojí. Ak sa chceme stať ľuďmi, 
ktorí sa nikdy nevzdávajú, bude nás to niečo stáť.

V živote sa nikam nedostaneme bez ochoty obetovať 
sa a prekonávať prekážky, ktoré sa nám postavia do cesty. 
Prekážkou môže byť osobný postoj, rozličné okolnosti, 
vzťah, problémy z minulosti, myšlienky alebo spôsob 
zmýšľania, pocit alebo zlozvyk. Nech je to čokoľvek, iba 
vy sami to môžete prekonať. Nik iný to za vás nevybojuje. 
Možno ste sa už v minulosti pokúšali prekonať rôzne 
prekážky a teraz sa cítite vyčerpaní, unavení a znechutení. 
Práve teraz proste Boha o čerstvé sily a zabojujte.

Kapitola 5  Bude vás to niečo stáť



7978

Nikdy sa nevzdávaj!

Marian a Chris sa dodnes celkom nevyrovnali so 
stratou svojej dcéry. Prvý Deň vďakyvzdania a Vianoce 
po jej smrti boli nesmierne ťažké a obom je ľúto, že nikdy 
s dcérou neoslávia dôležité míľniky jej života. Zároveň 
však každý deň naberajú novú silu a ich vzťah s Bohom 
sa prehlbuje. Chris zvažuje možnosť stať sa duchovným 
v armáde a Marian využíva vlastnú bolesť na to, aby 
povzbudzovala iných ľudí, ktorí prechádzajú podobne 
zložitým obdobím.

Utrpenie a tragédie sú súčasťou života. Biblia dokonca 
hovorí, že budeme trpieť a čeliť skúškam, preto sa musíme 
naučiť, ako ich zvládať tak, aby nás nezlomili. Veľmi sa 
mi páči nápis na Caitlinom notebooku. Povzbudzujem 
vás, aby ste si ho aj vy prisvojili: „Bože, viem, že dnes sa 
nestane nič, čo by sme spolu nezvládli.“

Učme sa správne nazerať na rast a ťažkosti, pretože 
rast nie je automatickým dôsledkom ťažkostí. Vďaka 
problémom nebudeme automaticky rásť; to nie je také 
jednoduché. Niektorí ľudia už pri prvých náznakoch 
problémov cúvnu a odpadnú. Marian Hammeranová sa 
však naučila, že rásť začíname až vtedy, keď sa uprostred 
skúšky rozhodneme myslieť a správať Božím spôsobom. 
Keď robíme to, čo považujeme za správne aj vo chvíľach, 
keď je to ťažké, nepríjemné alebo nepohodlné, duchovne 
rastieme a naberáme silu. Niekedy musíme robiť správne 
veci počas dlhého obdobia, až kým začneme mať pocit, 
že sa to „vypláca“. Ak vytrváme a odmietneme sa vzdať, 
dostavia sa pozitívne výsledky. Keď prekonáme ťažkosti 
a výzvy, ktorým čelíme, stanú sa z nás lepší ľudia, akými 
sme boli predtým. 

Zaumieňte si, že prekonáte prekážky, ktoré sa vám 
v živote postavia do cesty. Rozhodnite sa, že neprestanete 

napredovať, nech by to bolo akokoľvek ťažké. Zaručujem 
vám, že svoje rozhodnutie neoľutujete.

Nasledujúci verš ma posilnil a zároveň utešil 
v mnohých životných búrkach a verím, že povzbudí aj 
vás: „Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje 
kroky a vyvedie ma na moje výšiny“ (Hab 3:19, Ev. pr.).

Za každých okolností 
sa rozhodnite správne

Človek, ktorý sa nevzdáva, musí robiť správne 
rozhodnutia aj vo chvíľach, keď trpí, je znechutený, 
frustrovaný, zmätený a pod tlakom. Správna voľba býva 
ťažká. Keď zažívame nadmerný stres, máme sklon zvoliť 
si cestu menšieho odporu. Práve v týchto okamihoch by 
sme však mali robiť náročnejšie rozhodnutia. Ak chceme 
zožať bohatú úrodu, musíme sa správne rozhodovať aj 
vtedy, keď na to vôbec nemáme chuť. Vedieť dôsledne 
vytrvať aj v takých chvíľach, je jednou z hlavných čŕt 
človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva.

Každý pokrok niečo stojí. Ak sa chceme stať ľuďmi, 
ktorí sa nikdy nevzdávajú, bude nás to niečo stáť.

V živote sa nikam nedostaneme bez ochoty obetovať 
sa a prekonávať prekážky, ktoré sa nám postavia do cesty. 
Prekážkou môže byť osobný postoj, rozličné okolnosti, 
vzťah, problémy z minulosti, myšlienky alebo spôsob 
zmýšľania, pocit alebo zlozvyk. Nech je to čokoľvek, iba 
vy sami to môžete prekonať. Nik iný to za vás nevybojuje. 
Možno ste sa už v minulosti pokúšali prekonať rôzne 
prekážky a teraz sa cítite vyčerpaní, unavení a znechutení. 
Práve teraz proste Boha o čerstvé sily a zabojujte.

Kapitola 5  Bude vás to niečo stáť



8180

Nikdy sa nevzdávaj!

Ak sa prestaneme spoliehať na Boha, vyčerpáme sa 
a stratíme odhodlanie pokračovať. Biblia hovorí, že keď 
čakáme na Pána, sila sa nám obnovuje ako orlovi (pozri 
Iz 40:31). Čakať na Pána znamená spoliehať sa naňho 
a očakávať, že zasiahne tak, ako je to potrebné. Na to, 
aby sme v čomkoľvek uspeli, nestačí vlastné odhodlanie 
vytrvať; musíme sa naučiť spoliehať sa na Božiu pomoc.

Úsilie vytrvať možno opísať aj slovesom tlačiť, teda 
vyvíjať stabilnú silu alebo tlak proti niečomu. Často ľudí 
povzbudzujem touto slovnou hračkou: „Zatlač proti tlaku, 
ktorý na teba tlačí!“ Keď cítite, že vás niečo tlačí, musíte 
vyvinúť väčší protitlak, pretože takmer nič hodnotné 
nepríde bez námahy.

Niekedy sa musíte pretlačiť cez prirodzené okolnosti. 
Povedzme, že snívate o tom, že si otvoríte obchod, ale 
nedarí sa vám získať povolenie. A možno túžite študovať 
na vysokej škole, ale vaša prihláška sa vracia so zamietavou 
odpoveďou.

Keďže ma v detstve zneužívali, hneď po maturite som 
odišla z domu a začala sa starať sama o seba. Učitelia na 
strednej škole rozpoznali vo mne spisovateľský talent 
a povzbudzovali ma, aby som sa prihlásila na vysokú 
školu; nemohla som si to však dovoliť.

Boh mal so mnou plán: doteraz som napísala takmer 
osemdesiat kníh, pričom ma nikto neučil, ako to robiť. Za 
svoju spisovateľskú činnosť mi udelili niekoľko čestných 
doktorátov. Na univerzitu som sa nedostala„normálnym“ 
spôsobom, ale Boh našiel spôsob, ako naplniť plán, 
ktorý mal s mojím životom. Neprestávam žasnúť, keď si 
predstavím, čo všetko Boh môže v našich životoch urobiť, 

ak sa rozhodneme vytrvať a nevzdať sa. S Ním je všetko 
možné!

Situácie a výzvy, ktoré som opísala, sú reálne a musíme 
im čeliť. Viac ako samotné prekážky ma viac zaujíma vaša 
reakcia na ne. Pretože ak si myšlienky a postoje udržíte 
v správnej línii – a ak sa odmietnete vzdať – dosiahnete 
prelom, ktorý potrebujete. Nesľubujem, že dostanete 
presne to, čo chcete, ale ak vám Boh nedá to, o čo ste Ho 
prosili, dá vám niečo oveľa lepšie. Jeho cesty a myšlienky 
prevyšujú naše. Ak ste sa nanovo rozhodli platiť cenu za 
pokrok, budete sa musieť prebojovať cez:

• zlyhanie,
• strach,
• sklamanie,
• odmietnutie,
• zradu,
• žiarlivosť,
• frustráciu,
• omeškanie,
• urážky,
• sebaľútosť,
• ťažkosti,
• názory iných ľudí,
• znechutenie,
• vyčerpanosť a únavu,
• depresiu,
• hnev,
• pocity viny,
• pocity hanby,
• zneužívanie.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Áno, sú aj iné okolnosti a emócie, s ktorými sa 
treba vyrovnať, ale tento zoznam vám pomôže vnímať 
spomínané veci ako prekážky, ktoré treba prekonať. Keď 
na ne v živote narazíte, „zatlačte“ proti nim a prekonajte 
ich!

Disciplína prináša ovocie

Väčšina z nás sa stotožňuje s tvrdením v Liste Židom: 
„Pravda, nijaká prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá 
radostná, ale trpká; neskôr však prináša ovocie pokoja 
a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila“ (Žid 12:11, 
Ekum. pr.).

Nepoznám mnoho ľudí, ktorí sa tešia, keď ich niekto 
napomína. Vieme, že disciplinovanosť k sebe samým 
je pre nás dobrá, ale nebýva „radostná“. Ani nie je 
príjemná, ale prináša ovocie. Keď dohliadneme na to, aby 
sme sa zdravo stravovali a športovali, budeme mať viac 
energie a udržíme si správnu hmotnosť. Keď sa naučíme 
míňať menej peňazí, ako zarobíme, dokážeme si nasporiť 
peknú sumu a vyhneme sa dlhom. Ak neochabneme ani 
vo vzťahu k Bohu a budeme sa pravidelne modliť a čítať 
Božie slovo, odmenou nám bude dôverný vzťah s Pánom.

Spomínam si na istú ženu, ktorá mi niekoľko rokov 
vypomáhala v domácnosti. Často hovorievala: „Kiežby 
som bola štíhlejšia a mohla sa vojsť do vašich šiat!“ 
Pravidelne som rozdávala svoje staršie oblečenie, ale 
v tom čase jej bolo všetko malé. Znovu a znovu opakovala: 
„Ach, keby som sa tak vošla do vašich šiat!“

Jedného dňa si zaumienila, že schudne. Povedala mi: 
„Budem nosiť vaše veci. Keď sa budete chcieť nejakých 
šiat zbaviť, budem prvá medzi uchádzačkami, pretože 
u vás pracujem!“

Neostala iba pri zbožnom želaní schudnúť a nedala 
sa ani na drastickú diétu. Začala meniť svoje stravovacie 
návyky a životný štýl a odoprela si jedlá, ktoré by jej 
škodili. Čoskoro som si všimla, že začala chudnúť. Za rok 
zhodila dvadsaťpäť kilogramov a zmestila sa do mojich 
šiat. Nakoniec si ich odniesla veľkú kopu, pretože bolo 
jednoduchšie dať oblečenie jej, ako ho naložiť do auta 
a niekam odviezť.

Zhodiť dvadsaťpäť kilogramov za dvanásť mesiacov 
si vyžadovalo sebadisciplínu – nebolo to ani ľahké, ani 
príjemné. Vyplatilo sa to však a prinieslo jej to radosť 
z naplneného cieľa.

Ešte raz si prečítajte úryvok z Listu Židom: „Pravda, 
nijaká prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radostná, ale 
trpká; neskôr však...“ (Žid 12:11, dôraz pridaný autorkou). 
Neuverme klamstvu, že žijeme iba pre prítomnosť, 
akoby bola všetkým, čo máme. Treba sa zamýšľať aj 
nad budúcnosťou a všímať si aj to „neskôr“. Začnime 
budúcnosti venovať aspoň takú pozornosť, s akou žijeme 
prítomnosť.

Ak chceme byť štíhle v plavkách, musíme sa začať 
zdravo stravovať a cvičiť ešte pred príchodom leta. Ak si 
chceme v budúcom roku kúpiť nové auto, musíme naň 
začať šetriť už teraz. Ak chceme žiť v peknom a čistom 
dome, pustime sa do upratovania.
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vo vzťahu k Bohu a budeme sa pravidelne modliť a čítať 
Božie slovo, odmenou nám bude dôverný vzťah s Pánom.

Spomínam si na istú ženu, ktorá mi niekoľko rokov 
vypomáhala v domácnosti. Často hovorievala: „Kiežby 
som bola štíhlejšia a mohla sa vojsť do vašich šiat!“ 
Pravidelne som rozdávala svoje staršie oblečenie, ale 
v tom čase jej bolo všetko malé. Znovu a znovu opakovala: 
„Ach, keby som sa tak vošla do vašich šiat!“

Jedného dňa si zaumienila, že schudne. Povedala mi: 
„Budem nosiť vaše veci. Keď sa budete chcieť nejakých 
šiat zbaviť, budem prvá medzi uchádzačkami, pretože 
u vás pracujem!“

Neostala iba pri zbožnom želaní schudnúť a nedala 
sa ani na drastickú diétu. Začala meniť svoje stravovacie 
návyky a životný štýl a odoprela si jedlá, ktoré by jej 
škodili. Čoskoro som si všimla, že začala chudnúť. Za rok 
zhodila dvadsaťpäť kilogramov a zmestila sa do mojich 
šiat. Nakoniec si ich odniesla veľkú kopu, pretože bolo 
jednoduchšie dať oblečenie jej, ako ho naložiť do auta 
a niekam odviezť.

Zhodiť dvadsaťpäť kilogramov za dvanásť mesiacov 
si vyžadovalo sebadisciplínu – nebolo to ani ľahké, ani 
príjemné. Vyplatilo sa to však a prinieslo jej to radosť 
z naplneného cieľa.

Ešte raz si prečítajte úryvok z Listu Židom: „Pravda, 
nijaká prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radostná, ale 
trpká; neskôr však...“ (Žid 12:11, dôraz pridaný autorkou). 
Neuverme klamstvu, že žijeme iba pre prítomnosť, 
akoby bola všetkým, čo máme. Treba sa zamýšľať aj 
nad budúcnosťou a všímať si aj to „neskôr“. Začnime 
budúcnosti venovať aspoň takú pozornosť, s akou žijeme 
prítomnosť.

Ak chceme byť štíhle v plavkách, musíme sa začať 
zdravo stravovať a cvičiť ešte pred príchodom leta. Ak si 
chceme v budúcom roku kúpiť nové auto, musíme naň 
začať šetriť už teraz. Ak chceme žiť v peknom a čistom 
dome, pustime sa do upratovania.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Disciplína nebýva telu príjemná, ale duši poskytuje 
pocit z vedomia, že robíme správne rozhodnutia, 
ktoré neskôr prinesú odmenu. Ak nebudete ochotní 
už teraz zaplatiť cenu, neskôr vás dostihnú dôsledky 
nedisciplinovaného života. Nestačí si iba želať zmenu, 
treba prekonať lenivosť, telesné túžby a zlé postoje 
a nevzdať sa disciplíny. Úroda bude hojná.

Buďte dôslední

Spomínam si na obdobie, keď som pribrala asi päť 
kilogramov, a nedokázala som sa ich zbaviť. Oblečenie mi 
bolo tesné, cítila som sa nepríjemne a chcela som schudnúť 
čo najrýchlejšie. Niekoľko dní som vôbec nejedla tuky. 
Keď to nezabralo, prijímala som iba bielkoviny. Keď som 
ani potom nič nedosiahla, rozhodla som sa, že denne 
prijmem iba deväťsto kalórií. Ani to však nepomohlo. 
Nakoniec som došla k záveru, že sa môj metabolizmus 
„zbláznil“ a hladina hormónov sa dostala z rovnováhy. 
Viete si predstaviť, aká som bola rozčarovaná?

Jedného dňa mi Boh povedal niečo veľmi jednoduché, 
na čo nikdy nezabudnem: Kľúčom k úspechu je dôslednosť. 
Odvtedy som sa už neraz presvedčila o pravdivosti týchto 
slov. Ak chceme v niektorej oblasti dosiahnuť pokrok, 
musíme istú dobu vytrvať v konaní správnych vecí. Práve 
v tom spočíva dôslednosť.

Čo sa týkalo mojich kíl navyše, nepotrebovala som 
redukčnú diétu. To, čo som skutočne potrebovala, bola 
zmena životného štýlu. Vedela som o tom, ale zápasila 
s tým až do okamihu, keď mi Boh pripomenul isté slovné 

spojenie: „stanovený diel pokrmu“ (Jób 23:13, Roh. pr.). 
Boh mi cez tento citát povedal: Ak to nie je nevyhnutné, nejedz 
to. To som potrebovala počuť. V priebehu nasledujúcich 
mesiacov som tých päť kilogramov schudla a už nikdy 
nenabrala späť. 

Príbeh o žene, ktorá mi pomáhala v domácnosti, 
a o mojom zápase s kilogramami navyše som použila 
nato, aby som vám jasne povedala jednu vec: nikto z nás 
nemôže mať ihneď všetko, čo chce. Nezabudnite: „Nijaká 
prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radostná...“

Dovoľte mi otázku: Ak nie ste spokojní so situáciou, 
v ktorej sa práve nachádzate, vynaložíte úsilie potrebné 
na to, aby ste ju zmenili? Chcete byť v tej istej situácii aj 
o rok, alebo túžite po niečom inom? Ak chcete niečo iné, 
budete musieť za to zaplatiť. Už v tomto roku urobte určité 
kroky, aby ste v budúcom dosiahli naplánované ciele. 
Cestou sa možno ocitnete na bolestivých križovatkách: 
buď sa na nich otočíte a vrátite sa späť, alebo pôjdete 
ďalej a zvíťazíte.

Môjmu manželovi výborne slúži zdravie a často sa 
cíti lepšie ako ja, pretože má viac sily a energie. Je to aj 
vďaka tomu, že od svojich šestnástich rokov každý druhý 
deň športuje. Už dlhé roky sa cieľavedome stará o svoje 
zdravie a jeho pokožka vyzerá tak, akoby mal o tridsať 
rokov menej.

Niekedy som si pri pohľade naňho želala, aby som 
nemala celulitídu a ochabnuté svaly. Ani prianie, ani 
závisť mi nepomohli; musela som začať cvičiť! Po istom 
čase usilovného a dôsledného cvičenia som sa zbavila 
ochabnutých partií. Zaplatila som cenu a mám, po čom 
som túžila!
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ktoré neskôr prinesú odmenu. Ak nebudete ochotní 
už teraz zaplatiť cenu, neskôr vás dostihnú dôsledky 
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Spomínam si na obdobie, keď som pribrala asi päť 
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bolo tesné, cítila som sa nepríjemne a chcela som schudnúť 
čo najrýchlejšie. Niekoľko dní som vôbec nejedla tuky. 
Keď to nezabralo, prijímala som iba bielkoviny. Keď som 
ani potom nič nedosiahla, rozhodla som sa, že denne 
prijmem iba deväťsto kalórií. Ani to však nepomohlo. 
Nakoniec som došla k záveru, že sa môj metabolizmus 
„zbláznil“ a hladina hormónov sa dostala z rovnováhy. 
Viete si predstaviť, aká som bola rozčarovaná?

Jedného dňa mi Boh povedal niečo veľmi jednoduché, 
na čo nikdy nezabudnem: Kľúčom k úspechu je dôslednosť. 
Odvtedy som sa už neraz presvedčila o pravdivosti týchto 
slov. Ak chceme v niektorej oblasti dosiahnuť pokrok, 
musíme istú dobu vytrvať v konaní správnych vecí. Práve 
v tom spočíva dôslednosť.

Čo sa týkalo mojich kíl navyše, nepotrebovala som 
redukčnú diétu. To, čo som skutočne potrebovala, bola 
zmena životného štýlu. Vedela som o tom, ale zápasila 
s tým až do okamihu, keď mi Boh pripomenul isté slovné 

spojenie: „stanovený diel pokrmu“ (Jób 23:13, Roh. pr.). 
Boh mi cez tento citát povedal: Ak to nie je nevyhnutné, nejedz 
to. To som potrebovala počuť. V priebehu nasledujúcich 
mesiacov som tých päť kilogramov schudla a už nikdy 
nenabrala späť. 

Príbeh o žene, ktorá mi pomáhala v domácnosti, 
a o mojom zápase s kilogramami navyše som použila 
nato, aby som vám jasne povedala jednu vec: nikto z nás 
nemôže mať ihneď všetko, čo chce. Nezabudnite: „Nijaká 
prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radostná...“

Dovoľte mi otázku: Ak nie ste spokojní so situáciou, 
v ktorej sa práve nachádzate, vynaložíte úsilie potrebné 
na to, aby ste ju zmenili? Chcete byť v tej istej situácii aj 
o rok, alebo túžite po niečom inom? Ak chcete niečo iné, 
budete musieť za to zaplatiť. Už v tomto roku urobte určité 
kroky, aby ste v budúcom dosiahli naplánované ciele. 
Cestou sa možno ocitnete na bolestivých križovatkách: 
buď sa na nich otočíte a vrátite sa späť, alebo pôjdete 
ďalej a zvíťazíte.

Môjmu manželovi výborne slúži zdravie a často sa 
cíti lepšie ako ja, pretože má viac sily a energie. Je to aj 
vďaka tomu, že od svojich šestnástich rokov každý druhý 
deň športuje. Už dlhé roky sa cieľavedome stará o svoje 
zdravie a jeho pokožka vyzerá tak, akoby mal o tridsať 
rokov menej.

Niekedy som si pri pohľade naňho želala, aby som 
nemala celulitídu a ochabnuté svaly. Ani prianie, ani 
závisť mi nepomohli; musela som začať cvičiť! Po istom 
čase usilovného a dôsledného cvičenia som sa zbavila 
ochabnutých partií. Zaplatila som cenu a mám, po čom 
som túžila!
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Nikdy sa nevzdávaj!

V minulosti sa mi stávalo, že som si pri cvičení ublížila, 
čo som napokon použila ako výhovorku pre sedavý spôsob 
života. Skúsila som dvíhať činky, ale zranila som si pritom 
lakeť. Začala som robiť zhyby a rozbolel ma chrbát. Dnes 
cvičím pod dozorom trénerky, ktorá ma naučila správnu 
techniku cvičenia a posilňovania. Cvičím trikrát týždenne 
a nemám žiadne bolesti.

Dave platí cenu za dobré zdravie už veľmi dlho. Začal 
pred mnohými rokmi, preto nemal problémy s takými 
zraneniami ako ja. Hoci som za Davom v cvičení mnoho 
rokov pozadu, viem, že tá námaha má zmysel. Dnes sa 
cítim oveľa lepšie ako pred tridsiatimi rokmi a očakávam, 
že vďaka cvičeniu a starostlivosti o seba sa budem cítiť 
ešte lepšie.

Ďalšou výhovorkou, ktorou som zdôvodňovala, prečo 
necvičím, bol nedostatok času. Neskôr som pochopila, že 
ak chcem skutočne niečo urobiť, nájdem si spôsob a čas, 
ako to dokázať. Ak sme príliš zaneprázdnení na to, aby 
sme sa starali o svoje zdravie, svedčí to o tom, že nám 
chýba rovnováha. Ak ju chceme dosiahnuť, potrebujeme 
urobiť určité zmeny životného štýlu. Vo svojej službe 
sa zameriavam na pomoc iným ľuďom. Cítim, že na to, 
aby som to mohla robiť, musím prinášať obete. Pochopila 
som, že ak si nenájdem čas na to, aby som sa o seba 
starala, napokon nebudem mať silu, aby som pomáhala 
iným. Ak seba umiestnime na posledné miesto zoznamu 
ľudí, o ktorých sa staráme, nebude na tom nič duchovné; 
v skutočnosti to bude veľmi nemúdre.

Potrebujete zlepšiť nejaký vzťah? Ak budete čakať, 
že sa zmení ten druhý, nemusíte sa dočkať. Možno to 
budete musieť byť práve vy, kto urobí prvý krok na ceste 

k zmiereniu. Spomínam si na obdobie, keď som mala 
pocit, že manželstvo nenapĺňa moje potreby. Napadlo 
mi mnoho vecí, ktoré by Dave mal robiť, aby som bola 
šťastnejšia, ale nič z toho nespravil. Dokonca som sa za 
to aj modlila, no bez výsledku. Potom mi Pán jedného 
dňa povedal, že ak chcem vidieť zmenu, mám Dava začať 
často chváliť. Spočiatku to bolo ťažké, pretože som sa 
domnievala, že on by mal robiť veci pre mňa. Ale keď som 
Boha poslúchla, videla som úžasnú zmenu: netrvalo dlho 
a Dave začal robiť mnohé z vecí, po ktorých som túžila. 
Výsledky som videla až potom, čo som urobila prvý krok.

Nech ide o akúkoľvek zmenu, po akej túžite, máte dve 
možnosti: buď sa zapriete a urobíte, čo je správne, alebo 
sa tridsať rokov nepohnete z miesta – alebo budete na 
tom ešte horšie. Boh je dobrý a má úžasné plány s našimi 
životmi. Na nás je zaplatiť cenu tým, že budeme poslušní 
voči Jeho Slovu. Povzbudzujem vás, začnite ju platiť už 
dnes, a neskôr dosiahnete očakávanú kvalitu života.

Neusaďte sa na mieste, kde ste

Chcem vás upozorniť na verš z Biblie, ktorý často 
prehliadame. Nachádza sa v 1. knihe Mojžišovej 11:31: 
„Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, 
Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. 
Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej 
krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam“ (Bot. pr., 
dôraz pridaný autorkou). Príbeh Abrama, Saraj a Lota 
zrejme poznáte, ale o Terachovi ste toho veľa nepočuli, 
však?
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ako to dokázať. Ak sme príliš zaneprázdnení na to, aby 
sme sa starali o svoje zdravie, svedčí to o tom, že nám 
chýba rovnováha. Ak ju chceme dosiahnuť, potrebujeme 
urobiť určité zmeny životného štýlu. Vo svojej službe 
sa zameriavam na pomoc iným ľuďom. Cítim, že na to, 
aby som to mohla robiť, musím prinášať obete. Pochopila 
som, že ak si nenájdem čas na to, aby som sa o seba 
starala, napokon nebudem mať silu, aby som pomáhala 
iným. Ak seba umiestnime na posledné miesto zoznamu 
ľudí, o ktorých sa staráme, nebude na tom nič duchovné; 
v skutočnosti to bude veľmi nemúdre.

Potrebujete zlepšiť nejaký vzťah? Ak budete čakať, 
že sa zmení ten druhý, nemusíte sa dočkať. Možno to 
budete musieť byť práve vy, kto urobí prvý krok na ceste 

k zmiereniu. Spomínam si na obdobie, keď som mala 
pocit, že manželstvo nenapĺňa moje potreby. Napadlo 
mi mnoho vecí, ktoré by Dave mal robiť, aby som bola 
šťastnejšia, ale nič z toho nespravil. Dokonca som sa za 
to aj modlila, no bez výsledku. Potom mi Pán jedného 
dňa povedal, že ak chcem vidieť zmenu, mám Dava začať 
často chváliť. Spočiatku to bolo ťažké, pretože som sa 
domnievala, že on by mal robiť veci pre mňa. Ale keď som 
Boha poslúchla, videla som úžasnú zmenu: netrvalo dlho 
a Dave začal robiť mnohé z vecí, po ktorých som túžila. 
Výsledky som videla až potom, čo som urobila prvý krok.

Nech ide o akúkoľvek zmenu, po akej túžite, máte dve 
možnosti: buď sa zapriete a urobíte, čo je správne, alebo 
sa tridsať rokov nepohnete z miesta – alebo budete na 
tom ešte horšie. Boh je dobrý a má úžasné plány s našimi 
životmi. Na nás je zaplatiť cenu tým, že budeme poslušní 
voči Jeho Slovu. Povzbudzujem vás, začnite ju platiť už 
dnes, a neskôr dosiahnete očakávanú kvalitu života.

Neusaďte sa na mieste, kde ste

Chcem vás upozorniť na verš z Biblie, ktorý často 
prehliadame. Nachádza sa v 1. knihe Mojžišovej 11:31: 
„Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, 
Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. 
Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej 
krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam“ (Bot. pr., 
dôraz pridaný autorkou). Príbeh Abrama, Saraj a Lota 
zrejme poznáte, ale o Terachovi ste toho veľa nepočuli, 
však?
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Nikdy sa nevzdávaj!

Abramov otec Terach premrhal príležitosť, ktorú 
mu Boh ponúkol. Verím, že Boh od neho chcel, aby 
došiel až do Kanaánu, zasľúbenej zeme, ale pozrite sa 
na zvýraznenú vetu: „Ale keď došli do Charanu, usadili sa 
tam.“ Inými slovami, Terach zastal priskoro. Mal ísť z Uru 
až do Kanaánu, ale zastal pri Charane. Vydal sa na púť, ale 
skôr, než dosiahol cieľ, nechal sa odradiť jej náročnosťou 
a usadil sa. Uspokojil sa s niečím omnoho menším, než 
Boh preňho pripravil, a to preto, že nevytrval na ceste.

Som si istá, že Abramov otec mohol byť tým človekom, 
s ktorým by Boh uzavrel zmluvu. Prikázal mu, aby šiel, 
no on zastal a usadil sa. Obrovské požehnanie sa tak 
nakoniec ušlo Abramovi. 

Neuspokojme sa s ničím menším, než s tým, čo Boh 
pre nás pripravil. Nedopusťme, aby sme raz žasli nad tým, 
čo dosiahol niekto iný, a až neskôr si uvedomíme, že sme 
mali rovnakú príležitosť, no premárnili sme ju.

Ak by sme pokračovali v čítaní 11. kapitoly 1. knihy 
Mojžišovej, dozvedeli by sme sa, že „Terach žil dvestopäť 
rokov, potom zomrel v Charane“ (v. 32). Zomrel tam, kde 
sa usadil. Myslím, že mnohí ľudia sa niekde usadia a na 
tom istom mieste aj zomrú. Nemám na mysli fyzickú smrť, 
ale to, že zomrú ich sny, vízie, vášeň, nadšenie a elán. 
Prečo? Pretože sa vzdali a prestali sa snažiť dosiahnuť to 
najlepšie, čo im Boh pripravil. Odmietli čeliť krátkodobej 
bolesti a skončili s niečím oveľa horším – so sklamaním 
z nenaplnených snov.

V živote sa stretávame s rôznymi bolesťami 
a ťažkosťami. To my rozhodujeme o tom, s akou bolesťou 
sa zmierime – či s bolesťou premáhania samých seba alebo 
s bolesťou kapitulácie. Som presvedčená, že najväčšiu 

bolesť prežívame vtedy, keď si uvedomíme prázdnotu 
vlastného života, pretože sme minuli cieľ a nemali odvahu 
prebojovať sa cez problémy. Nespravte túto chybu. Už 
teraz sa rozhodnite, že budete pokračovať po ceste do 
cieľa a „pretlačíte sa“ aj cez náročné obdobia.

V 12. kapitole 1. knihy Mojžišovej sa dozvedáme 
zvyšok príbehu. „Jahve povedal Abramovi: ‚Opusť svoju 
krajinu, svojich príbuzných a dom svojho otca a choď 
do krajiny, ktorú vám ukážem‘“ (12:1, Bot. pr.). Boh od 
Abrama žiadal mimoriadne ťažkú vec, ale sľúbil mu veľkú 
odmenu.

Boží príkaz Abramovi by mohol v súčasnom jazyku 
znieť takto: „Viem, že to, čo od teba žiadam, je ťažké. 
Máš blízke vzťahy s rodinou a keď odídeš, budeš sa 
cítiť osamelý. Je ťažké opustiť všetko, čo dobre poznáš. 
Uvedomujem si, že ťa ľudia nemusia pochopiť. Budú 
o tebe hovoriť, posudzovať ťa a kritizovať. Chcem však, 
aby si vedel, ako ťa za to odmením: ‚Urobím z teba veľký 
národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno; a ty budeš 
požehnaním!‘“ (1Moj 12:2, Bot. pr.). Boh Abramovi 
sľúbil, že ho natoľko požehná, že každý, kto mu bude 
dobrorečiť, sám bude požehnaný.

V Biblii sa nachádza mnoho pasáží, v ktorých Boh dáva 
tvrdý príkaz. Za ním však vždy nasleduje prísľub odmeny. 
Boh nás o veci neoberá; On je darca. Nikdy nás nežiada, 
aby sme niečo urobili, ak to nebude pre náš úžitok. Ak 
nás Boh o niečo žiada – aj keď to bude ťažké – robí to 
preto, že má s nami veľký plán. Naplníme ho iba vtedy, 
ak skúšku zvládneme. Nevzdávajme sa, za víťazstvo sa 
oplatí dať akúkoľvek cenu.

Kapitola 5  Bude vás to niečo stáť
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Nikdy sa nevzdávaj!
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Nikdy sa nevzdávaj!

Nedokážem si predstaviť, aké obrovské obete museli 
niektorí ľudia priniesť, aby si zachránili holý život. 
Medzi takýchto hrdinov patrí aj Aron Ralston, skúsený 
a nadšený turista, ktorý vo februári 2003 unikol smrti iba 
o vlások, keď ho zasypala prudká lavína. Príval snehu 
zakryl Arona až po krk a jeho kamaráta úplne zasypal. 
Vďaka obdivuhodnej sile a šikovnosti sa Aronovi podarilo 
seba aj priateľa z lavíny vyslobodiť a odviesť do bezpečia.

Spomínaná záchranná akcia nebola Aronovým jediným 
hrdinským činom v tom roku. O tri mesiace neskôr sa 
Aron počas túry v národnom parku Canyonlands v štáte 
Utah opäť ocitol v smrteľnom nebezpečenstve. Ak chcel 
prežiť, musel sa rozhodnúť pre drastické riešenie.

Aron spadol do diery hlbokej 30 metrov, niekoľko 
kilometrov od vyznačeného chodníka. Ruku mal 
zakliesnenú pod 400 kilogramovým balvanom. Akokoľvek 
sa snažil skalou pohnúť, kameň zostal na mieste. Pálčivá 
bolesť v ruke postupne ustúpila a Aron necítil vôbec nič, 
čo nebolo dobrým znamením.

Keď premýšľal o svojich možnostiach, uvedomil si, že 
porušil základné pravidlo: pred túrou nikomu nepovedal, 
kam ide. Nikto nevedel, kde je, nikto ho nečakal. Keď si 
nakoniec všimnú, že zmizol, nebudú vedieť, kde ho majú 
hľadať. A ak ho nájdu, bude už pravdepodobne mŕtvy. 
Nachádzal sa na nedostupnom mieste v pustatine, takže 
počítal s možnosťou, že ho nikdy nenájdu.

Po piatich dňoch, keď si už myslel, že smrti neunikne, 
pomocou kamery natočil niekoľko odkazov pre blízkych 
a dúfal, že kameru niekto nájde. Aby uľahčil identifikáciu 
svojho tela, vreckovým nožíkom vyryl do skaly svoje 

meno, dátum narodenia a mesiac, v ktorom sa na túru 
vybral.

Potom sa podujal urobiť jedinú vec, ktorá ho mohla 
zachrániť: vreckovým nožíkom si amputoval ruku, aby 
sa vyslobodil spod balvana. Vyrobil si tlakový obväz 
a sám si poskytol prvú pomoc. Potom sa mu podarilo 
zlaniť dvadsaťmetrovú skalnú stenu a pešo prejsť desať 
kilometrov z kaňonu. Aby sa dostal na miesto, kde 
parkoval, musel vyliezť 250 metrov do kopca. Aron dorazil 
k autu krvácajúci, dehydrovaný a takmer v šoku. Keď sa 
k nemu blížil, videl záchranné tímy, ktoré sa chystali 
vydať na záchrannú akciu.

V najbližšej nemocnici ho ošetrili a previezli do iného 
zariadenia, kde ho operovali.

Dúfam, že sa nikdy neocitnete v podobnej situácii ako 
Aron. Prajem vám však, aby ste mali rovnakú odvahu, 
vynaliezavosť a odhodlanie žiť, aké prejavil on v zdanlivo 
neriešiteľnej situácii.

Keď viete, že musíte niečo urobiť, nehovorte si „To je 
príliš ťažké.“ Boh od nás nikdy nežiada viac, než dokážeme 
uniesť, a s každou skúškou prináša aj východisko. Nikdy 
nehovorte „To sa nedá.“ Ježiš je predsa Cesta (pozri 
Ján 14:6) a On vždy ukáže, ako sa veci dajú robiť. S Ním 
dokážeme všetko, pretože s Ním na to máme!
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Nikdy sa nevzdávaj!

Kráľ džínsov

Napadlo vám niekedy pri obliekaní obľúbených 
džínsov, kto ich vlastne vymyslel? Možno nie, ale príbeh 
ich vzniku je veľmi zaujímavý, preto vám ho rozpoviem.

Meno Levi Strauss je už dlhé roky slávnou značkou 
džínsov. Strauss však nemal v úmysle patentovať tieto 
obľúbené nohavice alebo na nich zbohatnúť. Bol to 
šikovný a usilovný prisťahovalec z Bavorska, ktorý po 
otcovej smrti v roku 1845 prišiel spolu s matkou do 
Ameriky hľadať úspech. Jeho dvaja starší bratia Jonas 
a Louis už v tom čase mali rozbehnutý úspešný obchod 
s textilom v New Yorku. Levi vykročil v šľapajach svojich 
bratov a začal sa zaúčať do obchodovania s látkami.

Keď sa dopočul o zlatej horúčke v Kalifornii, rozhodol 
sa skúsiť tam šťastie. Usadil sa v San Franciscu, kde si 
otvoril vlastný obchod. Prostredníctvom svojej obchodnej 
spoločnosti dovážal textilný tovar a predával ho do 
maloobchodov po celej Kalifornii.

V roku 1872 zaklopala na jeho dvere príležitosť – dostal 
list od istého zákazníka z Nevady. Tento muž, krajčír 
Jacob Davis, Levimu vysvetlil, že začal vyrábať pracovné 
nohavice s kovovými cvokmi na miestach, ktoré sú 
najviac namáhané (rohy vreciek a spodná časť rázporku). 
Keďže si nemohol dovoliť nohavice patentovať, požiadal 
Leviho o pomoc pri zaplatení poplatkov a navrhol mu, 
aby patent vlastnili spoločne. 20. mája 1873 si dali 
patentovať nohavice, ktoré nazvali „pracovné nohavice“, 
dnes známe ako „džínsy“.

Levi čoskoro Jacoba požiadal, aby prišiel za ním do 
San Francisca a dohliadal na masovú výrobu nohavíc. 
Krajčírky spočiatku pracovali doma, ale v 80. rokoch 19. 
storočia bol dopyt po nohaviciach taký veľký, že si Levi 
prenajal továreň na ich výrobu. V tom čase vznikli prvé 
džínsy typu 501®, ktoré sa vyrábajú dodnes.

Podnik postupne rástol a z Leviho sa stal úspešný 
podnikateľ, známy nielen svojou pracovitosťou, ale aj 
láskavým a priateľským prístupom k zamestnancom. 
Bol tiež štedrým filantropom, ktorý prispieval darmi 
miestnym dobročinným spolkom, a v roku 1897 zaplatil 28 
študentom školné na Kalifornskej univerzite v Berkeley.

Ak vytrváte vo svojej vízii, dosiahnete vysnívaný cieľ. 
A keď sa vám to podarí, nezabudnite byť láskaví a štedrí 
ako Levi Strauss. O svoj úspech sa podeľte s ďalšími 
ľuďmi.
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6. kapitola

Mentalita bojovníka

„V ťažkostiach sa ukáže, akými sme ľuďmi. Ak sa ocitneme 
v náročnej situácii, uvedomme si, že Boh nás postavil 

pred silného nepriateľa, aby sme nad ním zvíťazili. 
Víťazstvo však nepríde bez boja.“

– Epictetus

Inžinier John Roebling dostal v roku 1867 nápad postaviť 
veľkolepý most, ktorý by spojil New York City a Brooklyn. 
Odborníci z celého sveta považovali jeho nápad za 
neuskutočniteľný a dohovárali mu, aby naň zabudol. Taký 
most podľa nich nebolo možné postaviť. Bol nepraktický 
a navyše, nikto ešte nič podobné nevybudoval.

Roebling nedokázal potlačiť myšlienku na most. 
Neustále o ňom premýšľal a bol si istý, že by ho dokázal 
postaviť. Cítil nutkanie podeliť sa s niekým o svoju 
myšlienku. Po dlhých rozhovoroch sa mu podarilo 
presvedčiť svojho syna Washingtona, začínajúceho 
inžiniera, že most bude možné skonštruovať.

Otec a syn sa po prvý raz odhodlali na spoluprácu 
a navrhli spôsob, ako most postaviť a ako prekonať 
prípadné problémy. Nadšene sa pustili do obrovskej 
výzvy a najali si robotníkov, s ktorými začali stavať most 
snov.

Projekt sa sľubne rozbehol, ale po niekoľkých 
mesiacoch prác došlo k tragickej nehode – John Roebling 
prišiel o život. O tri roky neskôr sa zranil aj Washington. 
Utrpel vážne poranenie mozgu, v dôsledku čoho sa 
nemohol hýbať ani rozprávať.

„Hovorili sme im to.“

„Blázniví chlapi a ich bláznivé sny.“

„Nemá zmysel naháňať sa za divokými snami.“

Spolupracovníci mali voči stavbe negatívny postoj 
a navrhovali projekt zrušiť, keďže iba Roeblingovci 
vedeli, ako most postaviť. Washington sa nedal odradiť 
svojím hendikepom a túžil most dokončiť. Úraz mu síce 
poškodil zdravie, ale myseľ ostala nedotknutá.

Snažil sa pre tento cieľ nadchnúť niekoľko svojich 
priateľov, ale všetci sa náročného projektu báli. Ako tak 
ležal v nemocničnej izbe, jemný vánok odhrnul tenkú 
záclonu a Washington na okamih uvidel nebo a vrcholce 
stromov v parku.

Mal pocit, akoby šlo o odkaz, aby sa nevzdával. Zrazu 
dostal nápad: dokázal hýbať iba jedným prstom a rozhodol 
sa, že ho maximálne využije. Postupne sa pomocou neho 
naučil komunikovať so svojou manželkou.

Prstom sa jej dotkol ruky, aby jej naznačil, že sa chce 
znovu stretnúť s projektantmi. Rovnakým spôsobom 
jej do ruky vyťukal, čo chce, aby inžinierom povedala. 
Pôsobilo to bláznivo, ale projekt sa znovu rozbehol.

Washington vyťukával pokyny do manželkinej 
dlane celých jedenásť rokov, až kým most úplne 
nedokončili. Dnes stojí majestátny Brooklynský most 
v celej svojej kráse ako pomník víťazstva nezlomného 
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„V ťažkostiach sa ukáže, akými sme ľuďmi. Ak sa ocitneme 
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ducha a odhodlania Washingtona Roeblinga, ktorý 
sa okolnosťami nedal položiť na lopatky. Most tiež 
vzdáva hold inžinierom, ich tímovej práci a viere muža, 
ktorého polovica sveta považovala za blázna. Zároveň je 
príkladom lásky a oddanosti Washingtonovej manželky, 
ktorá jedenásť rokov trpezlivo dešifrovala správy 
svojho manžela a tlmočila inžinierom, ako majú v práci 
pokračovať.

Zdroj: http://www.dizzyboy.com/stories/inspirational-
stories/inspirational_story_three.html

Mentalita bojovníka

Washington Roebling mal to, čo nazývam „mentalitou 
bojovníka“. Povzbudzujem vás, usilujte sa získať ju tiež. 
Chcem vám pomôcť, aby ste sa začali vidieť v inom svetle, 
ako sa vnímate teraz; aby ste sa považovali za ľudí, ktorí 
premáhajú protivenstvá, nedávajú sa bojazlivo na ústup 
pred skúškami a necítia sa nimi ochromení. Chcem, aby 
ste boli ľuďmi, ktorí smelo čelia prekážkam a ťažkosti 
zvládajú s odvahou, sebavedomím, múdrosťou a vierou, 
a aby ste sa za takých aj považovali.

Prekážky si nevyberáme a ak ich chceme zdolať, 
musíme s nimi bojovať. Sám Pán Ježiš vyhlásil: „Toto 
som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete 
máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Ján 
16:33, Ekum. pr.). 

Apoštol Pavol tomu rozumel, preto Rimanom napísal: 
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, 
prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo 

alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň 
čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však 
víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval“ 
(Rim 8:35-37, Ekum. pr.).5 Čo znamená byť viac ako 
víťazmi a víťazne prekonávať prekážky? Znamená to, že 
ešte skôr, než sa postavíte zoči-voči prekážke, ešte skôr, 
než začnete bojovať, budete vedieť, že ak sa odmietnete 
vzdať, určite zvíťazíte.

Všimnite si aj Rimanom 8:31: „Čo k tomu dodať? Ak 
je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Ekum. pr.). Nemáme 
dôvod považovať sa za niekoho iného než víťazov, pretože 
Boh je na našej strane a dá nám ducha, akého majú 
bojovníci.

Ak nemáme vzťah s Bohom, možno necítime, že stojí 
na našej strane. Ale Boh je vždy na našej strane; uverme 
tomu, že nielen odpúšťa hriechy, ale každému chce 
pomôcť zvládať život. Nalistujte si, prosím, modlitbu na 
konci knihy. Keď Ježiša Krista prijmete do svojho srdca, 
prijmete zároveň aj mentalitu bojovníka.

Nech už v živote prechádzate čímkoľvek, ak máte 
mentalitu víťaza, skutočne viete, kým ste v Kristovi, 
a veríte, že Boh je na vašej strane, nemusíte sa nechať 
zastrašiť žiadnom ťažkosťou, ktorá sa vám postaví do 
cesty. Či sa snažíte vyplatiť dlhy, doštudovať, prekonať 
chorobu, ukončiť zlý vzťah, začať podnikať, prevziať 
službu v cirkevnom spoločenstve alebo jednoducho 
upratať dom, s Bohom na svojej strane dokážete všetko. 
Potrebujete si len vypestovať mentalitu bojovníka.

5	 	�nglický	preklad	�mpli�	ed	�i�lie,	na	ktorý	sa	autorka	odvoláva,	m��	�nglický	preklad	�mpli�ed	�i�lie,	na	ktorý	sa	autorka	odvoláva,	m��
žeme	voľne	preložiť	takto:	„Uprostred	toho	všetkého	sme	viac	než	víťazmi	
a	v	Ňom,	ktorý	nás	miluje,	máme	neprekonateľné	víťazstvo.“	(pozn.	prekl.)
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Nikdy sa nevzdávaj!

Spomeňte si na verš, ktorý som citovala: „Pravda, 
nijaká prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radostná, ale 
trpká; neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti 
tým, ktorých vycvičila“ (Žid 12:11, Ekum. pr.). Keď sa 
ocitnete pred nejakou prekážkou, nikdy nehovorte: 
„Nezvládnem to.“ Namiesto toho vyhláste, ako sa na 
bojovníka patrí: „Boh je na mojej strane, preto všetko 
zvládnem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“

Vzoprite sa diablovi

Mnohí kresťania veria, že viera im dáva imunitu proti 
útokom nepriateľa. Keď ich však začne obťažovať, sú 
prekvapení. Takýto postoj nie je správny. Už sme uviedli, 
že prekážkam a problémom sa nevyhneme. Niekedy – 
nie však vždy – budú naše prekážky dielom nepriateľa. 
To, čo nazývame „smolou“, „náročnou situáciou“ alebo 
„ťažkým dňom“, môže byť výsledkom nepriateľovho 
pôsobenia. Čo robiť, keď sa ocitneme v ťažkostiach?

V prvom rade si pamätajme, že máme nad satanom moc. 
Biblia prikazuje, aby sme mu vytrvalo odporovali. Jakub 
poúča: „Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi 
a ujde od vás“ (Jak 4:7, Ekum. pr.). Musíme si uvedomiť, 
že prvým krokom je podriadiť sa Bohu, aby sme mali silu 
vzoprieť sa satanovi. To je mimoriadne dôležité, preto 
to zopakujem: nad satanom nebudeme mať žiadnu moc, 
ak sa najprv nepodriadime Bohu. Čo znamená podriadiť 
sa Bohu? Absolútne Ho poslúchať. To, čo nám dáva 
autoritu nad diablom a schopnosť odporovať mu, je práve 
bezvýhradná poslušnosť a podriadenosť Pánovi.

Vzoprieť sa diablovi neznamená, že sa jednoducho 
budeme chcieť zbaviť skúšok a ťažkostí; ide o to, aby sme 
sa v každej situácii správali tak, aby sa to páčilo Bohu. 
„Ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete“ (1Jána 
4:4, Ekum. pr.). S Božou mocou, ktorá vo vás pôsobí, 
porazíte nepriateľa a zároveň dokážete naďalej slúžiť 
Bohu, aj keď okolo vás bude zúriť boj.

Jakub 4:7 hovorí, že diablovi sa máme „vzoprieť“. 
Nepriateľ od nás neodíde iba preto, že Ježišovi 
odovzdávame život alebo budeme nosiť na retiazke 
nejaký kresťanský symbol. Nedá nám pokoj iba preto, že 
každú nedeľu chodievame na zhromaždenie alebo máme 
knižnicu plnú kresťanskej literatúry a hudby. Porazíme 
ho jedine vtedy, keď neochvejne a odhodlane vytrváme 
vo svojich rozhodnutiach až do konca.

Rázny začiatok, dobrý koniec

Všetko, čo v živote konáme, má začiatok a koniec. 
Nadšení bývame zvyčajne na začiatku a potom až na 
konci, keď oslavujeme úspech a splnený sen. Medzi 
začiatkom a koncom však býva „stred“ – a práve uprostred 
cesty často čelíme najväčším skúškam, prekážkam, 
problémom a okľukám. Ľudia, ktorých ovládajú pocity, 
iba zriedkakedy dôjdu do cieľa. Vzdajú sa, len čo nadšenie 
z nového projektu opadne a oni si zrazu uvedomia, že ich 
čaká tvrdá práca. Boh chce, aby sme boli ľuďmi, ktorí 
dokončia, čo začali. Túži nám v tom pomáhať.

Možno sa práve nachádzate na polceste do cieľa. 
Možno sa chcete vymaniť z dlhov. Vyplatili ste už všetky 
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– až na jeden. Zrazu vám napadne: Darí sa mi celkom 
dobre. V nákupnom centre je dnes veľký výpredaj. Myslím, že by 
som tam mohol zájsť. To, že sa vám darí „celkom dobre“, 
ešte nič neznamená. Váš pôvodný cieľ bol vyplatiť všetky 
dlhy. Ešte chvíľu vydržte! Keď sa vám podarí zbaviť 
všetkých dlhov, budete radi, že ste s nakupovaním 
počkali. Zaumieňte si, že každé počínanie dovediete až 
do cieľa. 

Keď sa ocitneme kdesi uprostred medzi začiatkom 
a koncom, potrebujeme si vypestovať odvahu 
a odhodlanie prekonávať prekážky. Nepriateľ chce, aby 
sme sa uspokojili s niečím menším, než je Božie maximum 
a zastali skôr, ako prijmeme všetko, čo nám Boh pripravil. 
Diabol nenávidí pokrok a núti nás, aby sme sa vzdali. Boh 
chce pre nás to najlepšie: aby sme dokončili beh, ktorý 
máme pred sebou, a aby sme ho dokončili s radosťou 
(pozri Žid 12:1). Ste ochotní zaplatiť cenu?

Ľudia s pevným charakterom končia svoj život dobre, 
pretože sú vytrvalí. Ježiš sa nevzdal, hoci všetky okolnosti 
boli proti Nemu. V tom nám je veľkým príkladom. Biblia 
hovorí, že máme odvrátiť zrak od toho, čo nás rozptyľuje, 
a upriamiť pozornosť na Pôvodcu a Završovateľa našej 
viery (pozri Žid 12:2).

O Washingtonovi Roeblingovi môžeme bez zaváhania 
povedať, že bol človekom, ktorý doťahoval veci do 
konca. Ďalším príkladom je apoštol Pavol. Zo Skutkov 
20:24 vyplýva, že žiadne prekážky, ktorým musel čeliť, 
ho negatívne neovplyvnili. Apoštol Pavol v tomto verši 
tiež hovorí, že svoj beh chcel dokončiť s radosťou. To 
neznamená, že jeho životné útrapy neboli ťažké; ide o to, 
že ho nezlomili.

Predpokladám, že väčšina z nás chce dosiahnuť 
všetko, čo nám Boh pripravil, a cestu do cieľa si aj užívať. 
Keď víťazne dobehneme do cieľa, prinesie nám to veľkú 
radosť. Tešte sa z cesty, na ktorej sa práve nachádzate, 
a upierajte zrak na odmenu. Ježiš pretrpel kríž, aby sa 
neskôr mohol tešiť z odmeny, ktorú mal pripravenú.

Apoštol Pavol mal pozoruhodnú službu a v živote 
dokončil mnoho vecí. Keď sa blížil ku koncu svojej 
pozemskej púte, napísal: „Dobrý boj som dobojoval, beh 
som dokončil, vieru som zachoval“ (2Tim 4:7, Ekum. 
pr.). Tým chcel v podstate povedať: „V živote som toho 
veľa prežil, ale ešte stále som tu. Nepriateľ sa ma snažil 
zničiť, no nepodarilo sa mu to!“

Myslím, že jedno z najväčších svedectiev, aké môžeme 
mať, možno zhrnúť do štyroch slov: „Ešte stále som tu.“ 
Tieto slová vyjadrujú: „Neprestal som. Nevzdal som sa. 
A ešte stále žijem.“

Keď budete mať pocit, že sa nachádzate na polceste 
do cieľa, vráťte sa k niektorým príbehom v tejto knihe. 
Nechajte sa nanovo povzbudiť životmi ľudí, ktorí dosiahli 
úžasné veci, pretože dobehli až do cieľa.

Nedajte sa zviesť z cesty 

Apoštol Pavol v 1. liste Tesaloničanom 3:3-5 napísal: 
„Aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž 
viete, že je to náš údel. Veď aj keď sme boli u vás, vopred 
sme vám povedali, že budeme trpieť. Tak, ako viete, sa 
aj stalo. Preto aj ja, keď som to už nemohol ďalej vydržať, 
poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či 
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vás azda pokušiteľ nepokúšal a či naša námaha nevyšla 
nazmar“ (Ekum. pr.).

Jeho odkaz možno prerozprávať aj takto: „Trápilo by 
ma, keby ste sa vzdali pre skúšky a súženia, v ktorých 
ste sa ocitli.“ Snažil sa Tesaloničanov povzbudiť: „Keď 
vám cestu skrížia problémy, nenechajte sa nimi ochromiť 
ani vyviesť z rovnováhy. Nech vás nerozrušia. Povedzte 
si: ‚Aj toto pominie.‘ Skúšky sú súčasťou života, preto 
nepodľahnite ich tlaku.“

Keď sa spolu s Davom ocitneme pred nejakou 
prekážkou, jedna z prvých vecí, ktoré Dave vyhlási, 
je: „Nedám sa tým zdeptať!“ Ak sa nepriaznivými 
okolnosťami nedáme ochromiť, nebudú mať šancu utláčať 
nás alebo deprimovať. Naučme sa pevne stáť aj uprostred 
búrok a bezpečne dorazíme do vysnívaného cieľa.

Vždy, keď sa rozhodneme niečo urobiť pre Boha, 
nepriateľ sa proti tomu vzbúri. Vždy to tak bolo, nedá sa 
tomu vyhnúť. Apoštol Pavol to zažil na vlastnej koži a v 1. 
liste Korinťanom napísal: „Lebo sa mi tam otvorili veľké 
dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho“ (1Kor 16:9, 
Ekum. pr.).

Tím pracovníkov našej organizácie Joyce Meyer 
Ministries sa postupne rozrastal. Viacerí, ktorí sa do St. 
Louis presťahovali z iného štátu, museli riešiť mnohé 
problémy s ubytovaním, sťahovaním, výberom novej 
školy pre deti a zvykaním si na nové mesto. Niektorí 
z nich sa čudovali, s koľkými ťažkosťami sa počas 
niekoľkých prvých týždňov stretli. Videli sme, ako 
nepriateľ využíval nepríjemnosti na to, aby ich zneistil 
takýmito myšlienkami: Asi som sa nerozhodol správne. 
Myslel som si, že je to Božia vôľa, ale zrejme som sa mýlil. 

Možno by sme sa aj s rodinou mali vrátiť tam, odkiaľ sme 
prišli. Tam šlo všetko akosi ľahšie.

Mnohokrát sme si s novými zamestnancami museli 
pohovoriť a povedať im: „Skutočnosť, že si ťažko zvykáte 
na nové miesto neznamená, že ste nesprávne rozlíšili 
Boží hlas. Musíte len vytrvať. Zamerajte sa na to, čo máte 
v srdci, a nepozerajte sa na okolnosti.“

Ak veria, že to je Božia vôľa, aby u nás pracovali, 
povzbudzujeme ich: „Pevne sa rozhodnite, že tu 
zostanete. Nespochybňujte svoje rozhodnutie. 
Zaumieňte si, že sa cez toto zložité obdobie prebojujete 
a odmietnite myšlienky na útek. Ak veríte, že vás sem 
priviedol Boh, tak sa rozhodnite zostať – bez ohľadu na 
to, čo sa deje okolo.“

Keď nepriateľovi povieme: „Pozri, viem, čo mám 
v srdci a aká je Božia vôľa. Zostanem tu bez ohľadu na to, 
aké to bude ťažké,“ pochopí, že nás nebude môcť ovládať 
prostredníctvom skúšok a súžení. Tým sa v nás buduje 
viera a posilňuje mentalita bojovníka.

Apoštol Pavol povedal, že ťažkostiam sa nevyhneme. 
Zaumieňte si, že nad nimi zvíťazíte. Bude si to vyžadovať 
tvrdú prácu, ale dokážete to!

Nevyhýbajte sa problémom

Človek s mentalitou bojovníka musí čeliť ťažkostiam 
a riešiť ich, nie pred nimi utekať. Nemôžeme sa 
donekonečna vyhýbať nepríjemným situáciám. Vždy, 
keď pred niečím utečieme, môžeme si byť istí, že sa 
k tomu skôr či neskôr budeme musieť vrátiť.
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Drž si jazyk na uzde!

Zamysli sa, napríklad, nad Mojžišom. Utiekol 
z Egypta a štyridsať rokov sa ukrýval v púšti, kde ho Boh 
pripravoval na úlohu vodcu. Keď sa mu zjavil v horiacom 
kre, chcel mu v podstate povedať: „Nastal čas, aby si sa 
vrátil do Egypta“ (pozri 2Moj 3:2-10). Áno, Boh poslal 
Mojžiša späť na miesto, z ktorého utiekol.

Biblia je plná podobných príbehov. Presvedčili ma, 
že nikomu nepomohlo, keď sa snažil pred problémami 
uniknúť. Ak utečieme pred jednou ťažkou situáciou, 
počká si nás ďalšia. Boh vie, že prekonávaním problémov 
rastie naša sila, nadobúdame nové schopnosti a múdrosť, 
preto aj keď unikneme pred jednou zložitou situáciou, 
Boh nás vystaví ďalšej.

Napríklad: vaši susedia vám lezú na nervy. Nemôžete 
ich vystáť, preto sa rozhodnete odsťahovať. Presťahujete 
sa inam a zistíte, že noví susedia majú rovnaké vlastnosti 
ako tí, kvôli ktorým ste zmenili adresu. Možno sa to ťažko 
počúva, ale je možné, že Boh vám ich náročky poslal 
do cesty. Prečo? Pretože možno máte v srdci niečo, čo 
treba zmeniť alebo uzdraviť, a vypláva to na povrch iba 
v prítomnosti človeka s istou povahou.

Kedysi som ťažko vychádzala s ľuďmi, ktorí mali 
podobnú povahu ako môj otec. Keďže ma zneužíval, 
nechcela som sa zdržiavať medzi ľuďmi, ktorí hovorili ako 
on, správali sa ako on alebo mi ho akýmkoľvek spôsobom 
pripomínali.

Postupne som si začala uvedomovať, že Boh ma 
obklopoval práve takými ľuďmi, ktorí mi otca pripomínali. 
Vždy, keď som sa ocitla v ich prítomnosti, cítila som sa 
neisto a bála som sa ich a hneď som skĺzla do starých 
spôsobov správania.

Moje reakcie sa mi nepáčili a istý čas som nechápala, 
kde sa berú. Potom som volala na Pána a prosila Ho, aby 
ma zmenil a ukázal mi pravdu. Dnes viem, že ma viedol 
do situácií, v ktorých moje slabosti vyplávali na povrch, 
aby som napokon povedala: „Dobre, Bože, už vidím, 
z čoho ma chceš oslobodiť.“ Snažil sa podnietiť môj rast, 
aby som spevnela a stala sa zrelšou kresťankou. Pána 
často prosíme o nesprávnu vec – chceme, aby nás zbavil 
skúšok. To, o čo by sme Ho však mali prosiť, je, aby nás 
oslobodil od toho, čo brzdí Jeho plány v našich životoch.

Boh z nás prostredníctvom problémov robí 
dôveryhodných ľudí, ktorých možno použiť. Keď čelíme 
skúškam, potrebujeme mať mentalitu bojovníka. Dávid 
sa stal kráľom až potom, keď porazil Goliáša. Nesnažme 
sa uniknúť pred zložitými situáciami. Namiesto toho 
povedzme: „Pane, ak mám týmto prejsť, nech je to víťazná 
cesta. Chcem mať postoj víťaza. Na čokoľvek chceš túto 
situáciu použiť, použi ju. Prosím Ťa však o jedno: pomôž 
mi prekonať negatívne pocity a správať sa tak, aby sa Ti 
to páčilo.“ Nech naším cieľom nie je zbaviť sa problémov, 
ale zvíťaziť nad nimi s postojom, aký by v tejto situácii 
zaujal Ježiš. Boh učí, že máme svojim nepriateľom žehnať 
a modliť sa za nich (pozri Mat 5:44), nie pred nimi utekať. 
Ďalej hovorí, že zlo máme premáhať dobrom (pozri Rim 
12:21). Bez ohľadu na okolnosti vytrvajme v dobrom 
a zvíťazíme!

Spravte to pre Boha

Keď dočítate túto kapitolu, zaumieňte si, že keď sa 
najbližšie ocitnete pred nejakou výzvou, skrotíte svoje 
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pocity, postoje, ústa a myseľ tak, aby ste sa zachovali 
Božím spôsobom. Bude to ťažké, pretože vaše telo sa 
proti tomu vzbúri. Vtedy si opakujte: „Bože, robím to 
pre Teba. Vlastnými silami to nedokážem a nechcem 
to robiť iba pre seba. Nech je to skutok poslušnosti voči 
Tebe.“ Ježiš sa nikdy nevzdal a išiel za nás na kríž. To 
isté môžeme spraviť aj my preňho!

Spomínam si na istú nedeľu spred mnohých rokov, 
keď nás pastor počas nedeľnej bohoslužby vyzval, aby 
sme pozdravili ľudí okolo seba, objali ich a povedali im, 
že ich máme radi. V mojom rade sedela žena, ktorá mi 
veľmi ublížila. Cítila som, že Duch Svätý ma pobáda, 
aby som ju objala a ukázala jej, že ju mám rada. To si 
z mojej strany vyžadovalo obrovskú dávku poslušnosti, 
pretože som mala pocit, že by sa mi ona mala ospravedlniť 
a poprosiť ma o odpustenie. Ona však vôbec netušila, že 
sa ma dotkla! Podišla som k nej a povedala jej, že ju mám 
rada. Stálo ma to všetky sily! Nebola som si istá, či sú 
moje slová úprimné, ale vedela som, že som bola voči 
Bohu poslušná.

O niekoľko mesiacov neskôr mi Boh vnukol, aby som 
jej podarovala jednu z mojich obľúbených vecí. „Pane,“ 
povedala som Mu, „neprekáža mi, že chceš, aby som sa 
tej veci vzdala. Rada by som si ju síce nechala, ale ak 
chceš, aby som ju niekomu darovala, nech je to aspoň 
žena, ktorú mám skutočne rada!“

Boh mi odvetil: Joyce, ak dokážeš svoju obľúbenú vec 
darovať niekomu, kto ťa zranil a vôbec si to nezaslúži, prelomíš 
nepriateľovu moc. Zmaríš tým jeho plán, ktorým ťa chce zničiť.

Poslušnými nie sme preto, že by nás to bavilo, alebo 
preto, že by sme poslušnosť považovali za dobrú vec. 
Robíme to z lásky k Bohu a uvedomenia si Jeho lásky 
k nám. Jeho cesta je predsa pre nás tá najlepšia. 

Nezabudnime, že všetky životné útrapy nám slúžia na 
dobré a Boh ich použije, aby nás posilnil. Prijmime ich 
s mentalitou bojovníka a dosiahneme zrelosť a múdrosť, 
akú sme doteraz nepoznali.

Problémy, bolesť, súženie a prenasledovanie samy 
osebe nie sú dobré. Prichádzajú od nepriateľa, ale Boh 
chce zo všetkého, čím nám diabol plánuje uškodiť, vyťažiť 
dobro. Keďže Hospodin je dobrý a my Mu dôverujeme, 
všetko nám poslúži na dobré (pozri Rim 8:28). Takáto 
viera dáva silu a odvahu vytrvať aj v skúškach. Dôverujme 
Pánovi a verme, že uvidíme Jeho dobrotu (pozri Ž 27:13).

Naplno rozviňte svoj potenciál

Verím, že to, či naplno rozvinieme svoj potenciál, 
súvisí s tým, ako sa vyrovnávame s prekážkami. Winston 
Churchill povedal: „Zvládnuté ťažkosti sú úspešne 
využitými príležitosťami.“ Bezvýhradne s ním súhlasím. 
Ak sa necháte problémami a výzvami zastrašiť a znechutiť, 
nikdy ich neprekonáte. Ak sa im však postavíte zoči-
voči a odhodlane budete kráčať proti prúdu s mentalitou 
bojovníka, rozvinú sa vo vás vlastnosti potrebné na to, 
aby ste sa stali ľuďmi, akými vás Boh chce mať a aby ste 
získali všetko, čo vám Pán pripravil.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 6  Mentalita bojovníka
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Nikdy sa nevzdávaj!

Z bavlníkovej plantáže k vlastnej firme

Žena, dnes známa ako madam C. J. Walkerová, prvá 
americká černoška-milionárka, sa narodila v roku 1867 
ako Sarah Breedloveová na plantáži v Lousiane. Jej rodičia 
boli bývalí otroci a obaja zomreli, keď dievčatko nemalo 
ani sedem rokov. Spolu so sestrou prežili iba vďaka tomu, 
že boli ochotné vykonávať úmornú a špinavú prácu na 
bavlníkových plantážach v Lousiane a Mississippi.

Keď mala Sarah štrnásť rokov, vydala sa za muža, ktorý 
o šesť rokov neskôr zomrel a nechal ju samu s malou 
dcérkou. Sarah sa s dieťaťom presťahovala do St. Louis 
v Missouri, kde sa jej štyria bratia uplatnili ako holiči, 
a sama sa zamestnala ako práčka. Zarábala iba jeden a pol 
dolára na deň. 

V 90. rokoch 19. storočia Sarah trápilo kožné ochorenie, 
pre ktoré je vypadali takmer všetky vlasy. Nezabrali jej 
žiadne dostupné lieky.

Sarah začala pracovať ako obchodná zástupkyňa 
kozmetickej spoločnosti, ktorá vyrábala prípravky na 
vlasy, a presťahovala sa do Denveru v štáte Colorado. Tam 
sa spoznala s Charlesom Josephom Walkerom, za ktorého 
sa neskôr vydala. Odvtedy ju všetky volali „madam C. J. 
Walkerová“.

Sarin problém s vlasmi pretrvával, ale nakoniec sa 
predsa našlo riešenie – a to veľmi nezvyčajným spôsobom. 
Sarah sa snívalo o starom mužovi, ktorý jej povedal, aké 
ingrediencie má zmiešať, aby jej vlasy znovu narástli. 
Na druhý deň vytvorila zmes podľa sna, vyskúšala ju 
a fungovalo to!

Madam C. J. Walkerová si rýchlo uvedomila, že má 
produkt, ktorý môže predávať, preto si otvorila firmu na 
výrobu „Úžasného prípravku madam Walkerovej na rast 
vlasov“.

Viac ako rok cestovala po Spojených štátoch, chodila 
od domu k domu a rozprávala ľuďom o svojich výrobkoch. 
Prezentovala ich všade, kde našla poslucháčov. Vďaka 
svojej usilovnosti a odhodlaniu sa jej podarilo vytvoriť 
účinnú stratégiu predaja a marketingu.

V roku 1908 otvorila v Pittsburghu v Pennsylvánii 
školu, kde učila tím spolupracovníkov. O dva roky 
neskôr sa presťahovala do Indianapolisu, vtedajšej 
metropoly priemyslu, vybudovala tam továreň na výrobu 
a distribúciu svojich výrobkov. Za necelý rok zarobila 
v Indianapolise toľko peňazí, že mohla venovať tisíc 
dolárov na výstavbu strediska YMCA pre černochov. 
Takýto pozoruhodný úspech dosiahla žena, ktorá si 
kedysi na živobytie zarábala zberom bavlny. Za svoj 
úspech vďačila tvrdej práci a odhodlaniu nevzdať sa.

Madam Walkerová sa v roku 1916 presťahovala 
z Indianapolisu do New Yorku a továreň zverila do rúk 
žene, ktorú sama vyškolila. Nedala sa odradiť problémom 
so stratou vlasov a zo zberačky bavlny sa postupne 
vypracovala na priekopníčku kozmetického priemyslu 
a prvú americkú černošku - milionárku. Nech vás jej 
príbeh motivuje vytrvať aj napriek problémom. Buďte 
kreatívni, usilovní a vytrvalí, až kým nedosiahnete svoj 
cieľ.
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7. kapitola

Nevzdávajte sa v oblastiach, 

ktoré sú pre vás dôležité

„Rybári vedia, že more býva nebezpečné a búrky strašné. 
Tieto nebezpečenstvá však nepovažujú za dostatočný 

dôvod na to, aby zostali na pevnine.“
– Vincent van Gogh

Čo je pre vás dôležité? Na čom vám skutočne záleží? 
Na vašej práci, dobrom mene, zdraví, majetku, rodine, 
vzťahu s Bohom?

Rôznym ľuďom záleží na rôznych veciach. 
V starozmluvnej dobe žil istý muž menom Nehemiáš, pre 
ktorého bolo nesmierne dôležité opraviť zdevastované 
hradby jeho rodného mesta Jeruzalema. Natoľko mu na 
tom záležalo, že požiadal svojho zamestnávateľa, kráľa 
Perzie, aby mu dovolil vrátiť sa do Jeruzalema a dozerať 
na opravu hradieb. Kráľ jeho žiadosti vyhovel.

Keď si prečítate celý jeho príbeh, zistíte, že Nehemiáš 
mal mentalitu bojovníka. Počas plnenia úlohy, ktorou ho 
Boh poveril, čelil búrke odporu, výsmechu a zastrašovania. 
Podobné búrky čakajú každého, kto sa rozhodne kráčať 
za tým, na čom mu záleží. Nehemiášov príbeh učí, ako 
v boji s ťažkosťami zvíťaziť.

Nájdite si úkryt

Búrku možno bezpečne prečkať v dobrom úkryte. 
Keď nebudete mať nad hlavou prístrešok, vietor sa bude 
s vami zahrávať a dážď vám zaslepí zrak. Okrem toho vás 
môže zasiahnuť blesk. Ak sa neukryjete, búrka vás môže 
premôcť. Žalm 91:1 dáva pokyny, ako zvládnuť duchovné 
búrky života: „Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva 
v tôni Všemohúceho“ (Ekum. pr.). Keď vás niekedy 
zastihne búrka, ponáhľajte sa do úkrytu Najvyššieho – do 
Božej prítomnosti. Čítajte si Slovo, modlite sa, chváľte 
Ho a vyznávajte, že Mu dôverujete, aj keď navôkol zúri 
víchor. To nevydrží žiaden nepriateľ. Keď si osvojíte tieto 
návyky, vybudujete okolo seba ochranný múr. Ten síce 
búrky života neodoženie, ale ochráni vás natoľko, že im 
dokážete smelo čeliť.

Mnohé zo životných búrok spôsobuje sám nepriateľ. 
Vie, ako a z čoho namiešať kokteil okolností, ktoré môžu 
zničiť váš život, sen, manželstvo, rodinu, podnikanie, 
školu ba aj geografickú oblasť. Nechce, aby ste si okolo 
seba postavili ochranný múr. Teší sa, keď môže vaše 
hradby pováľať, pretože vtedy môže na vás úspešne 
zaútočiť.

Hradby chránia pred nepriateľom 

Keď Nehemiáš dorazil do Jeruzalema, videl, že 
nepriatelia drancujú Boží ľud, pretože mesto nemá 
opevnenie, ktoré by ho ochránilo pred ich nájazdmi. Pri 
prvom stretnutí s Jeruzalemčanmi povedal: „Sami vidíte 
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Nevzdávajte sa v oblastiach, 

ktoré sú pre vás dôležité
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zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem 
je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože, 
postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na 
posmech. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, 
ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, 
ktoré mi oznámil, povedali: Vzchopme sa a dajme sa do 
stavby! Nato priložili ruky k dobrému dielu“ (Neh 2:17-
18, Ekum. pr.).

Uvedomme si, že sme si doterajším životným štýlom 
škodili a nepriateľovi dovolili, aby na nás útočil, pretože 
sme zabudli upevniť hradby okolo seba. S Božou pomocou 
však môžeme začať budovať nový život, stavať ochranný 
múr, ktorý nás obráni pred nepriateľom. Keby aj znovu 
zaútočil, jeho plány sa nepodaria.

Nemyslite si, že stavba ochranného múru pôjde bez 
problémov. Len čo začnete robiť správnu vec, nepriateľ 
bude nešťastný. Nebojte sa jeho odporu, pretože máte 
na to, aby ste zvíťazili. Boh je na vašej strane, je vo vás, 
s vami a okolo vás. Chce, aby ste vyhrávali nielen vlastné 
boje, ale aj iným pomáhali víťaziť.

Schyľuje sa na búrku

Len čo Jeruzalemčania „priložili ruky k dobrému 
dielu“, povstal proti nim odpor. Keď sa ľudia dopočuli 
o úmysle obnoviť hradby, posmievali sa Nehemiášovi 
a Židom. Najhlasnejšie sa proti nim ozývali traja muži: 
Sanballat, Tóbija a Gešem. „Posmievali sa nám a pohŕdavo 
nám vraveli: Čože to robíte?“ (Neh 2:19, Ekum. pr.).

Keď som sa rozhodla nasledovať Božie volanie, aj 
mne sa mnohí ľudia posmievali a hovorili: „Myslíš si, že 

niečo dosiahneš?“ Bolo to pre mňa náročné obdobie, ale 
zo všetkých síl som sa snažila prejsť búrkou nesúhlasu. 
Chcela som byť čo najbližšie pri Bohu – čítala som Jeho 
Slovo, modlila sa a trávila čas v Jeho prítomnosti. Vedome 
som sa usilovala zlepšiť svoje postoje voči ľuďom, 
v manželstve a vo vzťahu k deťom. Aj napriek výsmechu 
som s Božou pomocou prekonávala problémy a budovala 
si zdravý obraz o sebe tým, že som spoznávala Božiu lásku 
a milosť. Takto som okolo seba postavila obranný múr. 
Dôsledne som kládla tehličku ku tehličke, ale nepriateľ 
aj naďalej proti mne brojil.

Stalo sa vám, že ste sa zo všetkých síl snažili robiť, 
čo ste považovali za správne, ale zdalo sa vám, že búrka 
ešte viac silnie? Spomínam si na konkrétnu situáciu. 
Raz prišla za mnou istá žena, ktorú som považovala za 
priateľku, a povedala mi: „Joyce, počula som, že veríš, že 
Boh ti zverí jednu z najväčších služieb v krajine. Povedala 
si to?“

Odvetila som: „Áno, verím, že ma Boh do toho 
povolal.“

Žena sa zasmiala a pokračovala: „Budem k tebe 
úprimná. Rozprávala som sa o tom s niekoľkými ľuďmi 
a došli sme k záveru, že vzhľadom na tvoju povahu je to 
nemožné.“

Keď počujete takéto poznámky, máte pocit, akoby 
ste sa ocitli v zúrivej búrke bez akejkoľvek ochrany. 
Predstavila som si, ako sa musel cítiť Nehemiáš, keď mu 
Sanballat, Tóbija a Gešem medzi výbuchmi smiechu 
povedali: „Čo to tu vlastne robíš? Nemáš na to!“

Nehemiáš však stál pevne a prejavil sa ako bojovník. 
Odvetil im: „Sám Boh nebies nám dá úspech a my, jeho 
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služobníci, sa pustíme do práce a budeme stavať. Vy však 
nemáte ani podiel, ani nárok, ani pamiatku v Jeruzaleme“ 
(Neh 2:20, Ekum. pr.).

Keď vedľa seba zbadáte nepriateľa, tiež mu povedzte: 
„Nemáš na mňa nárok. Nemôžeš brzdiť Božiu vôľu 
v mojom živote!“ Ak ste dali život Ježišovi Kristovi, 
patríte Jemu, nie diablovi. Pripomeňte mu tú skutočnosť 
a vzoprite sa mu. 

Nemusíte pritom dvíhať hlas a robiť z toho divadlo. 
Použite autoritu, ktorú máte v Kristovi, a povedzte: 
„V žiadnom prípade ma nezastavíš, satan. Nevzdám sa. 
Nech na mňa zaútočíš čímkoľvek, neprestanem!“

Viete, čo sa stalo, keď som sa odmietla vzdať? Žena, 
podľa ktorej som nemala šancu uspieť, začala u mňa 
pracovať. Boh sa nás vždy zastane, ak robíme, čo si praje. 
Nikdy sa nevzdajte iba preto, že vám niekto povie: 
„Nemáš na to.“ 

Ak chceme obstáť v životných búrkach, musíme byť 
pevne odhodlaní. Niekedy stačí malé znechutenie alebo 
zranenie zo strany „Sanballata“ a hneď sa začneme klátiť 
pod ich tlakom. Nezabúdajme však, že podľa Božieho 
slova sme víťazmi (pozri Rim 8:37).

Každý nemá rád pokrok

Sanballat bol silný nepriateľ. Keď sa dopočul, že 
výstavba hradieb napreduje aj napriek jeho námietkam, 
pobúrilo ho to (pozri Neh 4:1). Čím viac stavba 
postupovala, tým väčšmi sa hneval.

Možno poznáte ľudí, ktorých rozzúri, keď sa niekto 
usiluje o pokrok, zlepšenie stavu alebo skúša niečo nové. 
Prečo ľudí hnevá, keď niekto napreduje? Tí, ktorí sa sami 
neusilujú o pokrok, nechcú, aby napredovali iní. Radšej 
vás budú posudzovať a kritizovať, než aby uznali, že 
nie sú ochotní vynaložiť úsilie, aby zmenili svoje životy 
a nasledovali svoje sny. Namiesto toho, aby investovali 
do svojej budúcnosti, rozčuľujú sa a správajú sa k vám, 
akoby ste spravili chybu. Tak aspoň nemusia premýšľať 
nad tým, že chyba môže byť na ich strane, preto presúvajú 
pozornosť na iných a snažia sa ich znemožniť. 

Podobne sa zachoval aj Sanballat a jeho priatelia. 
Poburovalo ich, že Nehemiáš sa snažil pomôcť ľuďom 
a mestu. Nebuďte prekvapení, keď vo svojej snahe pomôcť 
sebe a iným narazíte na niekoho, kto sa na vás nahnevá 
a bude vás kritizovať. Zachovajte si pokoj, počkajte, kým 
búrka prehrmí, a pokračujte v tom, čo v srdci považujete 
za správne.

To je ale zmätok!

Sanballat vo svojej kritike pokračoval: „A povedal 
pred svojimi súkmeňovcami a samárskym vojskom: Čo 
to pripravujú títo bezmocní Židia? Dovolia im to? Budú 
môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či oživia kamene 
z hromady zrúcanín? Veď sú spálené!“ (Neh 3:34, Ekum. 
pr.).

Sanballat v podstate hovoril: „Hradby sú v takom 
biednom stave, že ich nikto nikdy neopraví!“ Áno, 
z hradieb nezostalo nič, iba kopy obhorených kameňov, 
ktoré sa už v podstate nedali použiť. 
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Možno aj na vás nepriateľ chrlí rovnaké obvinenia: 
„Myslíš, že môžeš začať odznova? Pozri, v akom stave je 
tvoj život!“ Alebo: „S takým zmätkom, aký máš v hlave, 
vysokú školu nikdy nevyštuduješ!“ Alebo: „Nazdávaš 
sa, že sa ti podarí našetriť dosť peňazí, aby mohli tvoje 
deti študovať na univerzite? Pozri sa na svoj bankový 
účet a pochopíš, že to nezvládneš!“ Nech vám nepriateľ 
nahovára čokoľvek, chcem, aby ste vedeli, že Boh si 
poradí s akoukoľvek „hromadou zrúcanín“. Nič nie je 
v takom biednom stave, aby to On nedokázal opraviť.

Ak by ste označili niečí život za obrovský zmätok, tak 
o mne by to platilo dvojnásobne. Ak mal niekto dôvod 
veriť, že snaha o zmenu je uňho zbytočná, bola som to 
ja. Nepriateľ to dobre vedel a mnohokrát sa ma pokúšal 
presvedčiť, že nikdy nebudem viesť normálny život. 
Našepkával mi, že nikdy nebudem v poriadku, nebudem 
mať na seba zdravý pohľad, pretože som bola obeťou 
incestu. Vravel mi, že preto, čo som si od mužov vytrepla, 
nikdy im nebudem dôverovať, nikdy sa nedokážem 
mužovi podriadiť. Nahováral mi, že sa nedokážem zbaviť 
manipulatívneho správania ani výbuchov hnevu, ktorý sa 
vo mne hromadil. Presviedčal ma, že nikdy nedokážem 
byť milá a vľúdna, ale vždy budem iba drsná, tvrdá, hrubá, 
a to preto, že ma tak vychovali. Veľmi som túžila po 
zmene, aby som mohla byť ženou podľa Božích predstáv. 
Aby som to dosiahla, musela som obstáť v boji, ktorý zúril 
na bojisku mojej mysle a pocitov.

Diabol je klamár (pozri Ján 8:44). Nikdy sa od neho 
nedozviete pravdu. Povie vám iba také vecí, ktorými 
vás môže zničiť, a neúnavne napáda vašu myseľ a pocity. 
Keď ste v pokušení vzdať sa, pretože sa váš problém 

zdá neriešiteľný, spomeňte si, že diabol je klamár a že 
s Bohom je všetko možné!

Diabol neznáša akýkoľvek pokrok. Keď sa rozhodnete 
schudnúť a po týždni úspešného obmedzovania sladkostí 
si dáte zmrzlinový pohár s karamelom, pohotovo vám 
povie: „Vidíš? Je to príliš ťažké. Nedokážeš to. Stravovacie 
návyky máš zakorenené hlboko, takže na zmenu je príliš 
neskoro.“

Keď na vás spustí spŕšku obvinení, povedzte mu: 
„Dobre ma počúvaj, klamár! Zlyhal som, ale to ešte nie je 
koniec! Svoj cieľ dosiahnem. Spravím všetko, do čoho ma 
Boh povolal. A aj keď to bude náročné, nezastavíš ma!“ 
Bojujte dobrý boj viery. Ste vojakmi Božej armády a sám 
Boh stojí na vašej strane.

Všetci občas pochybíme, keď sa učíme robiť niečo 
správne. Každý nový deň je však príležitosťou začať 
odznova. Všetky deti padajú, keď sa učia chodiť. Keď 
spadnú, nezostanú ležať na zemi, ale skúšajú to znovu! 
Nech spadli ktovie koľkokrát, nevzdávajú sa!

Modlite sa!

Nehemiášovu reakciu na útoky nepriateľov 
vystihujú štyri slová, ktoré si potrebujeme zapamätať: 
„A Nehemiáš sa modlil.“ Ako reagoval na útoky 
neprajníkov – na výsmech, hnev, zúrivosť, posudzovanie, 
kritiku a napomínanie, že jeho cieľ je nedosiahnuteľný? 
Modlitbou!

Chcem sa vás opýtať: Čo by sa stalo, keby ste sa 
modlili vždy, keď vás prepadne strach a obavy? Čo keby 
ste sa modlili vždy, keď vás niekto urazí alebo zraní? 
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Nikdy sa nevzdávaj!

Čo by sa stalo, keby ste sa modlili hneď, ako si na svoju 
adresu vypočujete kritiku a slová odsúdenia? Zmenilo 
by to váš život? Ľahšie by ste obstáli v búrkach života? 
Samozrejme, že áno!

Z Nehemiášovej modlitby sa môžeme naučiť dôležitú 
vec. „Počuj, Bože náš, ako nami pohŕdajú,“ modlil sa 
Nehemiáš. „Vráť ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich 
ako lup do krajiny, kde budú v zajatí“ (Neh 3:36, Ekum. 
pr.). Všimni si, že Nehemiáš sa neusiloval nepriateľom 
pomstiť; prosil Boha, aby celú vec vyriešil On. Jeho postoj 
by sa dal zhrnúť takto: „Pane, plním Tvoju vôľu! Prikázal 
si mi, aby som vybudoval hradby mesta a ja som Ťa 
poslúchol. Postaraj sa o mojich nepriateľov!“

Často sa stáva, že keď sa pustíme do úlohy, ktorú nám 
Boh zveril, nepriateľ na nás zaútočí, my s ním začneme 
bojovať, a pritom odvrátime tvár od Boha. Nepriateľ si 
okamžite získa našu pozornosť. Všetok čas venujeme 
tomu, aby sme nad ním zvíťazili, namiesto toho, aby sme 
sa modlili a prosili o Boží zásah.

Nehemiáš nedopustil, aby sa jeho pozornosť sústredila 
na nepriateľov. Bol si vedomý, že ho prenasledujú, ale 
zrak upieral na Boha a na úlohu, ktorú mu Hospodin 
zveril. Modlil sa a prosil Ho, aby si poradil s tými, ktorí 
doňho dorážali.

Väčšina z nás nikdy nezabudne na 11. september 
2001. Nedávno som čítala inšpiratívny príbeh bankára 
Stanleyho Praimnatha, ktorý pracoval vo veži č. 2 
Svetového obchodného centra a zázrakom prežil 
teroristické útoky. Na udalosti toho dňa si spomína takto: 
„Z istého dôvodu som sa v to ráno modlil trochu dlhšie. 
Povedal som Bohu: ‚Pane, prikry mňa aj mojich blízkych 

svojou drahou krvou.‘ A hoci som tomu veril, opakoval 
som to znovu a znovu.“

Krátko potom, čo vošiel do svojej kancelárie na 81. 
poschodí, pozrel sa von oknom a videl prvú vežu centra 
v plameňoch. Spolu s kolegom chceli budovu opustiť, ale 
keď ich strážnik ubezpečil, že ich veža je mimo ohrozenia, 
vrátil sa do kancelárie.

Keď vošiel dnu, práve zvonil telefón. Ktosi mu volal 
a pýtal sa ho, či sleduje televízne správy. Stanley odvetil, 
že je všetko v poriadku. Potom zdvihol hlavu a videl, 
ako lietadlo Amerických aerolínií letí priamo naňho. 
Jediné, čo mu napadlo, bolo schúliť sa pod stôl a modliť 
sa. Lietadlo vrazilo do budovy asi šesť metrov od neho 
a vybuchlo. Povedal, že bez najmenších pochybností 
vedel, že Boh sa oňho postará.

Stanley, ktorý akoby zázrakom unikol poraneniu, 
videl krídlo lietadla horieť vo dverách vedúcich na jeho 
oddelenie. Vedel, že sa musí dostať z budovy von, ale 
uviazol za hromadou trosiek.

Horlivo sa modlil a prosil Boha, aby ho zachránil: 
„Pane, dávam ti to do rúk. Teraz je to už tvoj problém.“ 
Stanley sa vraj zrazu cítil ako „najsilnejší muž na svete“ 
a podarilo sa mu preraziť si cestu z kancelárie. Preliezol 
cez hromadu trosiek a vyhol sa plameňom. „Pane, musím 
sa vrátiť domov k svojim drahým,“ modlil sa. „Musím to 
dokázať a Ty mi musíš pomôcť.“

Poranený a dotlčený sa dotackal k východu, no zistil, že 
je zablokovaný. Jediná cesta von viedla cez stenu. Padol 
na kolená a začal sa modliť. Potom sa opýtal človeka, ktorý 
sa nachádzal na druhej strane steny, či verí v Ježiša Krista. 
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Nikdy sa nevzdávaj!

Muž odpovedal áno a obaja v modlitbe prosili Boha, aby 
im pomohol preraziť stenu. Keď sa im to podarilo, Stanley 
preliezol úzkym otvorom a dostal sa ku schodisku.

Spolu so svojím novým priateľom sa rozbehli dolu 
schodmi a na každom poschodí sa zastavili, aby zistili, či 
tam niekto nepotrebuje pomoc. Keď konečne dobehli 
do vstupnej haly, videli už iba požiarnikov, ktorí na nich 
kričali: „Bežte! Bežte!“

Muži sa chceli rozbehnúť, ale všade naokolo boli 
plamene. Keby však cez ne neprebehli, boli by v budove 
zhoreli. Postavili sa pod samočinnú hasiacu sprchu, aby si 
namočili oblečenie a prebehli cez oheň do bezpečia.

Stanley bol odhodlaný prežiť túto situáciu, ale 
bez Božej pomoci by to nebol nedokázal. Ľudská 
húževnatosť je síce dôležitá, no nezabúdajme sa v každej 
situácii spoliehať na Pána. Nesnažme sa všetko dosiahnuť 
vlastnými silami, ale buďme si istí, že Boh spôsobí zlom, 
aký potrebujeme.

Nepriateľ nie je náš problém, ale Boží problém. Len 
márnime čas, ak sa zameriame na nepriateľa a odtrhneme 
zrak od úlohy, ktorú nám Boh zveril. Satan vie, že ak sa 
mu podarí rozptýliť vás, napokon nad vami zvíťazí. Boh 
je naším obrancom; sľúbil, že bude za nás bojovať. Ak sa 
stane, že nepriateľ začne vyvolávať v našom živote búrku, 
robme to, čo urobil Nehemiáš: modlime sa!

Pracujte s chuťou

Nehemiáš na konci 3. kapitoly podáva dobrú správu: 
„My sme však stavali hradby. A keď boli celé hradby 

pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce“ 
(Neh 3:38, Ev. pr.). Nehemiášovi ľudia boli zjavne 
odhodlaní nepoľaviť v práci, hoci nepriatelia do nich 
vytrvalo dorážali. 

Ak ste odhodlaní vydržať, nepriateľ vás nezastaví. 
Budete však musieť byť odhodlanejší než on. Dokážete 
to, pretože Boh je na vašej strane. Nepriateľ vám bude 
odporovať, ale vy si môžete okolo seba postaviť obranný 
múr. Ak sa odmietnete vzdať, dosiahnete svoj cieľ.

Nehemiášovi nepriatelia zúrili, keď videli, že ľud 
hradby nielen stavia, ale aj opravuje v nich všetky trhliny.

Verím, že sa „trhliny“ vášho života pri čítaní tejto knihy 
zaplátajú. Tým, že sa učíte, ako byť ľuďmi, ktorí sa nikdy 
nevzdávajú, posilňujú sa všetky vaše slabé miesta. To 
bude nepriateľa privádzať do zúrivosti, pretože neznáša, 
keď rastieme a posúvame sa čoraz bližšie k naplneniu 
Božej vôle.

Predstava, že nepriateľ sa hnevá, vyvoláva v niektorých 
ľuďoch strach. Nemáme však dôvod báť sa. Boh je za 
nás a vedie nás k víťazstvu (pozri 2Kor 2:14). Ak chcete 
zvíťaziť nad zúriacim nepriateľom, hľadajte Boha, čítajte 
Jeho Slovo, chváľte Ho a modlite sa tak ako Nehemiáš. 
V žiadnom prípade si nemyslite, že nepriateľa musíte 
poraziť vlastnými silami! Modlite sa a pokračujte v tom, čo 
Pán Boh povedal, aby ste robili. Modlite sa a pokračujte 
v tom, čo sa nepriateľovi nepáči.

Nehemiáš sa nikdy neprestal modliť. V 4. kapitole ho 
znovu vidíme modliť sa: „Modlili sme sa k svojmu Bohu 
a na obranu pred nimi sme vo dne i v noci stavali proti 
nim stráž“ (Neh 4:3, Ekum. pr.). Inými slovami, ľud sa 
vytrvalo modlil.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Modlite sa stále, nie iba vtedy, keď sa ocitnete v kríze. 
Boha potrebujete stále, nie iba v búrkach. Vypestujte si 
taký životný štýl, ktorého pevnou súčasťou bude modlitba, 
pretože tak okolo seba a svojich drahých vybudujete 
ochranný múr. Ak sa chcete o modlitbe dozvedieť viac, 
odporúčam vám svoju knihu The Power of Simple Prayer 
(Sila jednoduchej modlitby)6.

Nebojte sa, bojujte!

Z toho, čo sme sa doteraz o Nehemiášovi dozvedeli, je 
jasné, že bol silným a múdrym vodcom. Nielen že Boha 
hľadal a spoliehal sa naňho, ale robil aj múdre rozhodnutia 
a vedel, ako ľud povzbudiť. V 4. kapitole čítame:

„Preto som na nižšie položených otvorených miestach 
za hradbami rozostavil podľa rodov ľud s ich mečmi, 
oštepmi a lukmi. Rozhliadol som sa, vzpriamil a prehovoril 
som k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu: Nebojte sa 
ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za 
svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domácnosti“ 
(Neh 4:7-8, Ekum. pr., dôraz pridaný autorkou).

Dnes vám opakujem Nehemiášove slová: „Bojujte 
za svoje domácnosti! Bojujte za svoje deti, za právo žiť 
v slobode, nie v otroctve zákonníctva! Bojujte za svoje 
právo byť šťastní, za sny, ktoré Boh vložil do vašich sŕdc! 
Bojujte za to, čo je pre vás dôležité! Neuspokojte sa 
s ničím menším než s maximom, ktoré vám Boh pripravil. 
Nepriateľ sa vám postaví na odpor, ale nezľaknite sa ho. 
Namiesto toho myslite na Pána a čerpajte z Jeho odvahy.

6	 Kniha	zatiaľ	nie	je	dostupná	v	slovenskom	jazyku	(pozn.	prekl.).

Nehemiáš dosiahol čiastočné víťazstvo: „Preto som 
na nižšie položených otvorených miestach za hradbami 
rozostavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštepmi 
a lukmi. Rozhliadol som sa, vzpriamil a prehovoril som 
k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu: Nebojte sa 
ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za 
svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domácnosti“ 
(Neh 4:9-10, Ekum. pr.).

Z týchto veršov vyplýva dôležité ponaučenie: ak 
dosiahneme čo len čiastočné víťazstvo, nesmieme poľaviť 
v ostražitosti. Ide nám predsa o úplné víťazstvo, nie iba 
čiastkový úspech. Nehemiáš mohol vyhlásiť: „Počujte 
všetci, naši nepriatelia už vedia, že sme sa o ich sprisahaní 
dopočuli. Vedia, že Boh ich zámery zmaril. Môžeme 
pokojne oddychovať!“ Nehemiáš však múdro ponechal 
armádu na mieste, hoci vedel, že nepriateľ sa dal na 
ústup. Po celý čas si zachoval rovnaký postoj: „Budeme 
pokračovať v tom, čo nám Boh prikázal. Preto nemôžeme 
poľavovať ani ochabnúť; hoci nepriateľ na nás momentálne 
neútočí, aj naďalej zmýšľajme ako bojovníci.“

Vezmite si so sebou zbraň

Nehemiáš vedel, ako dosiahnuť to, čo si predsavzal. 
O jeho stratégii sa dozvedáme z nasledujúcich veršov: 
„Tí, čo stavali hradby, aj tí, čo nosili a nakladali bremená, 
jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. 
Každý, kto staval, mal na bedrách pripásaný svoj meč 
a takto staval, kým trubač stál vedľa mňa“ (Neh 4:11-12, 
Ekum. pr.).
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Nikdy sa nevzdávaj!

Jeden zo spôsobov, ako pracovať a zároveň držať v ruke 
zbraň, je chváliť Boha počas práce. Bez ohľadu na to, čo sa 
usilujete vybudovať – domov, manželstvo, firmu, finančnú 
istotu, intímny vzťah s Bohom alebo naplniť tréningový 
plán – nezabudnite pritom Boha chváliť. Ďakujte mu 
aj za malé úspechy. Nemusíte to robiť vo veľkom štýle, 
stačí, ak si udržíte vďačné srdce, ktoré hovorí: „Milujem 
Ťa, Pane. Chválim Ťa. Bez Teba nič nedokážem. Aj dnes 
potrebujem Tvoju pomoc. Ďakujem Ti za cieľ, ktorý si 
predo mňa postavil, a zato, že mi pomáhaš ho dosiahnuť.“

Verím, že meče, ktoré Nehemiášovi stavitelia mali 
stále po ruke, predstavujú našu potrebu mať celý čas pri 
sebe Božie slovo. Ono je mečom, ktorý máme vytasiť 
proti nepriateľovi. Meč je neúčinný, ak ostane v pošve. 
Rovnako ani Biblia nám nepomôže, ak ju necháme 
na poličke zapadnúť prachom. Ak chceme v boji proti 
nepriateľovi zvíťaziť, musíme používať meč: poznať, veriť 
a vyhlasovať Božie slovo.

Ak sa raz prebudíte s pocitom, že máte chuť všetko 
vzdať, vytaste svoj meč a povedzte: „Nevzdám sa! Boh 
mi chce dať budúcnosť a nádej a ja ich chcem zažiť!“ 
(pozri Jer 29:11). Boh nám dal zbrane na to, aby sme ich 
používali. Ak chcete vyhrať, musíte zostať aktívni. Pasivita 
a zbožné priania ešte nikomu víťazstvo nepriniesli.

Koniec príbehu

Určite chcete vedieť, ako to s Nehemiášom a hradbami 
dopadlo. Celý príbeh si môžete prečítať v knihe 
Nehemiáš. Prezradím vám len toľko, že má dobrý koniec. 
Nehemiáš a jeho ľud museli odrážať útoky nepriateľov 

až do úplného ukončenia stavebných prác. Nehemiáš 
sa postavil proti vládnym úradníkom, ktorí sa nesprávali 
férovo k ľudu a Sanballat sa mu aj naďalej vysmieval, ba 
ho aj zastrašoval.

Ako podľa vás zareagovali nepriatelia Božieho ľudu, 
keď boli hradby hotové? „Keď sa to dozvedeli všetci naši 
nepriatelia a videli to všetci pohania, ktorí žili okolo nás, 
bolo to pre nich veľmi podivuhodné a uznali, že toto dielo 
bolo dokončené zásahom nášho Boha“ (Neh 6:16, Bot. 
pr.).

Tóbija posielal Nehemiášovi výhražné listy dokonca aj 
po dokončení hradieb. Nepriateľ síce zo scény neodišiel, 
no nezabránil Nehemiášovi v plnení úlohy. Tento muž sa 
naučil obstáť v búrkach nepriateľských útokov, bojovať za 
to, čo bolo preňho dôležité, a zvíťaziť. To isté chce Boh 
aj od vás.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Poctivosť istého pána Penneyho

James Cash Penney, syn chudobného duchovného 
z Missouri, založil jednu z najúspešnejších sietí 
maloobchodov v Spojených štátoch. Vybudoval ju na 
jednoduchých a nadčasových hodnotách čestnosti, 
poctivosti, úcty a tvrdej práce.

Penneyho otec sa okrem duchovnej služby živil 
poľnohospodárstvom a tak sa mladý James priučil 
farmárskej práci na rodinnej farme neďaleko Hamiltonu 
v štáte Missouri. Chcel, aby jeho deti rozumeli hodnote 
peňazí, preto si James už od ôsmich rokov musel na 
oblečenie zarábať vlastnou prácou.

James Penney v roku 1893 ukončil strednú školu 
a dúfal, že sa stane právnikom. Namiesto toho však začal 
pracovať pre pána J. M. Halea ako predavač v obchode 
s textilom. Čoskoro zistil, že všetci zamestnanci sa nedržia 
rovnakých morálnych zásad ako on. Ostatní predavači ho 
oberali o zákazky a tak sa musel naučiť byť sebavedomejší 
a zlepšiť svoje zručnosti predajcu.

V období osobného a profesionálneho rastu však James 
Penney vážne ochorel. Lekár mu odporúčal presťahovať 
sa do oblasti so suchšou klímou, aby sa vyhol tuberkulóze. 
James sa napokon usadil v Denveri v štáte Colorado, kde 
sa zamestnal v obchode s textilom. 

Podnikavý a ambiciózny Penney si čoskoro našetril 
dostatok peňazí na to, aby mohol sám začať podnikať. 
Otvoril si mäsiarstvo, ale neuspel. Nie preto, že by bol 
zlým obchodníkom, ale pre svoju poctivosť. Penney veril, 
že sa ku každému zákazníkovi treba správať láskavo 
a s úctou. Keď však istému vplyvnému zákazníkovi 

odmietol poskytnúť nadštandardné služby, ohrdnutý 
muž využil svoj vplyv na to, aby Penneyho z trhu vytlačil.

Penney po tejto nepríjemnej skúsenosti začal 
pracovať pre sieť obchodov s textilom Golden Rule. Bol 
veľmi úspešný, takže sa napokon stal spoluvlastníkom 
spoločnosti. Keď pracoval pre Golden Rule vo Wyomingu, 
zaľúbil sa do Berty Alvy Hessovej a oženil sa s ňou.

Vďaka filozofii poctivosti a úcty si James čoskoro otvoril 
vlastný obchod Golden Rule. Rodinám z robotníckej 
triedy ponúkal kvalitný tovar za prijateľné ceny, čím 
si získal povesť vynikajúceho obchodníka. Nikdy 
nepredával tovar na dlh; zákazníci museli vždy platiť 
v hotovosti.

Majitelia reťazca Golden Rule nakoniec Jamesovi 
predali svoj podiel a firma sa premenovala na J. C. 
Penney Company. James sa v roku 1914 presťahoval do 
New Yorku, kde spoločnosť sídlila, a v roku 1918 otvoril 
v Missouri prvý oficiálny obchod so značkou J. C. Penney.

Počas budovania vlastnej obchodnej siete musel 
James Penney prekonať viacero osobných tragédií. Roku 
1910 mu na zápal pľúc zomrela milovaná manželka Berta, 
ktorá mu zanechala dvoch synov. Neskôr napísal, že po 
jej smrti sa mu „zrútil svet“. Roku 1919 sa znovu oženil. 
Jeho druhá manželka Mary mu porodila syna, no štyri 
roky po svadbe zomrela a James znovu ovdovel. Roku 
1926 sa oženil po tretí raz. S manželkou Caroline mal dve 
dcéry a žil s ňou až do svojej smrti.

J. C. Penney vybudoval prosperujúci podnik na 
Božích princípoch. Nikdy sa nevzdal svojej poctivosti. 
Nech sa v živote snažíte o čokoľvek, držte sa princípov 
obsiahnutých v Božom slove a vždy budete mať úspech.
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8. kapitola

Kľúče k úspechu

„Našou najväčšou slabosťou je rezignácia. 
Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy 

znova a znova riskujeme ďalší pokus.“
– Thomas Edison

Existujú štyri kľúče, ktoré nám pomôžu uspieť 
v čomkoľvek, na čo sa podujmeme: oddanosť, odhodlanosť, 
čakanie na Pána a odpočinok. Vďaka týmto štyrom 
návykom sa môžeme vyhnúť rezignácii a dosiahnuť 
úspech v tom, po čom túžime.

Oddanosť

Ak by sme mali jedným slovom zhrnúť myšlienku 
skrývajúcu sa za spojením „nikdy sa nevzdávaj,“ bolo 
by to slovo oddanosť. Ľudia, ktorí nie sú ochotní urobiť 
záväzok, sa ľahko vzdávajú; chýba im vytrvalosť. Ak chcete 
v niečom vytrvať až do konca, potrebujete oddanosť.

Radikálne oddaný

Keď má orlíča rok, začína sa osamostatňovať. V tomto 
veku má už dobrý zrak a ostré pazúry. Dokáže si nájsť 

potravu, vie lietať a dokonca sa aj chvíľu vznášať. Počas 
nasledujúcich troch rokov naďalej rastie, naberá silu, cibrí 
si zručnosti, jednoducho sa učí žiť ako orol.

Štvorročný orol sa však začína meniť – nie dobrovoľne, 
ale inštinktívne. Začne sa cítiť nepríjemne a zvláštne. 
Pravdepodobne nechápe, čo sa s ním deje. Uprostred 
tohto zvláštneho obdobia rastu si začne uvedomovať, že 
nebol stvorený preto, aby žil iba pre vlastné potešenie; 
zatúži po tom, aby jeho život presiahol vlastnú existenciu.

V tomto čase odlieta, aby si našiel partnerku. Keď 
nájde vhodnú samičku, začne sa naháňačka, ktorá je 
v podstate istým druhom dvorenia. Jeho vnútorný 
nepokoj bol vlastne túžbou po láske! Nastal čas, aby 
dospel. Samička sa vznáša v oblakoch a trajektória jej letu 
má tvar osmičky. Lieta tak, aby samčeka vyburcovala 
k naháňačke. Teraz už samček nelieta tak, ako by chcel, 
ale nasleduje niekoho iného – niekoho, kto sa pohybuje 
zvláštnym smerom.

Po chvíli samička klesne k zemi, zdvihne vetvičku, 
s ktorou vyletí do výšky približne troch kilometrov, odkiaľ 
ju pustí. Samček sa strmhlav vrhne dolu rýchlosťou viac 
ako 300 kilometrov za hodinu, chytí vetvičku vo vzduchu 
a prinesie jej ju späť. Aká je jej reakcia? Ignoruje ho.

Samček sa zrejme cíti dotknutý a má na výber: 
„Vydržím a dotiahnem to do konca? Je to skutočne to, 
čo chcem? Zabudnem na to a nájdem si nejakú menej 
náročnú činnosť?“

Samička celý proces opakuje a postupne ho sťažuje. 
Zakaždým si vezme väčšiu vetvičku a lieta v nižšej výške, 
čo znamená, že vetvička dopadne na zem skôr, preto sa 
samček musí viac snažiť, ak si ju chce získať.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Táto hra môže trvať aj niekoľko dní. Samička nakoniec 
vezme konár, ktorý je ťažší než samotný samec. Viem si 
predstaviť, čo sa mu v tej chvíli preháňa hlavou: „To nie 
je férové! Bože, vieš, že toto nedokážem. Vidíš predsa, 
že je to na mňa priveľa!“ Samička pustí konár z výšky 
iba 150 metrov. Ak ho samček chytí, získal si ju. Ak nie, 
samička od neho odletí. Bude čakať na iného samčeka, 
ktorý bude mať väčšiu vytrvalosť.

Ak má samček u samičky uspieť, musí byť mimoriadne 
vytrvalý. Po zvládnutí testu s vetvičkou ho čaká posledná 
skúška. Samička vyletí vysoko do vzduchu a on uháňa 
za ňou. Vtom samička spraví zvláštny pohyb: otočí sa na 
chrbát a vystrčí pazúry. Samček vyletí nad ňu, zasekne 
pazúry do jej pazúrov a spolu padajú k zemi. V tomto 
bode si je už istý svojím rozhodnutím. Zaviazal sa byť 
s ňou, aj keby ho to malo stáť život. Spolu začnú spievať 
pieseň lásky a stane sa z nich doživotný pár. Nehľadajú 
si iného partnera, kým jeden z nich nezomrie. Ak najprv 
zomrie samička, mláďatá vychová samček.

Dokonca aj po párení, keď už obývajú spoločné 
hniezdo, samček neprestáva samičke dvoriť. Vedci videli 
orlích samčekov hladiť perie svojich partneriek a prinášať 
im zelené vetvičky dávno potom, ako sa dvorenie 
skončilo. Ak tieto riadky číta žena, zrejme si praje, aby si 
muži brali od orlov príklad!

Takýto druh záväzku ostáva pevný počas celého 
života. Dúfam, že si ho vybudujete, pretože ak chcete 
prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a žiť požehnaný život, 
potrebujete si vypestovať radikálnu oddanosť – takú, 
ktorá pretrvá aj v ťažkých časoch, keď sa budete cítiť sami, 
odmietnutí alebo keď sa okolnosti nebudú priaznivo 

vyvíjať. Spomeňte si na silného orla, ktorý vytrvá do 
konca, aj keby ho to malo stáť život. Naučte sa z hĺbky 
srdca povedať: „Zaviazal som sa, že vytrvám až do konca. 
Mojím rozhodnutím nič neotrasie. Nech sa bude diať 
čokoľvek, nevzdám sa.“ 

Boh, orol a vy

Často cítime rovnaký nepokoj ako štvorročný orol: 
nastal čas, aby sme dospeli. Môžeme ho pociťovať vtedy, 
keď nás Boh chce posunúť na vyššiu úroveň vzťahu. 
V takom prípade nemusíme mať obavy, pretože sa nedeje 
nič zlé. Jednoducho nastal čas, aby sme zosilneli a dozreli. 
Našou úlohou je v tomto procese vytrvať.

Je ľahké dôsledne plniť záväzky? Nie je, ale stojí to 
za to. V živote som musela vybojovať mnoho bojov, ale 
môžem povedať, že dnes som veľmi šťastná a spokojná. 
Dospieť do tohto stavu nebolo ľahké, veľakrát som sa 
chcela vzdať. Som však oddaná Bohu a službe, do ktorej 
ma povolal. To neznamená, že necítim pokušenie vzdať 
sa; ide však o to, že môj záväzok mi dáva silu pokušeniu 
odolať.

Boh vás chce doviesť na vyššiu úroveň oddanosti. 
Chce, aby ste plne dôverovali Jeho plánom pre vaše 
životy a Jemu samému – podobne ako orol. Túži po 
tom, aby ste Mu boli verní. Nedokážem si predstaviť nič 
uspokojujúcejšie a dobrodružnejšie. Boh má pre vás viac, 
než ste prosili alebo snívali, ale na to, aby sa Jeho plány 
stali skutočnosťou, je potrebný pevný záväzok z vašej 
strany!
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Odhodlanosť

Keď prijmeme Ježiša Krista za Spasiteľa, prijmeme 
aj Ducha Svätého a novú odhodlanosť, vďaka ktorej 
budeme schopní dosiahnuť ciele a zdanlivo nemožné 
sny. Ľudská odhodlanosť má obrovskú silu. Ak ju správne 
nasmerujeme, dosiahneme úžasné veci. V živote som sa 
naučila, že sa netreba na nič vyhovárať, pretože ak niečo 
skutočne chcem, dosiahnem to!

Ben Carson, známy detský neurochirurg, mal drsný 
štart do života: narodil sa v chudobnej štvrti Detroitu žene, 
ktorá vychodila iba tri triedy základnej školy a vydala sa 
ako trinásťročná. Rozviedla sa, keď mal Ben iba osem 
rokov a aby svojim dvom synom dokázala zabezpečiť 
živobytie, musela mať súčasne tri zamestnania. Benov 
príbeh odhodlanosti a húževnatosti je svedectvom nielen 
o jeho snahe, ale aj o vytrvalosti jeho matky.

Benovi ani jeho bratovi Curtisovi sa v škole nedarilo. 
V piatom ročníku mal najhoršie známky z triedy 
a spolužiaci ho volali „blbec“. V tomto období sa uňho 
prejavovali výbuchy hnevu a náladovosť.

Jeho matka sa kvôli nemu veľmi trápila a uvedomovala 
si, že s tým musí niečo robiť. V prvom rade sa začala 
modliť: horlivo prosila Boha, aby jej ukázal, ako má 
Benovi a Curtisovi pomôcť, aby boli v škole úspešní. 
Potom doma zaviedla prísny režim: chlapcom obmedzila 
sledovanie televízie, zakázala im hrať sa, kým nemali 
dokončené domáce úlohy a každý týždeň požadovala 
napísať dva referáty do čitateľského denníka. Vďaka tomu 
si Ben nielen výrazne zlepšil známky, ale uvedomil si, že 

nie je „blbec“ a dokáže sa učiť rovnako dobre ako ostatné 
deti. Postupne sa naučil ovládať svoj hnev a vychádzať 
s ľuďmi.

Na konci strednej školy už patril k najlepším žiakom. 
Zmaturoval s vyznamenaním a odišiel na Yaleskú 
univerzitu, kde vyštudoval psychológiu. Neskôr mal 
v úmysle stať sa psychiatrom. Keď sa však dostal na 
medicínu na univerzite v Michigane, upustil od zámeru 
byť psychiatrom a rozhodol sa pre neurochirurgiu. Po 
ukončení štúdia začal pracovať v jednej z najuznávanejších 
nemocníc na svete – Johns Hopkins v Baltimore v štáte 
Maryland. Krátko po tridsiatke sa stal primárom oddelenia 
detskej neurochirurgie a zároveň najmladším primárom 
v histórii fungovania tejto nemocnice. V súčasnosti 
stále zastáva túto funkciu a navyše je profesorom 
neurochirurgie, onkológie, plastickej chirurgie a pediatrie 
na lekárskej fakulte. Často prednáša mladým ľuďom 
a povzbudzuje ich, aby svoj intelektuálny potenciál 
využívali na maximum.

Ak snívate o dosiahnutí zdanlivo nemožného, 
spomeňte si na Bena Carsona, ktorý to z najhoršieho žiaka 
triedy dotiahol na jedného z najuznávanejších lekárov na 
svete! Dokázal to vďaka vlastnej húževnatosti a tomu, že 
jeho matka nad ním nikdy nezlomila palicu.

Ak ste rodičmi dieťaťa, ktorému sa v škole alebo 
v inej oblasti života nedarí, inšpirujte sa príbehom Bena 
Carsona. Spomeňte si, ako mu matka zmenila život 
a robte aj vy podobne: modlite sa a proste Boha, aby vám 
ukázal, akým spôsobom môžete svojmu dieťaťu pomôcť 
uspieť. Pomáhajte mu dodržiavať pravidlá, ktoré mu 
stanovíte a nedovoľte mu rezignovať.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 8  Kľúče k úspechu
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Nikdy sa nevzdávaj!

Ak sa chcete vymaniť z pút, ktoré vás zväzujú, ak sa 
chcete zbaviť negatívneho vplyvu minulosti, ak túžite po 
pozitívnom životnom postoji a zbavení sa negativizmu, 
zvládnete to! Ak si chcete počkať na tú správnu osobu 
a nevrhnúť sa do manželstva iba zo strachu, že ostanete 
sami, vydržíte to!

Ak sa teda na niečo odhodláte, nikto – ani diabol, ani 
žiaden človek – vás nezastavia. Buďte poslušní Bohu 
a spravte, čo vám prikáže, a diabla porazíte vždy, keď na 
vás zaútočí, takže vám nič nezabráni dosiahnuť vaše ciele. 

Buďte odhodlaní

Mojím obľúbeným spôsobom, ako v sebe budovať 
odhodlanie, je vyhlásiť to. Keď viem, že som už zjedla 
dosť, ale moje telo by chcelo viac, nahlas vyhlásim: „To 
je posledný kúsok. Už som dojedla.“

Možno sa aj vy budete musieť občas takto rozprávať sami 
so sebou, ak si zaumienite niečo dosiahnuť. Pokušenie 
vzdať sa najľahšie prekonáme tým, keď si povieme: „Nie, 
nevzdám sa! Prestanem fňukať a vzchopím sa!“ Keď 
som počas svojej dlhoročnej služby mala chuť vzdať to 
a nebol pri mne nikto, kto by ma povzbudil, musela som 
si povedať: „Joyce, zvládneš to! Možno to bude ťažké, ale 
ty to dokážeš. Nech ti ani nenapadne, že na to nemáš!“

Desať rokov ma trápili rôzne zdravotné problémy. Desať 
rokov! Niektoré symptómy súviseli s nízkou hladinou 
cukru v krvi, ale väčšinu spôsoboval stres z preťaženia. 
Zároveň som sa musela vyrovnať so zmenami prechodu, 
čo pre mňa nebolo ľahké. Hormonálne zmeny v mojom 

tele mali za následok migrénu a ako som už spomenula, 
v roku 1989 som musela podstúpiť operáciu pre rakovinu 
prsníka.

Nedokážem spočítať, koľkokrát som sa počas tých 
desiatich rokov postavila na pódium s myšlienkou: Kto 
vie, či tu vydržím stáť až do konca prednášky. Horlivo som 
sa modlila, aby ma Boh uzdravil. Neodstránil síce všetky 
problémy, ale vždy mi dal silu, aby som aj napriek nim 
dokázala spraviť všetko, čo som si predsavzala. Netúžila 
som po sile bojovať; chcela som, aby problémy odišli! 
Zvládnuť toto obdobie bolo skutočne ťažké, ale bola som 
odhodlaná nevzdať sa. Uvedomujem si, že moja viera 
v tomto čase zosilnela a naučila som sa súcitiť s chorými.

Ďakujem Bohu, že mi po desiatich rokoch ukázal 
riešenie mojich problémov. Chcela som, aby sa to stalo 
skôr, ale môj čas je v Jeho rukách. Dnes sa cítim výborne. 
Je úžasné, že môžem robiť to, čo robím, a cítiť sa pri 
tom dobre! Často si hovorím: „Rada by som robila svoju 
prácu a cítila sa výborne, ale počuj, satan, budem v tom 
pokračovať bez ohľadu na to, či sa cítim dobre alebo zle.“

V čase, keď som trpela, musela som nahlas vyhlasovať: 
„Rada by som sa pri práci cítila dobre, pretože za týchto 
okolností je to pre mňa ťažšie. Ale aj napriek tomu, ako 
sa cítim, splním Božie povolanie. Spravím všetko, čo Boh 
odo mňa žiada!“ Spomínam si na jedno ráno, keď mi bolo 
veľmi zle. Nemala som silu vstať z postele, ale modlila 
som sa: „Možno nemám veľa síl, ale aj to málo použijem 
na to, aby som Ti po zvyšok života slúžila.“ Zakaždým, 
keď som spravila takéto rozhodnutie, diabol prehrával 
a Boh víťazil.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Hlavný dôvod môjho odhodlania poslúchnuť Božiu 
vôľu bez ohľadu na to, ako sa cítim, bola moja láska 
k Nemu. Vedela som, že ak sa ani nepokúsim spraviť to, 
do čoho ma Boh povolal, bude mi nanič. Vždy sa vám 
možno nebude chcieť vynaložiť úsilie a byť odhodlanými, 
ale môžete si byť istí, že sa to vyplatí. Ináč budete riskovať, 
že pôjdete mimo Božej vôle.

Rozkol medzi telom a duchom

Odhodlanie niečo dokázať si vyžaduje vyriešiť 
nekonečný spor medzi telom a duchom. Vo svojich 
kázňach telo prirovnávam ku „gamblerovi“ a ducha 
k „investorovi“. Ak sa riadime Duchom Svätým a Jeho 
pokynmi, ktoré cítime v srdci (duchu), investujeme 
do budúcnosti tým, že už dnes budeme robiť správne 
rozhodnutia.

V Liste Galaťanom 5:17 sa píše: „Lebo telo si žiada 
proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, 
aby ste nerobili, čo by ste chceli“ (Ekum. pr.). Tento verš 
poukazuje na neustály boj v našom vnútri. Telo s duchom 
nemôžu dobre vychádzať; vždy proti sebe bojujú.

Deje sa to v každom z nás. Keď v srdci pocítime túžbu 
alebo impulz urobiť niečo správne, myseľ sa pokúša 
vyhovoriť nám to. Napríklad cítime, že by sme istej 
chudobnej rodine mali finančne pomôcť. Srdcom veríme, 
že je to správna vec, ktorá Boha poteší a dokonca pochádza 
od Ducha Svätého, ale telo povie: „Nemal by si im dať tie 
peniaze, veď ich sám potrebuješ.“ Alebo: „Nič im nedaj, 
veď ani oni pre teba nikdy nič neurobili.“ Telo zúri na 
ducha a vy sa musíte rozhodnúť, koho poslúchnete.

Verím, že nám mnoho požehnania uniká iba preto, že 
sa priveľa vecí snažíme pochopiť namiesto toho, aby sme 
sa jednoducho nechali viesť Duchom Svätým. 

Čakať na Pána

Boh prirovnáva svoj ľud k orlom: „Tí však, čo očakávajú 
Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, 
budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa“ (Iz 40:31, 
Ekum. pr.). Verím, že Boh použil toto prirovnanie preto, 
aby nás motivoval naplno rozvinúť svoj potenciál, čakať 
Naňho a nachádzať v Ňom silu. Keď úspech neprichádza 
a začneme sa cítiť unavení a frustrovaní, čakajme na Pána.

Čo znamená čakať na Pána? Tráviť s Ním čas, zotrvávať 
v Jeho prítomnosti, rozjímať o Jeho Slove, chváliť Ho 
a dávať Mu ústredné miesto v živote. Jeden z významov 
slova čakať je „byť zmotaný alebo spletený dohromady“. 
Predstavte si vrkoč vlasov: keď sa naň pozriete, 
nedokážete povedať, kde končí jeden prameň a začína 
druhý. Boh chce, aby sme s Ním boli jedno – pevne 
s Ním prepletení, aby sme mohli priamo reprezentovať 
Jeho srdce. Keď Naňho čakáme, čoraz viac sa Naňho 
podobáme. Čakanie nie je pasívne; je to duchovne 
aktívna činnosť. Kým čakáme, môžeme smelo očakávať, 
že Boh v našich životoch urobí veľké veci.

Dôverný vzťah s Bohom posilňuje najhlbšie vnútro, 
naše srdcia. Pomáha nám prekonávať ťažké obdobia života 
v pokoji, nech by sa okolo nás čokoľvek dialo. Dostávame 
silu zvládať náročné situácie takým spôsobom, že ľudia 
na nás ani nepostrehnú stres. Keď takto budeme čakať na 
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Nikdy sa nevzdávaj!

Pána, získame od Neho všetko, čo budeme potrebovať. 
On je naším útočiskom, silou, radosťou, pokojom, 
spravodlivosťou a nádejou. 

Izaiáš hovorí, že keď budeme čakať na Pána a tráviť 
s Ním čas, začneme sa Naňho podobať a obnoví sa nám 
sila. Anglické slovo renew (obnoviť) obsahuje predponu 
re, ktorá znamená „vrátiť sa na začiatok“. Keď čakáme 
na Boha, znovu sa nám obnoví sila a dokážeme lietať 
ako orly aj cez životné búrky; budeme chodiť, bežať 
a nezamdlieme; s novou energiou a vášňou dokážeme 
vstúpiť do situácií, ktoré nás unavovali; budeme mať 
chuť a energiu pokračovať v ceste, aj keď sa nám úspech 
vyhýba.

Orly sú symbolom sily aj z toho dôvodu, že ju dokážu 
účelne využívať a zbytočne ňou neplytvajú. Ako sa tieto 
majestátne vtáky nechajú unášať vzdušnými prúdmi, 
tak „kresťania-orly“ chápu vanutie Ducha Svätého: 
rozpoznajú ho a životom prelietavajú bez napätia 
a nadmerného stresu. Vďaka tomu, že čakajú na Pána, 
nechýba im životná sila a vitalita.

Ľudia sa často pýtajú: „Ako to všetko s Davom 
zvládate?“ Pravda je taká, že sa cítime možno lepšie ako 
mnohí tridsiatnici v hľadisku. Jedným z dôvodov je, že 
sa o seba staráme: zdravo sa stravujeme, cvičíme, pijeme 
veľa vody a dostatočne dlho spíme. Snažíme sa vyhýbať 
nadmernému stresu a naučili sme sa čakať na Pána. Ježiš 
k sebe pozýval všetkých preťažených a vyčerpaných 
a sľúbil im odpočinok (pozri Mat 11:28).

Medzi jednotlivými prednáškami na konferenciách 
zvyknem odpočívať ležiac na posteli. Tento čas využívam 
na rozhovor s Bohom. Nehovorím mu žiadne kvetnaté 

vety, iba: „Milujem Ťa, Pane. Potrebujem Ťa. Pomôž 
mi zvládnuť večerný program. Ďakujem za všetko, čo 
si dnes urobil.“ Tieto chvíle nie sú iba odpočinkom pre 
moje telo, ale aj ducha, keďže sa počas nich spolieham na 
Božiu pomoc a silu.

Niekedy mi však nestačí iba krátky fyzický odpočinok. 
Vtedy sa snažím deň-dva stráviť osamote. Sadnem si 
s pohárom dobrej kávy do kresla a som len tak v tichu. 
Viem, že čas strávený v tichu s Bohom mi znovu obnoví 
silu.

Každý z nás potrebuje z času na čas obnoviť silu. 
Životné sklamania, dodržiavanie termínov a noriem 
v práci a štúdium nás vyčerpávajú.

A keď sme vyčerpaní, môžu sa prihodiť nepríjemné 
situácie. Unavení ľudia povedia neuvážené veci, ktoré 
neskôr ľutujú, a keďže sú unavení z čakania, uspokoja 
sa aj s niečím menším, než je Božie maximum. Je veľmi 
nerozumné nenechať si obnoviť silu, keď sme vyčerpaní. 
Ľudia robia chybné rozhodnutia aj preto, že si nenašli 
čas, aby sa priblížili k Bohu a čakali posilnenie od Neho.

Verím, že ľudia by sa múdrejšie rozhodovali, keby 
pravidelne trávili čas s Pánom. Ak Boha hľadáme, 
budeme počuť Jeho hlas. Často si neuvedomujeme, že 
s nami hovorí, ale zrazu vieme, čo máme alebo nemáme 
v istej situácii urobiť.

Usilujte sa o to, aby ste si našli čo najviac času pre Pána 
a dovoľte Mu, nech obnoví vašu silu – potom sa dokážete 
vznášať. Oddnes si začnite robiť prestávky. Len čo sa 
objaví pocit vyčerpania, povedzte: „Milujem Ťa, Pane, 
a potrebujem Ťa. Som vyčerpaný, posilni ma, prosím.“
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Nikdy sa nevzdávaj!

Nájdite si čas pre Pána a dovoľte Mu, aby obnovil vašu 
silu – a potom sa dokážete vznášať.

Možno si nemôžete dovoliť ísť hneď na dvojtýždňovú 
dovolenku, ale každý deň si doprajte niekoľko 
päťminútových prázdnin. Ak si nemôžete vziať pár dní 
voľna, aspoň nachvíľu sa zavrite do kúpeľne alebo si 
v aute pustite chvály a strávte osamote s Bohom niekoľko 
minút. Povedzte Mu: „Pane Ježišu, potrebujem Tvoje 
občerstvenie. Milujem Ťa a chválim Ťa. Posilni ma, 
prosím.“ Ježiš vás chce posilňovať, aby ste dokázali 
vytrvať a dosiahli úspech. Čakanie na Pána nemusí byť 
zložité; malo by však byť na prvom mieste rebríčka vašich 
priorít. Boh chce, aby ste sa tešili z takého života, aký 
vám pripravil, ale uniká vám pomedzi prsty, pretože 
s Ním netrávite čas.

Obnova

Žalm 103:2-5 hovorí: „Dobroreč Hospodinovi, moja 
duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa 
všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. 
Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou 
a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti 
obnovuje ako orlovi“ (Ekum. pr., dôraz pridaný autorkou).

Väčšine z nás sa páči myšlienka, že by sa nám obnovila 
mladosť. Vyzerali by sme mladšie a mali toľko energie 
ako pred rokmi. Verím však, že keď žalmista hovorí 
o mladosti, má na mysli mladosť ducha – energický 
prístup k životu, ktorý je opakom unaveného, otráveného 
a negativistického postoja. Mladosť nie je iba záležitosťou 

veku; ide o to, čo sa deje vo vašom vnútri. Žijete síce 
v tele, ale máte aj ducha. Ak je váš duch silný, pozitívne 
ovplyvní telo, myseľ aj city.

Žalmista by nespomínal orla iba tak, keby sme sa 
od tohto vtáka nemali čo naučiť o obnovovaní mladosti. 
Žasnem nad procesom obnovy sily u orla a verím, že 
nadchne aj vás.

Proces obnovy

Aj v živote orla nadíde čas, keď stratí svoju niekdajšiu 
rýchlosť. Nedokáže vzlietnuť tak rýchlo ako kedysi, 
pomalšie lieta, má otupené pazúry, na zobáku sa mu 
vytvorilo zvápenatené tkanivo a perie stratilo kvalitu, 
preto keď sa vrhá na korisť, prezradí ho svišťanie 
načuchraného peria. Zostáva síce orlom, ale stratil veľkú 
časť svojej sily a obratnosti.

Keď sa to stane, orol sa usadí na vysokej skale čo 
najbližšie k slnku a začne si po jednom vytrhávať perie 
– niekedy až sedemtisíc pierok. Nezáleží mu na bolesti, 
ktorú pri tom cíti. Potom si nájde studený potok, v ktorom 
sa očistí. Voda z neho zmyje vysušené blato a prach, 
parazity a hmyz, ktoré sa na ňom postupne usadili. Keď je 
čistý a v podstate nahý, nastaví telo slnku a začne čakať.

Obnova, ktorú potrebuje, trvá približne štyridsať dní. 
Počas týchto dní si šúchaním o skalu obrusuje pazúry 
a zobák. Zo zobáka zoškrabe zvápenatené usadeniny. 
Ostatné orly, ktoré už prešli premenou, mu nosia potravu. 
Orol prechádza tichým obdobím relatívnej slabosti, no na 
jeho konci získa novú silu.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Verím, že Boh nás chce na príklade orla niečo naučiť. 
Sú chvíle, keď sa cítime vyprahnutí, slabí, porazení 
a znechutení; obdobia, keď nám život uštedrí tvrdé rany 
a sny sa nám rozsypú pred očami; keď nám ublíži milovaná 
osoba, zradí nás človek, ktorému sme dôverovali; keď 
nevyjde plán, ktorý sme považovali za bezchybný. 
V takých situáciách máme chuť vzdať sa, ale práve vtedy 
si potrebujeme obnoviť silu! Ak si nenájdeme čas na 
obnovu, môže sa stať, že na okolnosti zareagujeme na 
základe pocitov. Takým reakciám chýba múdrosť a stáva 
sa, že v ich dôsledku sa zlé situácie ešte zhoršia.

V takých okamihoch nevyhnutne potrebujeme 
Božiu blízkosť oveľa viac než zvyčajne. Niektorých ľudí 
orol inšpiruje, aby si oddelili štyridsať dní na modlitbu 
a pôst, aby tak hľadali Boha, chválili Ho a vylievali si 
pred Ním srdce. Pre tých, ktorí sa doteraz nepostili, to 
môže pripadať príliš radikálne, ale v zúfalom čase robia 
zúfalí ľudia zúfalé veci. Ďalší musia spraviť iné radikálne 
opatrenia – napríklad vypnúť na istý čas televízor alebo 
mobilný telefón. Iní sa potrebujú zamyslieť nad svojimi 
životmi a „odstrihnúť“ z nich všetko, čo neprináša dobré 
ovocie.

Som presvedčená, že všetci potrebujeme intenzívny 
a dlhší čas obnovy. Ja sa snažím tri-štyri razy do roka stráviť 
týždeň osamote. Vtedy sa uťahujem do ústrania, pretože 
verím, že jeden z najlepších darov, aký si môžeme dať, je 
čas s Bohom osamote.

Jeden z najlepších darov, aký si môžeme dať, je čas 
s Bohom osamote.

Potrebujeme chvíle skutočného ticha, v ktorom sa 

lepšie nadväzuje hlboké spojenie s Pánom. Nemusíme 
od Boha prijať konkrétne „slovo“ ani mať nadprirodzené 
zážitky. Keď Bohu preukážeme česť tým, že Mu 
venujeme špeciálny čas, prinesie to do nášho života 
občerstvenie a obnovenie duchovného zdravia. Zistíme, 
že robíme lepšie rozhodnutia, ľahšie sa správame podľa 
Božieho štandardu a oveľa viac si dokážeme vychutnať 
život. Čas je jedna z najcennejších vecí, aké môžeme 
Bohu dať. Tým Mu povieme, že je pre nás najdôležitejší 
a bez Neho nedokážeme žiť zmysluplný život.

Na ceste za úspechom nezabúdajte byť oddaní a čakajte 
na Pána, nech vám obnoví silu, aby ste sa nevzdali.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Hlas na púšti

Marian Andersonová sa narodila v roku 1897 
v černošskej štvrti Philadelphie chudobným, ale 
milujúcim rodičom. Keď mala desať rokov, nečakane jej 
zomrel otec. Aby matka uživila Marian a jej dve sestry, 
našla si prácu upratovačky a práčky. 

Marian sa vďaka svojim výnimočným speváckym 
schopnostiam dostala do spevokolu v baptistickom zbore, 
kde si ľudia rýchlo všimli kvalitu, rozsah a pozoruhodnú 
farbu jej hlasu. Všetkým bolo jasné, že dievčatko 
má nevšedný talent. Vedeli však aj to, že jej matka by 
si nemohla dovoliť zaplatiť štúdium spevu, preto zbor 
zorganizoval benefičný koncert, na ktorom desaťročná 
Marian vystúpila ako sólistka, aby si zarobila na hodiny 
spevu.

Keďže jej rodina nemohla zaplatiť ani hodiny hry na 
klavíri, naučila sa hrať sama. Keď sa chcela naučiť hrať 
aj na husliach, drhla schody, aby si zarobila na vlastné 
husle. Hudba bola jej veľkou vášňou. Keď prišla na 
prijímacie skúšky do hudobnej školy vo Philadelphii, 
mladá recepčná sa k nej zachovala veľmi hrubo. Keď jej 
Marian vysvetlila, že by sa chcela zúčastniť skúšok, žena 
jej odvetila: „Farebných neberieme.“

Keď mala Marian devätnásť rokov, predstavili 
ju známemu hlasovému pedagógovi Giuseppemu 
Boghettimu, ktorý sa stal jej dlhoročným učiteľom 
a priateľom. Stávala sa čoraz známejšou, takže ju pozývali 
na vystúpenia, ba aj na koncertné turné. Vďaka silnému 
sebavedomiu a podpore blízkych usporiadala v roku 
1924 koncert v newyorskej radnici. Účasť však bola nízka 

a recenzie také negatívne, že Marian zvažovala, či sa 
nemá vzdať hudobnej kariéry.

Rýchlo sa však zo sklamania spamätala. Zvíťazila 
v speváckej súťaži organizovanej Philadelphskou 
filharmonickou spoločnosťou, v ktorej porazila viac ako 
tristo súťažiacich. Znovu začala verejne spievať a v roku 
1928 vystúpila so sólovým recitálom v Carnegie Hall.

Marian Andersonová sa ešte aj v roku 1939 stretávala 
s negatívnymi reakciami spôsobenými rasizmom. Majitelia 
koncertnej sály Constitution Hall vo Washingtone jej v nej 
pre farbu pleti nedovolili vystupovať. Keď sa prvá dáma 
Eleanor Rooseveltová dozvedela, čo sa stalo, zariadila pre 
Marian koncert pri Lincolnovom pamätníku. Podujatia 
pod holým nebom sa zúčastnilo približne 75-tisíc 
ľudí. Táto udalosť bola dôležitým míľnikom na ceste 
k uplatňovaniu občianskych práv v Spojených štátoch 
a mnohým ľuďom trpiacim rasizmom a nespravodlivosťou 
dodala odvahu kráčať za svojimi snami.

Marian Andersonová sa stala prvou černošskou 
sólistkou Metropolitnej opery v New Yorku. Vystupovala 
na niekoľkých inauguračných slávnostiach, získala viacero 
prestížnych ocenení vrátane Prezidentskej medaily 
slobody v roku 1963 a v roku 1991 cenu Grammy za 
celoživotný prínos. Ku koncu svojej kariéry usporiadala 
v roku 1956 rozlúčkové turné s veľkolepým koncertom 
v budove, do ktorej jej kedysi ani nedovolili vstúpiť – 
v Constitution Hall vo Washingtone.

Nevzdávajte sa, aj keď sú pred vami zatvorené dvere. 
Vytrvajte a to, čo sa dnes zdá nereálne, zajtra môže byť 
skutočnosťou.
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9. kapitola

Ako prekonať prekážky 
na ceste za úspechom

„Keď sa ocitnete v ťažkej situácii a všetko sa obráti proti 
vám, keď sa vám bude zdať, že už nevydržíte ani minútu, 

nevzdávajte sa, pretože to je okamih, 
keď sa príliv mení na odliv.“

– Harriet Beecherová-Stoweová

Do hlbokej studne spadol osol. Roľník, ktorému patril, 
netušil, ako zviera dostať von. Po dlhom uvažovaní prišiel 
na riešenie: zavolá kamarátov, aby mu pomohli osla 
v studni pochovať. Zdôvodnil to tým, že osol je už starý 
a dostať ho zo studne by bolo príliš namáhavé.

Susedia teda prišli s lopatami a začali do studne 
vhadzovať zem, aby osla zahádzali. Zviera chvíľu vydávalo 
strašné zvuky, ale potom stíchlo. Muži nakukli do 
studne a videli niečo neuveriteľné: vždy, keď do studne 
vhodili zeminu, osol sa otriasol a hlina skončila pod jeho 
kopytami. Muži sa snažili bezradného osla pochovať, ale 
on zeminu zo seba vždy striasol. Zakrátko sa kopa zeme, 
ktorá mala zviera zaživa pochovať, natoľko zdvihla, že 
osol jednoducho zo studne vystúpil.

Keby tam osol len tak stál a nechal sa zemou zasypávať, 
neprežil by. Bol však odhodlaný dostať sa z diery von. 
Vždy, keď mu na hlavu dopadla spŕška hliny, striasol ju 
zo seba a postavil sa na ňu. 

Kiežby sme boli ako ten osol! Využime ťažkosti 
a prekážky, ktorým čelíme, ako stupienky na dosiahnutie 
svojich cieľov. Keď nám cestu skríži zdanlivo neriešiteľná 
situácia, nenechajme sa ňou „pochovať“. Nájdime 
kreatívny spôsob, ako ju zvládnuť a zaumieňme si využiť 
ju vo svoj prospech, aj keby sme na ňu mali vyliezť 
krôčik po krôčiku. Nech nás situácie, ktoré nás mohli 
udusiť, posilnia a pozdvihnú na novú úroveň. Ochotne 
spolupracujme s Bohom na vypestovaní pozitívneho 
životného postoja a uverme, že v nás pôsobí Jeho moc. 
Uverme, že s Kristom, ktorý je našou silou, všetko 
zvládneme (pozri Filip 4:13).

Istota víťazstva

Skutočný úspech neprichádza ľahko a bez prekážok. 
Je výsledkom tvrdej práce, trpezlivosti, odhodlania, 
kreativity a obetí. Na ceste za úspechom sa nevyhneme 
chybám. Najväčšie zlyhanie je vzdať sa. Kedy sme 
v najväčšom pokušení kapitulovať? Keď čelíme opozícii.

Písmo jasne učí, že máme nepriateľa, ktorý nás chce 
znechutiť a poraziť. Jeho prvoradým cieľom je kradnúť, 
zabíjať a ničiť (pozri Ján 10:10). Diabol „obchádza ako 
revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1Pet 5:8, Ekum. pr.). 
Všemožne sa bude pokúšať zmariť náš úspech a znechutiť 
nás.
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Túžim po tom, aby ste boli úspešní v každej oblasti 
života – v práci, vzťahoch, manželstve, výchove detí, 
finančných záležitostiach, službe, tvorivosti, nasledovaní 
Božích plánov a vôbec vo všetkom, čo robíte. Viem však, 
že trvalý úspech si vyžaduje značné úsilie. Na ceste za ním 
však natrafíte na nepriateľa, ktorý sa vás pokúsi okradnúť, 
zničiť a zabiť. Je veľmi dôležité naučiť sa kráčať vpred 
pevne, aj keď sa úspech nedostaví tak ľahko, ako sme 
dúfali a aj keď sa na ceste nevyhnutne objavia prekážky.

Prekážka č. 1: Pokušenia vzdať to

Každý človek zápasí s pokušením prestať. Keď 
mu podľahneme, akoby sme sa vzdali. Pokušeniu sa 
nevyhneme tak, že budeme ticho sedieť a nevšímať si ho 
alebo si priať, aby ho Boh odstránil. Pokušenie je súčasťou 
kresťanského života a prekážkou pri dosahovaní úspechu, 
ktorú musíme prekonať. V Evanjeliu podľa Lukáša 22:40 
sa hovorí: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 
(Ekum. pr.). Jednou z diablových úloh je pokúšať 
veriacich. Kým žijeme, pokušeniam sa nevyhneme. Ako 
Kristovi nasledovníci im však musíme odolávať.

Vždy si neuvedomujeme, že pocity znechutenia 
a myšlienky vzdať to pochádzajú od nepriateľa, preto im 
často dostatočne neodporujeme. Diabol sa snaží odlákať 
nás od cieľa takýmito myšlienkami:

• Je to príliš ťažké. Bude si to vyžadovať priveľa úsilia.

• Nemám na to, aby som to zvládol.

• Mám priveľa problémov, všetky nedokážem 
vyriešiť.

• Nemám nikoho, kto by mi pomohol.

• Moji príbuzní a priatelia si pomyslia, že som blázon, 
keď sa snažím toto dosiahnuť.

• Bude si to vyžadovať priveľkú obeť.

• Nemám na to peniaze.

• Nikdy sa mi nepodarí dokončiť to.

• Čo mi to len napadlo, že som súhlasil s touto 
úlohou?

• Vedel som, že to nepôjde.

• Mal by som sa vrátiť do svojej bývalej práce/mesta/
služby/k starému životnému štýlu. Všetko bolo 
predtým ľahšie.

Takéto a podobné pokušenia začnite považovať 
za nepriateľov útok a vzoprite sa im so všetkou silou, 
akú máte. Neflirtujte s pokušením a žiadne z nich 
nepodceňujte! Nedovoľte diablovi, aby vás vlákal do 
štádia pasivity a nezotrvávajte v pocitoch beznádeje. 
Vzoprite sa mu hneď na začiatku! Vyhláste pokušeniu 
vojnu. Nemajte zľutovanie s nepriateľom. Len čo pocítite 
pokušenie vzdať to, vyhláste: „Nevzdám sa! Odmietam 
vzdať sa. Dokončím všetko, do čoho ma Boh povolal.“

Ako som už povedala, počas tridsiatich rokov služby 
som často zažívala pokušenia skončiť so všetkým, a to 
najmä na začiatku, keď sme veľa cestovali. Zobúdzala 
som sa v hotelovej izbe, vyčerpaná z prednášok 
predošlého dňa. Vzápätí ma znepokojili správy z ústredia 
našej organizácie: niekto podal výpoveď; bolo treba 
rýchlo rozhodnúť v súrnej záležitosti; museli sme vyplatiť 
faktúru, s ktorou sme nepočítali a pod. Občas som bola 
natoľko znechutená, že som sa rozplakala. Nemala som 
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služby/k starému životnému štýlu. Všetko bolo 
predtým ľahšie.

Takéto a podobné pokušenia začnite považovať 
za nepriateľov útok a vzoprite sa im so všetkou silou, 
akú máte. Neflirtujte s pokušením a žiadne z nich 
nepodceňujte! Nedovoľte diablovi, aby vás vlákal do 
štádia pasivity a nezotrvávajte v pocitoch beznádeje. 
Vzoprite sa mu hneď na začiatku! Vyhláste pokušeniu 
vojnu. Nemajte zľutovanie s nepriateľom. Len čo pocítite 
pokušenie vzdať to, vyhláste: „Nevzdám sa! Odmietam 
vzdať sa. Dokončím všetko, do čoho ma Boh povolal.“

Ako som už povedala, počas tridsiatich rokov služby 
som často zažívala pokušenia skončiť so všetkým, a to 
najmä na začiatku, keď sme veľa cestovali. Zobúdzala 
som sa v hotelovej izbe, vyčerpaná z prednášok 
predošlého dňa. Vzápätí ma znepokojili správy z ústredia 
našej organizácie: niekto podal výpoveď; bolo treba 
rýchlo rozhodnúť v súrnej záležitosti; museli sme vyplatiť 
faktúru, s ktorou sme nepočítali a pod. Občas som bola 
natoľko znechutená, že som sa rozplakala. Nemala som 

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 9  Ako prekonať prekážky na ceste za úspechom



151150

Nikdy sa nevzdávaj!

chuť ani sa obliecť, nieto ešte kázať ľuďom o tom, ako majú 
prekonávať prekážky, keď mne samej sa podlamovali 
kolená pod ťarchou starostí. 

Za tie roky som musela odolať mnohým pokušeniam 
vzdať to, ale naučila som sa, že najlepším prostriedkom 
v boji s pokušením je modlitba. Keď pokušenie príde, je 
oveľa múdrejšie a efektívnejšie modliť sa a prosiť Boha 
o pomoc, než sa spoliehať na silu vlastnej vôle. Keď 
budete hľadať Božiu silu, Boh vám ju dá.

Ježiš vyzýval svojich učeníkov dvakrát v jeden deň 
k modlitbe, aby nevošli do pokušenia. Ak to On považoval 
za dôležité, o čo viac my by sme to mali začať brať vážne! 
Prečítajte si nasledujúce verše: „Modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia!... Keď vstal od modlitby a prišiel 
k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. 
A povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia!“ (Luk 22:40, 45-46, Ekum. pr.).

Modlite sa za to, aby ste nepodľahli pokušeniu vzdať 
sa. Proste Boha, aby vám pomohol dokončiť to, do čoho 
vás povolal: byť ľuďmi, akými vás chce mať, vykonať to, 
čo od vás žiada a získať všetko, čo vám chce dať.

Prekážka č. 2: Osobné problémy

Keď nepriateľ vidí, že sme odhodlaní splniť úlohu, 
ktorú nám Boh zveril, jednou z jeho najobľúbenejších 
a najúčinnejších metód, ako nás donútiť vzdať sa, je 
osobná bolesť. Videla som mnohých ľudí, ktorí čelili 
osobným krízam a problémom a sama som zažila bolesť, 
keď som sa snažila dosiahnuť vlastné ciele a sny.

Raz som mala vystupovať na istom seminári práve 
v období, keď som sa trápila kvôli jednému z našich detí. 
Budova, kde sa podujatie konalo, mala za pódiom malú 
miestnosť, v ktorej si rečníci mohli medzi jednotlivými 
prednáškami oddýchnuť a občerstviť sa. Keď prišiel rad na 
mňa, vyšla som na pódium a prihovorila sa zhromaždeniu 
ako zvyčajne. Po prednáške som zišla z pódia a plakala. 
Keď sa začal druhý blok prednášok, osušila som si slzy 
a znovu si splnila svoju povinnosť. Potom som sa utiahla 
do spomínanej miestnosti a opäť som plakala. Takto sa 
to opakovalo počas celého seminára. Hoci som vnútorne 
trpela, splnila som si svoju povinnosť.

Ak chceme byť odhodlanými a vytrvalými ľuďmi, 
musíme sa naučiť, ako zvládať obdobia osobných 
problémov. Človek s pevným charakterom nepovie: 
„Dnes večer neodvediem svoju prácu, pretože mám 
problém! Práve prechádzam osobnou krízou; ako môžu 
ľudia odo mňa očakávať, že im budem slúžiť?“

Niektorých ľudí úplne ovládajú osobné problémy. Tie 
im diktujú, ktoré záväzky si splnia, a ktoré nie. Takíto 
ľudia sa v čase, keď majú problémy, rozhodnú, že, sa 
napríklad nezapoja do služby deťom, hoci to pôvodne 
sľúbili. Neplnia si povinnosti a nedodržia slovo, pretože 
si myslia, že nesplnenie záväzkov môžu ospravedlniť 
osobnými problémami.

Pomáhať iným ľuďom v čase, keď sami zápasíme 
s bolesťou, je veľmi náročné; vyžaduje si to odhodlanosť 
a vernosť. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že slúžiť 
trpiacim, keď človek sám trpí, je veľkou výzvou. Počúvať 
problémy iných, keď vás ťažia vlastné problémy, je 
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chuť ani sa obliecť, nieto ešte kázať ľuďom o tom, ako majú 
prekonávať prekážky, keď mne samej sa podlamovali 
kolená pod ťarchou starostí. 

Za tie roky som musela odolať mnohým pokušeniam 
vzdať to, ale naučila som sa, že najlepším prostriedkom 
v boji s pokušením je modlitba. Keď pokušenie príde, je 
oveľa múdrejšie a efektívnejšie modliť sa a prosiť Boha 
o pomoc, než sa spoliehať na silu vlastnej vôle. Keď 
budete hľadať Božiu silu, Boh vám ju dá.

Ježiš vyzýval svojich učeníkov dvakrát v jeden deň 
k modlitbe, aby nevošli do pokušenia. Ak to On považoval 
za dôležité, o čo viac my by sme to mali začať brať vážne! 
Prečítajte si nasledujúce verše: „Modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia!... Keď vstal od modlitby a prišiel 
k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. 
A povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia!“ (Luk 22:40, 45-46, Ekum. pr.).

Modlite sa za to, aby ste nepodľahli pokušeniu vzdať 
sa. Proste Boha, aby vám pomohol dokončiť to, do čoho 
vás povolal: byť ľuďmi, akými vás chce mať, vykonať to, 
čo od vás žiada a získať všetko, čo vám chce dať.

Prekážka č. 2: Osobné problémy

Keď nepriateľ vidí, že sme odhodlaní splniť úlohu, 
ktorú nám Boh zveril, jednou z jeho najobľúbenejších 
a najúčinnejších metód, ako nás donútiť vzdať sa, je 
osobná bolesť. Videla som mnohých ľudí, ktorí čelili 
osobným krízam a problémom a sama som zažila bolesť, 
keď som sa snažila dosiahnuť vlastné ciele a sny.

Raz som mala vystupovať na istom seminári práve 
v období, keď som sa trápila kvôli jednému z našich detí. 
Budova, kde sa podujatie konalo, mala za pódiom malú 
miestnosť, v ktorej si rečníci mohli medzi jednotlivými 
prednáškami oddýchnuť a občerstviť sa. Keď prišiel rad na 
mňa, vyšla som na pódium a prihovorila sa zhromaždeniu 
ako zvyčajne. Po prednáške som zišla z pódia a plakala. 
Keď sa začal druhý blok prednášok, osušila som si slzy 
a znovu si splnila svoju povinnosť. Potom som sa utiahla 
do spomínanej miestnosti a opäť som plakala. Takto sa 
to opakovalo počas celého seminára. Hoci som vnútorne 
trpela, splnila som si svoju povinnosť.

Ak chceme byť odhodlanými a vytrvalými ľuďmi, 
musíme sa naučiť, ako zvládať obdobia osobných 
problémov. Človek s pevným charakterom nepovie: 
„Dnes večer neodvediem svoju prácu, pretože mám 
problém! Práve prechádzam osobnou krízou; ako môžu 
ľudia odo mňa očakávať, že im budem slúžiť?“

Niektorých ľudí úplne ovládajú osobné problémy. Tie 
im diktujú, ktoré záväzky si splnia, a ktoré nie. Takíto 
ľudia sa v čase, keď majú problémy, rozhodnú, že, sa 
napríklad nezapoja do služby deťom, hoci to pôvodne 
sľúbili. Neplnia si povinnosti a nedodržia slovo, pretože 
si myslia, že nesplnenie záväzkov môžu ospravedlniť 
osobnými problémami.

Pomáhať iným ľuďom v čase, keď sami zápasíme 
s bolesťou, je veľmi náročné; vyžaduje si to odhodlanosť 
a vernosť. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že slúžiť 
trpiacim, keď človek sám trpí, je veľkou výzvou. Počúvať 
problémy iných, keď vás ťažia vlastné problémy, je 
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zložité. Takéto situácie vás však posilnia a pomôžu vám 
vypestovať si súcit. 

Ak je to možné, dodržte svoje slovo, aj keď trpíte 
a pomôžte iným, ako najlepšie dokážete. Práve v takýchto 
obdobiach by ste mali dbať na dodržiavanie záväzkov 
a aktívne vyhľadávať spôsoby, ako byť pre ľudí okolo vás 
požehnaním. Čas osobnej skúšky je práve tým obdobím, 
v ktorom by ste mali dodržať všetko, čo ste Bohu sľúbili.

Všetci zažívame osobné problémy. Sú chvíle, keď 
je dodržanie istých záväzkov nemožné. Problémy sa 
môžu týkať zdravia, detí, manželstva, rodičov, stresu 
v práci, časového manažmentu a pod. Nedovoľme, aby 
tieto, hoci náročné okolnosti, prekazili plnenie Božieho 
plánu. Ľudia, ktorí sa nedajú odradiť, si starostlivo plnia 
povinnosti, ostávajú verní Bohu a svojej rodine a sú 
odhodlaní postaviť sa zoči-voči každej prekážke. Takým 
ľuďom patrí víťazstvo.

Prekážka č. 3: Odmietnutie

Keď nás ľudia odmietnu, nemáme chuť pokračovať 
v začatom diele. Vtedy by sme sa najradšej niekam 
schovali a lízali si rany. Nerobme to! Nevzdávajme sa, aj 
keď s nami iní nesúhlasia alebo sa nás pokúsia zastaviť.

Pri pohľade na svoj doterajší život si zrejme uvedomíte, 
že vždy, keď vás Boh chcel pozdvihnúť na novú úroveň, 
niekto s vami nesúhlasil. Tá osoba vám nejakým spôsobom 
vyslala signál: „Ak to urobíš, prestanem byť tvojím 
priateľom.“ Viete, prečo sa to deje tak často? Satan využíva 
bolesť z odmietnutia inými ľuďmi viac než čokoľvek iné, 

aby nás odradil od plnenia Božej vôle. Bolesť, ktorú nám 
spôsobuje odmietnutie zo strany milovaných, je taká 
silná, že často pre ňu strácame odhodlanie pokračovať 
v tom, do čoho nás Boh povolal. Odmietnutie vyvoláva 
pocit, že ľudí nedokážeme uspokojiť, a to nás núti vzdať 
sa. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že všetkým nemožno 
vyhovieť; to, na čom skutočne záleží, je robiť radosť Bohu.

Ježišov pohľad na odmietnutie zachytáva Evanjelium 
podľa Matúša 10:5-14. Pán učeníkov varoval, že niektorí 
ľudia ich odmietnu a hneď im ukázal, ako sa s tým majú 
vyrovnať: „Z toho domu alebo mesta, kde vás neprijmú 
a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si 
straste prach z nôh“ (v. 14). Ježiš im v podstate povedal, 
aby odmietnutie „zo seba striasli“ a pokračovali ďalej.

Po naplnení Duchom Svätým ma Boh vystrojil do 
služby kázať Jeho Slovo. Vzápätí som zažila odmietnutie, 
ktoré som už spomínala v predošlých kapitolách. Takmer 
všetci moji priatelia si mysleli, že som prišla o rozum. 
V tom čase nebolo totiž bežné, aby ženy kázali a vyučovali 
Božie slovo. Keď ma všetci naokolo odmietli, musela som 
vytrvať a nevzdať sa povolania, ktoré mi Boh určil.

Mnohí ľudia prejavia ochotu pridať sa k vám, keď 
budete úspešní – keď urobíte niečo, čo iní považujú za 
dobré alebo získate obdiv a úctu. Keď sa však pustíte 
do niečoho nepopulárneho alebo nezvyčajného, môže 
sa stať, že prídete o mnohých priateľov. Ak chcete pre 
Boha spraviť skutočne niečo veľké, pripravte sa na možné 
dočasné odmietnutie a samotu. Vyplatí sa to; napokon 
budete radi, že ste vytrvali. Uvedomte si, že Hospodin 
vás dokonale prijíma, aj keď vás ľudia odmietnu. Boh si 

Kapitola 9  Ako prekonať prekážky na ceste za úspechom



153152

Nikdy sa nevzdávaj!

zložité. Takéto situácie vás však posilnia a pomôžu vám 
vypestovať si súcit. 

Ak je to možné, dodržte svoje slovo, aj keď trpíte 
a pomôžte iným, ako najlepšie dokážete. Práve v takýchto 
obdobiach by ste mali dbať na dodržiavanie záväzkov 
a aktívne vyhľadávať spôsoby, ako byť pre ľudí okolo vás 
požehnaním. Čas osobnej skúšky je práve tým obdobím, 
v ktorom by ste mali dodržať všetko, čo ste Bohu sľúbili.

Všetci zažívame osobné problémy. Sú chvíle, keď 
je dodržanie istých záväzkov nemožné. Problémy sa 
môžu týkať zdravia, detí, manželstva, rodičov, stresu 
v práci, časového manažmentu a pod. Nedovoľme, aby 
tieto, hoci náročné okolnosti, prekazili plnenie Božieho 
plánu. Ľudia, ktorí sa nedajú odradiť, si starostlivo plnia 
povinnosti, ostávajú verní Bohu a svojej rodine a sú 
odhodlaní postaviť sa zoči-voči každej prekážke. Takým 
ľuďom patrí víťazstvo.

Prekážka č. 3: Odmietnutie

Keď nás ľudia odmietnu, nemáme chuť pokračovať 
v začatom diele. Vtedy by sme sa najradšej niekam 
schovali a lízali si rany. Nerobme to! Nevzdávajme sa, aj 
keď s nami iní nesúhlasia alebo sa nás pokúsia zastaviť.

Pri pohľade na svoj doterajší život si zrejme uvedomíte, 
že vždy, keď vás Boh chcel pozdvihnúť na novú úroveň, 
niekto s vami nesúhlasil. Tá osoba vám nejakým spôsobom 
vyslala signál: „Ak to urobíš, prestanem byť tvojím 
priateľom.“ Viete, prečo sa to deje tak často? Satan využíva 
bolesť z odmietnutia inými ľuďmi viac než čokoľvek iné, 

aby nás odradil od plnenia Božej vôle. Bolesť, ktorú nám 
spôsobuje odmietnutie zo strany milovaných, je taká 
silná, že často pre ňu strácame odhodlanie pokračovať 
v tom, do čoho nás Boh povolal. Odmietnutie vyvoláva 
pocit, že ľudí nedokážeme uspokojiť, a to nás núti vzdať 
sa. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že všetkým nemožno 
vyhovieť; to, na čom skutočne záleží, je robiť radosť Bohu.

Ježišov pohľad na odmietnutie zachytáva Evanjelium 
podľa Matúša 10:5-14. Pán učeníkov varoval, že niektorí 
ľudia ich odmietnu a hneď im ukázal, ako sa s tým majú 
vyrovnať: „Z toho domu alebo mesta, kde vás neprijmú 
a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si 
straste prach z nôh“ (v. 14). Ježiš im v podstate povedal, 
aby odmietnutie „zo seba striasli“ a pokračovali ďalej.

Po naplnení Duchom Svätým ma Boh vystrojil do 
služby kázať Jeho Slovo. Vzápätí som zažila odmietnutie, 
ktoré som už spomínala v predošlých kapitolách. Takmer 
všetci moji priatelia si mysleli, že som prišla o rozum. 
V tom čase nebolo totiž bežné, aby ženy kázali a vyučovali 
Božie slovo. Keď ma všetci naokolo odmietli, musela som 
vytrvať a nevzdať sa povolania, ktoré mi Boh určil.

Mnohí ľudia prejavia ochotu pridať sa k vám, keď 
budete úspešní – keď urobíte niečo, čo iní považujú za 
dobré alebo získate obdiv a úctu. Keď sa však pustíte 
do niečoho nepopulárneho alebo nezvyčajného, môže 
sa stať, že prídete o mnohých priateľov. Ak chcete pre 
Boha spraviť skutočne niečo veľké, pripravte sa na možné 
dočasné odmietnutie a samotu. Vyplatí sa to; napokon 
budete radi, že ste vytrvali. Uvedomte si, že Hospodin 
vás dokonale prijíma, aj keď vás ľudia odmietnu. Boh si 
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želá, aby ste dokázali preraziť bariéru odmietnutia a ďalej 
kráčali za svojím cieľom.

Prekážka č. 4: Túžba mať všetko a hneď

Ľudia sa ma často pýtajú, čo považujem vo svojej službe 
za najťažšie. Zakaždým odpovedám rovnako: „Nevzdať 
sa, keď sme kládli základy služby.“ Iste, v každej etape 
služby sme s Davom narazili na situácie, keď sme mali 
chuť vzdať to. Najnamáhavejšie boli, pochopiteľne, prvé 
roky, keď väčšina našej služby bola doslova neviditeľná. 
Túžili sme po úspešnej službe, ale vedeli sme, že v prvom 
rade musíme položiť pevné základy. To znamená, že vo 
všetkom, čo sme robili, dbali sme na výnimočnú kvalitu.

Spolu s Davom sme osobnostne rástli a snažili sme sa 
vybudovať službu, do ktorej nás Boh povolal. Kládol nám 
na srdce dôležitosť výnimočnosti, integrity a vyhýbaniu 
sa sporom. Nikdy predtým sme nemuseli spĺňať také 
nároky. Učili sme sa, ako spolupracovať. Náročnou 
lekciou bolo naučiť sa, ako sa vyhýbať konfliktom.

Nemali sme veľa pomocníkov a navyše nám chýbali 
skúsenosti, preto všetko, do čoho sme sa pustili, bolo 
veľkým krokom viery. Každé rozhodnutie sa zdalo 
kľúčové a učili sme sa, ako počuť Boží hlas. Často sme 
boli vyčerpaní a znechutení, keď sme videli, že napriek 
veľkému úsiliu sme dosahovali iba nepatrný rast.

Prvých päť rokov som viedla štúdium Biblie vo svojej 
obývačke. Ku koncu tohto obdobia mi Boh dal možnosť 
vyučovať ešte v jednom dome a tak som sa s týždennou 
pravidelnosťou stretávala s dvomi skupinami. Každá mala 

25-30 účastníkov. Venovala som sa aj iným formám služby 
– poradenstvu a modlitbe, pomáhala som ľuďom, ktorí sa 
potrebovali oslobodiť z rôznych závislostí, rozdávala som 
evanjelizačné materiály na ulici. Robila som čokoľvek, 
čím by som mohla slúžiť Bohu. Aby som mohla slúžiť 
efektívnejšie, opustila som zamestnanie a hoci to bolo 
finančne náročné, Boh nám dal milosť zvládnuť to.

Po piatich rokoch ma Boh povýšil. Začala som 
pracovať v istom zbore v St. Louis a zostala som tam 
päť rokov. Na mojej prvej výplatnej páske bola suma 65 
dolárov, čo sa mi v tej dobe zdalo ako obrovský majetok. 
V spomínanom zbore som začala organizovať stretnutia 
žien. Boh túto aktivitu mocne požehnával: skupina rýchlo 
rástla a zanedlho sa každý týždeň schádzalo päťsto žien.

Po čase mi Boh povedal: Tvoja práca v tomto zbore sa 
skončila. Rozšír svoju službu na sever, juh, východ aj západ. 
Keď som poslúchla, mala som viac zhromaždení ako 
predtým, ale boli oveľa menšie. Zdalo sa mi, akoby som 
začínala odznova! Slúžila som síce väčšiemu počtu ľudí, 
ale v menších skupinách – na jednom mieste ich bolo 75, 
inde 60, 100 alebo 85. Keď na seminár prišlo 150 alebo 
200 ľudí, mali sme pocit, že sme spravili dieru do sveta! 
Pracovala som veľmi tvrdo a cítila som viac zodpovednosti.

Z roka na rok naša služba rástla a zhromaždenia boli 
čoraz väčšie. Najprv sme dosiahli 300 účastníkov, potom 
400 a neskôr aj 450. V tom čase sme už boli verejne známi 
a začali sme cestovať do rôznych miest. A potom sa rast 
zastavil – dočasne.

Raz ráno, keď sa Dave chystal do práce, Duch Svätý 
sa ho dotkol a Dave začal plakať. Boh mu ukázal, v akom 
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stave žijú mnohí ľudia a povedal mu: Celé tie roky som vás 
pripravoval na službu prostredníctvom televízie. Chcem, aby 
ste šli do televízie. Nastal čas, aby ste svoju službu rozšírili 
týmto smerom. Máte odpovede, ktoré ľudia hľadajú. Áno, 
poznali sme odpovede, pretože Boh využil čas pomalého 
rastu na to, aby nám ukázal, čo máme ľuďom odovzdávať.

Keď sme sa dostali do televízie, naša služba trojnásobne 
vzrástla. Odvtedy rastie tak rýchlo, že musíme bežať, aby 
sme stíhali Božie tempo. Dnes pre nás pracuje viac ľudí, 
ako kedysi chodievalo na naše zhromaždenia. Máme 
veľkú víziu a plány do budúcnosti a môžem úprimne 
povedať, že Boh dal našej službe vzrast v správnom čase 
a správnym spôsobom. Som vďačná za to, že nás viedol 
tak trpezlivo, hoci som z času na čas bola frustrovaná.

Ak veríte, že Boh chce niečo vo vašich životoch urobiť, 
buďte trpezliví a čakajte, kedy sa to stane. Tešte sa 
z obdobia, počas ktorého vás Boh bude učiť a pripravovať, 
aj keď sa vám to bude zdať bolestivo pomalé. Nechcite 
mať všetko ihneď, ale každý deň ďakujte Bohu za rast 
a nové príležitosti, ktoré vám v pravý čas ukáže.

Prekážka č. 5: Nepohodlie

Žijeme v instantnej spoločnosti. Chceme, aby všetko 
šlo ako po masle, pohodlne, bez nepríjemností. Keď 
musíme niečo urobiť, vzdycháme: „Ach, jaj, mám strašne 
veľa práce: musím vyložiť riad z umývačky.“ Pamätám 
sa na obdobie, keď umývačky riadu neexistovali a tým, 
ktorí sa na ne sťažujú, môžem povedať: „Buďte radi, že 
nemusíte riad umývať v rukách a potom ho ešte utierať!“

Máme eskalátory a výťahy, aby sme nemuseli chodiť 
po schodoch. Máme mikrovlnné rúry s jednoduchým 
ovládaním, aby sme si jedlo pripravili za niekoľko sekúnd 
a nezmeškali svoj obľúbený televízny program. Môžeme 
si kúpiť zemiakovú kašu v prášku, aby sme zemiaky 
nemuseli šúpať, variť a mixovať. Jedlo si kupujeme priamo 
cez okienko auta, aby sme z neho nemuseli vystúpiť. Na 
všetko stačí iba stlačiť tlačidlo a takmer všetko už kúpime 
v instantnej forme. Stali sme sa závislými od pohodlia.

Mnohé tieto výhody, aj keď sa nám zdajú dobré, 
„nehrajú“ vždy v náš prospech. Spôsobujú totiž, že 
hľadáme ľahké riešenie aj tam, kde by trochu námahy 
nezaškodilo, ale pomohlo vybudovať niečo cenné. Nikdy 
nebudete stáť pred prekážkou, o ktorej by Boh nevedel. 
Keď sa cesta skomplikuje, nezabudnite, že hoci svet 
uprednostňuje ľahké riešenia, Boh vás nestvoril pre život 
v pohodlí. Či si to uvedomujete alebo nie, Boh vás stvoril 
a vyzbrojil na ťažké situácie. Stvoril vás takým spôsobom, 
že to najlepšie z vás vyjde na povrch vtedy, keď čelíte 
problémom. Keď ich víťazne prekonáte, pocítite veľkú 
radosť a silu.

Prekážka č. 6: Žiarlivosť

Dave a ja sme kedysi fajčili a Boh nám ukazoval, že 
máme prestať. Nášmu zdraviu to neprospievalo a tento 
„smradľavý“ zlozvyk nás navyše stál veľa peňazí. Dave 
Bohu povedal: „Viem, že by som sa mal cigariet vzdať, 
ale budem fajčiť až dovtedy, kým mi nedáš silu prestať. 
Nebudem sa preto trápiť a všetko to vkladám do Tvojich 
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rúk.“ Keď sa na druhý deň zobudil, nemal chuť na cigaretu 
a odvtedy už nikdy nefajčil.

Myslíte si, že ja som dokázala s fajčením prestať tak 
ľahko ako Dave? Nie! Zopakujem to: Nie! Musela som si 
to vybojovať! Koľkokrát som sa snažila s tým skoncovať! 
Vyzeralo to však asi takto: Bez cigarety som nemohla 
vydržať, tak som si šla kúpiť balíček. Potom som si 
pripomenula, že by som mala prestať a vyhodila som 
ho. Neskôr som pocítila potrebu zafajčiť si, a tak som sa 
začala prehrabávať v koši! Potom som sa cítila mizerne, že 
fajčím a cigaretu som znovu odhodila. A uprostred noci 
som ju znovu vyhrabala a druhý raz zapálila! A tak som 
nadránom poťahovala z cigarety a cítila na pleciach ten 
najväčší balvan odsúdenia, aký si dokážete predstaviť!

V tom období sme chodievali do zboru, kde sa naplno 
prejavoval Duch Svätý. Po bohoslužbe som sa ponáhľala 
na parkovisko, stiahla okienka na aute, ľahla si na sedadlo 
a fajčila. Myslela som si, že nikto zo zboru o tom nevie. 
Zrejme si mysleli, že naše auto horí, pretože z okien 
vystupoval dym.

Dave už v tom čase nefajčil. Mnohokrát som sa ho 
pýtala, či to preňho nie je ťažké. „Vôbec nie,“ odvetil. 
„Je to milosť.“

Bola som rozčúlená a potrebovala som si zapáliť. 
Chcela som kričať: „Dobre, ale kde je Jeho milosť pre 
mňa?!“ Možno som vtedy nemala dosť viery, aby som 
Božiu milosť prijala. Nech to už bolo akokoľvek, môj 
problém s fajčením pretrvával. Navyše som mala Davovi 
za zlé to, že preňho bolo jednoduché s ním skoncovať.

Vtedy som sa naučila, že jednou z prekážok, ktoré 
nám bránia dosiahnuť prielom, po akom túžime, je náš 

sklon porovnávať sa s inými a žiarliť na Božie pôsobenie 
v ich životoch. Považujeme to za neférové, že sa 
k úspechu dostali tak ľahko, zdanlivo bez námahy, kým 
my musíme zápasiť. Jedným z kľúčov, ako prekonať 
prekážku žiarlivosti, je dôverovať Bohu, že Jeho plán 
pre každého z nás je dokonalý. Občas nám možno bude 
pripadať neférový, ale Boh vie, čo robí a aj to, na čo nás 
chce v budúcnosti použiť.

Nakoniec som sa odhodlala, že s fajčením skoncujem 
a v modlitbe som vyhlásila: „Prestanem fajčiť! S Božou 
pomocou prestanem fajčiť! Nezáleží mi na tom, aké to 
bude ťažké; prestanem s tým!“ Potom som musela prejsť 
zložitým tridsaťdňovým obdobím – a bolo to! Nakoniec 
sa dostavil zlom a odvtedy som už nikdy nepocítila chuť 
na cigaretu.

Prečo ma Boh neoslobodil tak ľahko ako Dava? 
Neviem. Naučila som sa však dôležitú vec: dôverovať 
Božiemu načasovaniu bez toho, aby som žiarlila na Jeho 
pôsobenie v životoch iných ľudí.

Prekážka č. 7: Sebectvo

Ďalšou prekážkou pri dosahovaní cieľov je naše 
sebectvo, najmä v otázke osobného priestoru a slobody. 
Ak chceme byť ľuďmi, ktorí sa nikdy nevzdávajú, v istých 
okamihoch budeme musieť obetovať svoje sebecké túžby. 
Vytrvalosť a odhodlanie sú na naše ego prísne. Často si 
namýšľame, že sloboda spočíva v tom, že si môžeme robiť 
čo chceme a kedy chceme. Pravda je však taká, že keby 
sme žili týmto spôsobom, naša sebeckosť by narastala.
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Ak si pevne nezaumienime, že sa nikdy nevzdáme, 
diabol nebude mať s nami veľa práce a ľahko nás odhovorí 
od toho, čo by sme mali urobiť – zameria nás na naše 
sebecké ciele. Vytrvalosť vyžaduje skrotiť svoje pocity 
a urobiť, čo je správne bez ohľadu na to, čo cítime.

Niekedy sa musíme vzdať slobody a osobného 
priestoru a naučiť sa povedať si nie. Nemôžeme sa 
spoliehať na telo; nedovedie nás totiž v správnom čase 
tam, kde chceme byť. Bude nás pokúšať prostredníctvom 
osobného priestoru a slobody – a to na úkor rastu. Telo 
tvrdí, že cítiť sa dobre práve teraz má väčšiu cenu, než 
žiť disciplinovane. Avšak iba disciplína nám pomôže 
dosiahnuť naše ciele.

Boh si nepraje iba to, aby sme uspeli; On nás stvoril 
pre úspech a nechce, aby sme sa uspokojili s niečím 
menším. Nech nás naše zlyhania a chyby neodradia, ale 
poučme sa z nich, aby sme sa im nabudúce vyhli. Na ceste 
za úspechom čakajme na Pána, aby nám obnovil silu. 
Úspech nepríde ľahko, ale ak vytrváme, určite sa dostaví.

Bojovník za slobodu

Britský politický vodca William Wilberforce je jedným 
z najznámejších zástancov slobody a bojovníkom proti 
krutosti a nespravodlivosti. Tento absolvent univerzity 
v Cambridge a syn bohatého obchodníka sa stal v roku 
1780 poslancom parlamentu. Mal iba dvadsaťjeden rokov, 
čo bol najnižší povolený vek poslanca. Wilberforceovi, 
pôsobivému a výrečnému rečníkovi, sa vykonávanie 
politického úradu veľmi páčilo, ale v prvých rokoch 
verejnej služby sa nezasadzoval za žiaden cieľ.

V roku 1785 zažil výnimočné stretnutie s Bohom. 
Pocítil túžbu slúžiť Mu zo všetkých síl a myslel si, že sa 
musí rozhodnúť medzi politickou kariérou alebo službou 
Pánovi na plný úväzok. Nakoniec pochopil, že nemusí 
byť kazateľom, aby sa mohol podieľať na Božom diele a že 
najúčinnejšie Mu bude slúžiť mimo kostola – v rokovacej 
sieni parlamentu.

O dva roky neskôr bol v parlamente najsilnejším 
odporcom obchodovania s otrokmi. Keďže bohatstvo 
Britského impéria záviselo od práce otrokov, mal iba málo 
stúpencov. Británia si medzi európskymi veľmocami 
držala prvenstvo v dovoze otrokov z Afriky. Prevážali ich 
loďami v katastrofálnych podmienkach a v prístavoch ich 
predávali ako dobytok na nútenú prácu na plantážach, 
kde s nimi zaobchádzali veľmi kruto. 

Wilberforce o obchode s otrokmi povedal: „Nech to 
bude mať akékoľvek dôsledky, odteraz nebudem mať 
pokoj, kým neovplyvním jeho zrušenie.“ Wilberforce 
sa s vervou pustil do práce. Počas neúnavného boja za 
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skoncovanie s obchodovaním s ľuďmi pretrpel chorobu, 
ťažkosti, ostré výmeny názorov, výsmech a zradu 
kolegov, ktorým dôveroval. V parlamente osemnásťkrát 
navrhol zákon o zrušení obchodovania s otrokmi, kým ho 
napokon prijali.

V roku 1807 konečne dosiahol cieľ, pre ktorý sa 
namáhal, obetoval a znášal výsmech: obchodovanie 
s otrokmi bolo oficiálne zakázané. To však automaticky 
neznamenalo slobodu otrokov, preto jeho ďalším cieľom 
bolo zrušiť otroctvo samotné. Wilberforce zomrel v roku 
1833 s vedomím, že sa blíži koniec tohto krutého útlaku. 
Mesiac po jeho smrti parlament prijal zákon o zrušení 
otroctva.

Aj súčasný svet je plný nespravodlivosti. Možno vás 
Boh nepovoláva do verejnej služby, akú mal Wilberforce, 
ale aj vy sa môžete k ľuďom správať s úctou, zastávať, čo je 
správne a pomáhať tým, ktorí sa sami nedokážu obrániť. 
Bohu môžete slúžiť práve tam, kde ste – ako študenti, 
podnikatelia, ženy v domácnosti, lekári, právnici alebo 
v ktoromkoľvek inom zamestnaní. Buďte ľuďmi, ktorí 
vedia, čo je podľa Božieho slova správne, a dbajte o to, 
aby vždy a všade zvíťazila spravodlivosť.

10. kapitola

Svedectvo začína skúškou

„Prijímajte výzvy, aby ste sa mohli radovať z víťazstva.“
– generál George S. Patton

Určite aj vy poznáte fascinujúce príbehy o Božom 
pôsobení v životoch niektorých ľudí. Rada počúvam 
svedectvá iných, ale viem, že za každým nezvyčajným 
príbehom stojí veľká výzva alebo ťažkosť. Žiadne 
svedectvo nie je bez skúšok.

Ich zvládanie je súčasťou neoblomného kráčania 
za cieľom. Je dôležité, aby sme pochopili, že skúšky 
zohrávajú v našich životoch významnú úlohu, pretože to 
nám dá silu zvládať ich. Všetko, čím nás Boh nechá prejsť, 
nakoniec poslúži na dobré – bez ohľadu na to, ako veľmi 
to bude bolieť, alebo aké neférové, či ťažké to bude. 

V tejto kapitole sa budeme venovať piatim 
najbežnejším skúškam, ktoré musíme zvládnuť.

Skúšky

Skúšky nás „preskúšavajú“. Ich cieľom je odhaliť 
náš charakter. Až keď prejdeme skúškou, zistíme, či 
o sebe samých zmýšľame pravdivo alebo nie. Možno sa 
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považujeme za štedrých, čestných ľudí, verných istej 
pravde či ideálu, ale to, či takými skutočne sme, sa ukáže 
až, keď sme pod tlakom.

Nevieme, čomu skutočne veríme, kým naša viera nie 
je podrobená skúške. Môžeme iba predpokladať, ako sa 
zachováme, keď na nás stres doľahne v plnej sile. To, 
či sme láskavými ľuďmi, zistíme až vtedy, keď budeme 
musieť vychádzať s človekom, ktorý nám vôbec nebude 
sympatický. Verím, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, 
kým naozaj sme. Skúšky potvrdzujú naše silné stránky 
a odhaľujú slabosti. Neboj sa čeliť vlastným slabostiam, 
pretože Boh nám núka svoju silu práve v tej oblasti, 
v ktorej sme slabí.

Prečo musel ísť Ježiš, ktorý bol dokonalý, na púšť, 
aby Ho tam diabol pokúšal? Otec vedel, že Ježiš jeho 
pokušeniam nepodľahne. Verím, že Ježiš ako človek 
išiel na púšť preto, aby si vybudoval vlastnú sebadôveru 
a diablovi ukázal, že vo všetkom je a zostane verný 
nebeskému Otcovi.

Ľudia vám svojimi modlitbami neodstránia z cesty 
všetkých obrov ani nevybojujú za vás všetky bitky. Pastor 
môže s vami prejsť časť cesty, ale potom bude záležať od 
vás, či zachytíte prihrávku a strelíte gól. Vaša priateľka či 
známa môže s vami prejsť v modlitbe iba istý úsek; skôr 
či neskôr sa musíte sami naučiť, ako sa modliť, ako čítať 
Bibliu, ako bojovať. Je potrebné, aby ste sa dostali do 
bodu, keď vašim prvým útočiskom v problémoch bude 
Boh. Odpovede a rady by ste mali v prvom rade hľadať 
u Neho, nie u pastora, priateľa či kolegu.

1. Petrov list 4:12 vysvetľuje význam skúšok: „Moji 
milovaní, nech vás nemätú rôzne ťažké skúšky, ktoré 

preverujú vašu vieru – nie je to nič nezvyčajné“ (pr. 
Nádej pre každého).

Jedným z dôvodov, prečo musíme prejsť skúškami, je 
previerka našej viery. Často si želáme, aby sme mali vieru 
ako ten či onen človek z nášho zboru. Môžem vás však 
uistiť, že ak tá osoba má silnú a živú vieru, nezískala ju 
ľahko. Ako sa svaly zväčšujú cvičením, tak viera pevnie, 
keď prejde ohňom skúšok.

Ľudia mi niekedy hovoria: „Ach, kiežby som aj ja mal 
takú službu ako vy, Joyce!“ Ja som ju nedostala preto, že 
som si to priala. Títo ľudia neboli pri mne, keď som mala 
pocit, že už ďalej nevydržím a prosila som Boha, aby mi 
pomohol vytrvať. Ani netušia, čím som musela prejsť.

Žiaden človek, ktorý pre Boha robí niečo cenné, 
nekráča ľahkou cestou. Veľké činy si vyžadujú pevný 
charakter a ten sa buduje zvládaním životných skúšok, 
v ktorých si zachováme vernosť voči Bohu.

Po rokoch skúšok som sa stala pevnejšou 
a trpezlivejšou, čo by som si niekedy ani nedokázala 
predstaviť. Ešte stále v týchto oblastiach rastiem, ale 
okolnosti ma už nevykoľajujú ako kedysi. V Jakubovom 
liste 1:2-3 sa píše: „Bratia moji, majte z toho iba radosť, 
keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša 
viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti“ (Ekum. pr.).

Musím priznať, že skôr, než životné skúšky upevnili 
moju vytrvalosť, vyniesli na povrch mnohé moje 
negatívne vlastnosti, spôsoby myslenia a postoje, 
o ktorých som nemala potuchy. Boh nás necháva prejsť 
skúškami aj preto, aby sa skryté veci dostali na svetlo. 
Kým sa neodhalia, nemôžeme s nimi nič urobiť. Keď 
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ich však spoznáme, môžeme im začať čeliť a prosiť Boha 
o pomoc. Boh nedopúšťa na nás ťažkosti preto, že by 
sa rád pozeral na naše utrpenie; dopúšťa ich preto, aby 
sme si uvedomili, ako veľmi Ho potrebujeme. Nikdy sa 
nebojte pravdy, veď pravda vyslobodzuje (pozri Ján 8:32).

Znovu si prečítajte verše, ktoré som citovala 
z Jakubovho listu. Apoštol v nich poukazuje na to, že 
všetko, čo prežijeme, dobré aj zlé, slúži na naše dobro, 
keďže nás posilňuje vo vytrvalosti, pomáha nám spoznať 
samých seba, pristupovať k Bohu úplne čestne a meniť to, 
čo sa mu nepáči.

Keď sa nabudúce ocitnete uprostred skúšky, povedzte 
Bohu: „Pane, verím, že táto skúška je na moje dobro, aj 
keď sa mi nepáči, nerozumiem jej, je bolestivá a neférová. 
Verím však, že ma posilní.“ Keď Bohu veríme, otvárame 
Mu dvere, aby v našich životoch konal zázraky.

Skúška odpustenia

Jedna zo skúšok, ktorými musíme v živote prejsť, je 
naučiť sa povzniesť nad urážky. Mohli by sme ju nazvať aj 
skúškou prekonávania horkosti, hnevu a neodpustenia. 
Jediný spôsob, ako sa povzniesť nad urážky, je odpustenie. 
Čím skôr odpustíte, tým to pôjde ľahšie. Nedovoľte, aby 
sa urážka zakorenila v srdci, pretože potom sa s ňou ťažšie 
vyrovnáte.

Keď nás niekto zraní alebo nám nejako ublíži, našou 
prvou reakciou by mala byť modlitba: „Pane, rozhodujem 
sa veriť Ti. Bolí ma to, ale verím, že Ty ma môžeš 
uzdraviť. Odmietam horkosť a hnev. Rozhodujem sa, 

že sa neurazím.“ Vyhlásenie, že sa neurazíte, je nutné, 
pretože urážaním sa padáte do pasce satanovej návnady. 
Satan využíva urážky a pohoršenie, aby nás odtiahol od 
Boha a Jeho princípov.

Slovo urážka pochádza z gréckeho skandalon. 
Skandalon bol súčasťou pasce na zvieratá, v ktorej sa 
nachádzala návnada - mal prilákať obeť. Urážka je teda 
diablova návnada, ktorou nás chce vlákať do pasce 
horkosti, hnevu a neodpustenia.

My kresťania sa potrebujeme naučiť odpúšťať, pretože 
to budeme musieť robiť každodenne. Keď odpúšťame, 
robíme tým láskavosť sami sebe. Vyslobodzujeme sa 
z múk hnevu a zatrpknutosti. Kým budeme žiť, budeme 
stretávať ľudí, ktorí nás zrania, odmietnu, sklamú, použijú 
nesprávny tón hlasu, nepochopia nás alebo nám ublížia 
vo chvíli, keď by sme ich najviac potrebovali. To všetko 
patrí k životu a medziľudským vzťahom. Prečo by sme 
si mali ničiť život pre nevhodné správanie iných ľudí? 
Naučme sa odpúšťať! 

Ježiš poznal túto pravdu, preto na Petrovu otázku 
„Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám 
odpustiť? Či až sedem ráz?“ odpovedal takto: „Hovorím 
vám, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem“ 
(Mat 18:21-22, Ekum. pr.). Chcel tým vlastne povedať: 
„Stále odpúšťaj, odpúšťaj, odpúšťaj, odpúšťaj a odpúšťaj.“ 
Vždy, keď sa rozhodnete odpustiť, udržiavate si slobodu! 
Ak odpustíte, odmietate negatívne myšlienky a pocity 
a dovoľujete Bohu, aby vás uvoľnil z pasce hnevu.

Naše odpustenie je pre ľudí síce požehnaním, ale 
väčší úžitok z neho máme my. Odpúšťame preto, 
lebo zatrpknutosť, hnev a neodpustenie ubližujú 

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 10  Svedectvo začína skúškou
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predovšetkým nám. Tí, ktorí nám ublížili, často netušia, 
že trpíme.

Keď vás ľudia zrania alebo urazia, možno svoje pocity 
nedokážete zmeniť; môžete však ovplyvniť to, čo s nimi 
urobíte. Ak vo viere poslúchnete Božie slovo a budete 
sa modliť za svojich nepriateľov a žehnať tým, ktorí vám 
zle robia (pozri Mat 5:44), Boh uzdraví vaše zranené city. 
Celú situáciu zverte Bohu a odmietnite sa hnevať.

Počula som príbeh o istom pastorovi, ktorý pozval 
do svojho zboru hosťujúceho kazateľa. Ten sa v kázni 
kriticky vyjadril k spôsobu, akým zbor vedie svoje 
zhromaždenia. Hosťujúci kazateľ bol mladý a neskúsený 
a pastor sa rozhodol, že sa nad jeho poznámky povznesie. 
Sediac v prvom rade si potichučky opakoval: „Neurazím 
sa, povznesiem sa nad to.“ Tento príbeh je vynikajúcim 
príkladom toho, ako rýchlo zaujať správny postoj, aby sa 
urážka a zatrpknutosť nedostali hlboko do srdca.

Ježiš prikázal, aby sme žehnali tým, ktorí nám ublížili 
(pozri Mat 5:44). Ako to robiť? Jednou z možností je 
nehovoriť o nich negatívne a nerozširovať to medzi 
ďalších ľudí. Verím, že ak nám niekto ublížil a my 
o tom hovoríme iba preto, aby sme tú osobu ohovorili, 
koledujeme si o nepríjemnosti. Keď sme zranení, túžime 
po súcite, preto chceme, aby ľudia vedeli, kto a ako nám 
ublížil. Bohu sa takáto reakcia nepáči. Chce, aby sme 
o tom mlčali, nehovorili o iných zle, ale modlili sa za nich. 
Takto môžeme dobrom premáhať zlo (pozri Rim 12:21).

Biblia je plná príbehov ľudí, ktorí sa rozhodli neuraziť 
sa. Jób bol nakoniec dvojnásobne požehnaný, keď sa 
modlil za tých, ktorí ho zranili (pozri Jób 42:10). Mojžiš sa 
modlil za Miriam a Árona hneď potom, čo ho posudzovali 

a vystúpili proti nemu (pozri 4Moj 12:13). Mojžiš bol 
veľkým Božím mužom. Keď mu krivdili, padol na tvár 
pred Bohom a povedal: „Ach, Pane, odpusť im. Nevedia, 
čo robia.“

Keď vás najbližšie niekto zraní, spravte láskavosť sebe 
samému a rýchlo mu odpusťte. Odmietnite sa uraziť 
a modlite sa zaňho. Robte to znova a znova. Život vás 
mnohokrát postaví pred skúšku odpustenia; želám vám, 
aby ste ju zvládli s vyznamenaním!

Skúška „Judášovho bozku“

Judáš bol učeníkom, ktorý Ježiša zradil bozkom. 
Veľkňazom sľúbil, že za tridsať strieborných im prezradí, 
ktorý z mužov je Ježiš. Dohodli sa, že to urobí bozkom, 
čo bol v tej dobe bežný pozdrav. Bozk je bežne prejavom 
lásky a náklonnosti, preto „Judášov bozk“ spôsobuje 
hlbšie zranenie než obyčajné urážky. Takýto útok 
prichádza od blízkeho človeka, ktorého máme radi 
a dôverujeme mu. „Judášom“ sa často stáva osoba, ktorej 
pomáhame alebo sa k nej láskavo správame.

Poznám niekoľkých pastorov, ktorí sa venovali 
mladému potenciálnemu lídrovi zo zboru. Naučili ho 
všetko, čo vedeli, vytvorili mu príležitosti, aby mohol 
rásť, pomohli mu získať dôveru ľudí, ale tento mladý 
človek si napokon založil vlastný zbor, do ktorého stiahol 
väčšinu členov pôvodného zboru. Ide o dokonalú ukážku 
„Judášovho bozku“. To je jedna z najhorších tragédií, 
aké sa môžu v zbore udiať. Pre pastora, ktorý výchove 
potenciálneho vodcu venoval mnoho energie a času, je to 
veľmi bolestivá skúsenosť.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 10  Svedectvo začína skúškou
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Nikdy sa nevzdávaj!

V Evanjeliu podľa Lukáša 22:48 čítame o smutnej 
udalosti, keď Judáš zrádza Ježiša bozkom – znakom 
lásky. Ježiša nezradil len tak hocikto – bol to jeden z Jeho 
dvanástich učeníkov, jeden z jeho blízkych priateľov, 
niekto, komu Ježiš zveril výsadné postavenie. Judáš 
zradil Ježiša pre peniaze, pretože bol chamtivý. Predal ho 
za mešec strieborných a urobil to bozkom!

Zrada zo strany blízkej osoby patrí medzi najťažšie 
životné skúšky. Keď sa to stane, dovoľte Bohu, aby vás 
uzdravil a pomohol preniesť sa cez to, inak vás to zničí. 
Budete sami so svojou bolesťou a hnevom a okrem toho 
stratíte schopnosť tešiť sa z Boha a Jeho dobrého plánu 
pre vás. Spravte láskavosť sebe samému a odpusťte. 
Boh od nás nežiada nič bez toho, aby nám na to nedal 
potrebnú silu. Nemusíte celý svoj život prežiť v bolesti, 
zatrpknutosti a hneve. Nemusíte sa stále cítiť zranení. 
Odpustite a budete slobodní!

Skúška motívov

Motív je dôvod, pre ktorý niečo robíme. Hovoríme, že 
to či ono robíme pre Boha, ale niekedy nevieme, prečo 
to vlastne robíme. Nečisté pohnútky môžu spôsobiť 
mnoho problémov, napríklad preťaženosť, ktorá vedie 
k nadmernému stresu. Keby sme poslúchali Boha a robili 
iba to, čo On od nás žiada, nežili by sme v neustálom 
strese.

Nikdy nerobte niečo iba preto, aby ste na iných 
urobili dojem, alebo zo strachu, čo si o vás pomyslia, ak 
to neurobíte. Boh chce, aby sme ľuďom pomáhali a boli 

pre nich požehnaním, ale „dobrý skutok“ vykonaný 
s nesprávnym úmyslom už nie je dobrým skutkom. 
Nehovorte ústami áno, ak vaše srdce kričí nie.

Skúmajte svoje pohnútky. Za tým účelom môžete 
použiť nasledujúce alebo podobné otázky:

• Prečo som súhlasil, že sa zapojím do tejto služby? 
Hľadám uznanie ľudí?

• Čo ma núti usilovať sa o túto funkciu? Chcem 
dosiahnuť vyššie spoločenské postavenie?

• Čo ma viedlo k tomu, že som sa ponúkol viesť 
misijnú skupinu nášho zboru? Skutočne mi horí 
srdce pre evanjelizáciu a službu Bohu, alebo 
chcem, aby ma ľudia považovali za príkladného 
člena zboru?

• Prečo tak veľmi túžim po povýšení v práci? 
Pochádza tá túžba od Pána alebo ide o svetské 
ambície?

Keď začneme skúmať svoje pohnútky, spoznáme, čo 
máme v srdci. V tejto skúške obstojíme, ak naše motívy 
budú čisté a spravodlivé pred Bohom. Čo sa mňa týka, 
svoje pohnútky pravidelne kontrolujem a keď zistím, že 
niečo robím z nesprávneho dôvodu, prestanem s tým. To 
mi pomáha udržovať si priority v správnom poradí.

Skúška lásky

Všetci musíme prejsť skúškou lásky, ktorá spočíva 
v tom, že dokážeme milovať aj nepríjemných ľudí. Keď 
Boha prosíme, aby nás naučil milovať, nečakajme, že nám 
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Nikdy sa nevzdávaj!

do cesty pošle niekoho, koho nie je ťažké milovať. Skúšku 
lásky podstupujeme vtedy, keď do nášho života vstúpia 
ľudia, ktorí pôsobia na našu dušu ako brúsny papier: lezú 
nám na nervy, najradšej by sme ich obišli. V hĺbke srdca 
však cítime, že Boh nám práve ich poslal do cesty.

List Galaťanom 6:1-3 hovorí o tom, ako zvládnuť 
skúšku lásky: „Bratia, keby aj niekoho pristihli pri 
nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte 
ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, 
aby si i ty nepadol do pokušenia. Jedni neste bremená 
druhých, a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto 
myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame“ 
(Ekum. pr.).

Podľa tejto state sme skutočne duchovní vtedy, ak 
sa k ľuďom, s ktorými je ťažké vychádzať, správame 
vľúdne, zbytočne ich chyby nezveličujeme a snažíme sa 
v nich vidieť dobré; ak nám viac záleží na nich samých 
než na tom, ako sa cítime v ich prítomnosti; ak namiesto 
posudzovania druhých skúmame vlastné vnútro; ak si 
uvedomujeme vlastné slabosti a prosíme Boha o pomoc 
zvládnuť ich a nezameriavame sa na to, ako veľmi 
potrebujú Božiu pomoc „tí druhí“, ktorí nám idú na 
nervy. Milovať aj takýchto ľudí znamená odrážať Kristov 
charakter výnimočným spôsobom.

Skúška času

Posledná skúška, na ktorú vás chcem upozorniť, je 
„skúška času“. Budete aj o päť rokov nasledovať Boha, 
poslúchať Ho a žiť podľa Jeho Slova? Budete aj o desať 

rokov robiť to, do čoho vás povolal? Budete s Ním kráčať 
každý deň svojho života, aj keď budete musieť prejsť 
skúškami?

Ak chcete zvládnuť aj túto skúšku na výbornú, spravte 
všetko preto, aby vaše srdce vždy horelo pre Boha. 
Nebuďte ľuďmi, ktorí pol roka za niečo horlia, a potom 
upadnú do vlažnosti. Nebuďte jeden deň snaživí a druhý 
leniví. Nežite tak, že sa Božím slovom budete riadiť 
iba jeden týždeň a na ďalší ho budete ignorovať. Buďte 
bežcami na dlhé trate. Bohu slúžim už viac ako tridsať 
rokov a moje najväčšie svedectvo je jednoduché: „Ešte 
stále som tu!“

Ak momentálne čelíte nejakej skúške, zvládnite ju 
dobre, aby ste si ju nemuseli zopakovať. Buďte stáli vo 
svojich postojoch aj činoch. Dodržujte svoje záväzky 
a prejavujte lásku tým, ktorí trpia.

V Božej škole nemôžeme prepadnúť. Skúšky 
opakujeme dovtedy, kým ich nezvládneme. Želám vám, 
aby ste skúšky zvládli na prvýkrát a nemuseli márniť 
čas tak ako ja, keď som znovu a znovu obchádzala ten 
istý vrch. Božia cesta je vždy tá najlepšia. Čím skôr ju 
prijmete za svoju, tým skôr budete žiť správne a lepšie.
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Nikdy sa nevzdávaj!

Neobyčajná kozmetická premena

Keď uvidíte cadillac v istom odtieni ružovej farby, 
možno si pomyslíte, že jeho majiteľka je zrejme veľmi 
úspešnou obchodnou zástupkyňou kozmetickej značky 
Mary Kay.7

V roku 1963 mala spoločnosť Mary Kay jedenásť 
predajcov. V roku 2007 ich bolo vo viac ako tridsiatich 
krajinách asi 1,7 milióna. Aké tajomstvo sa skrýva za 
takýmto fenomenálnym rastom? Žena, ktorá sa nikdy 
nevzdala: Mary Kay Ashová.

Mary Kay sa narodila v roku 1918 v Hot Wells, 
v Texase. Keď mala šesť rokov, musela sa starať o ťažko 
chorú príbuznú, kým matka pracovala aj štrnásť hodín 
denne, aby sa postarala o rodinu. Vždy, keď sa Mary Kay 
ocitla pred novou alebo náročnou situáciou, matka ju 
povzbudzovala slovami: „Dokážeš to!“ Vďaka matkinej 
podpore z nej vyrástla sebavedomá žena, ktorá verila, že 
dokáže všetko, čo si zaumieni.

Mary Kay sa v detstve túžila stať lekárkou. V roku 1938 
si počas štúdia našla brigádu ako obchodná zástupkyňa 
firmy Stanley Home Products, ktorá sa zaoberala 
predajom domácich potrieb. Mary Kay rýchlo zistila, že 
má obrovský talent na predávanie a namiesto medicíny si 
zvolila podnikanie, pretože sa jej páčilo mať úspech.

O niekoľko rokov neskôr začala pracovať pre spoločnosť 
vyrábajúcu darčeky, v ktorej sa vypracovala na hlavnú 

7	 V	��.	rokoch	��.	stor.	�ol	ružový	cadillac,	špeciálne	vyro�ený	pre	znač�V	��.	rokoch	��.	stor.	�ol	ružový	cadillac,	špeciálne	vyro�ený	pre	znač�
ku	Mary	Kay,	odmenou	pre	najúspešnejšie	zamestnankyne.	Dnes	si	ho	o��
chodné	zástupkyne	m�žu	aj	prenajať	(pozn.	prekl.).

školiteľku. Po dvadsiatich piatich rokoch poctivej práce 
v oblasti priameho predaja z firmy odišla, pretože muž, 
ktorého vyškolila, získal jej pozíciu s platom dvakrát 
vyšším, ako mala ona.

Mary Kay sa však nezastavila. Uvedomila si, že nie 
je jedinou ženou, ku ktorej sa v podnikaní nezachovali 
férovo, preto sa rozhodla napísať knihu, aby pomohla 
iným ženám využiť príležitosti, aké sama nemala. Počas 
písania knihy si uvedomila, že v nej neponúka iba rady 
ženám, ale vytvára stratégiu a filozofiu novej obchodnej 
spoločnosti. Raz povedala: „Snívala som o firme, v ktorej 
by sa každá žena mohla stať takou úspešnou, ako by 
chcela. Dvere príležitostí by boli otvorené pre všetky 
ženy, ktoré by boli ochotné zaplatiť cenu za úspech a mali 
odvahu snívať.“

Mary Kay Ashová mala v roku 1963 už mnoho skúseností 
s predajom, plán, päťtisíc dolárov a dvadsaťročného syna, 
ktorý jej pomohol založiť firmu s názvom „Beauty by 
Mary Kay“ (Krása od Mary Kay). Podľa webovej stránky 
spoločnosti išlo o prvú firmu, ktorej cieľom bolo skrášliť 
život žien. Nezakladala sa na princípe konkurencie, ale 
na zlatom pravidle. Veľký význam pripisovala chváleniu 
zamestnancov a správnemu usporiadaniu priorít – najprv 
viera, potom rodina a napokon kariéra. Mary Kay svoju 
spoločnosť často označovala za „firmu so srdcom“.

Ako žena musela zápasiť o úspech vo sfére obchodu. 
Nevzdala sa, vďaka čomu založila firmu, ktorá iným 
ženám ponúkla možnosť dosiahnuť úspech. Chcem 
vás povzbudiť slovami tejto inovatívnej a odhodlanej 
podnikateľky: „Správne si usporiadajte priority, 
nevzdávajte sa a nikdy sa neobzerajte späť.“
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11. kapitola

Vyskúšajte niečo nové

„Nikdy nie ste pristarí na to, aby ste si vytýčili nový cieľ alebo 
začali snívať nový sen.“

– C. S. Lewis

Ktosi raz povedal: „Nikdy sa nebojte začať niečo nové. 
Nezabudnite, že archu postavili amatéri, kým Titanic 
profesionáli.“ Niekedy sme v pokušení vzdať sa, pretože 
to, čo práve robíme, nefunguje. Keď sa tak stane, je načase 
vyskúšať niečo iné. Kým sa budeme posúvať stále dopredu, 
nebudeme mať núdzu o nové príležitosti. Sny a ciele však 
nestačia; potrebujeme aj riešenia na zdolávanie prekážok, 
na ktoré cestou natrafíme. Ak vieme, čo treba robiť, tak 
to spravme; ak nevieme, prosme Boha a dôverujme Mu, 
že nás povedie. Biblia učí, že máme spraviť to, čo si kríza, 
v ktorej sme sa ocitli, vyžaduje a potom pevne stáť (pozri 
Ef 6:13). Spravte, čo je vo vašich silách a Boh dokončí 
ostatné, čo už nevládzete.

Ak sa máme naučiť, ako vytrvať a nevzdávať sa, 
musíme si osvojiť aj to, ako prijímať nové veci. Často 
hovorievame, že chceme zažiť niečo nové; a keď sa tie veci 
objavia, vydesia nás. Kým však budeme lipnúť na starých 
metódach, vzťahoch a spôsoboch myslenia a odmietneme 

prijať nové, nebudeme v živote napredovať. Túžim po 
tom, aby ste postupovali vpred – tak ďaleko a rýchlo, ako 
určí Božia vôľa – bez toho, aby ste sa vzdali, keď sa ocitnete 
pred výzvou, ktorá si bude vyžadovať úplne nový prístup. 
Verím, že Boh vo vašich životoch tvorí niečo nové, preto 
chcem, aby ste boli pripravení prijať novotu s nadšením.

Boh si za Mojžišovho nasledovníka vybral Jozuu. Zveril 
mu neľahkú úlohu voviesť izraelský národ do zasľúbenej 
zeme, na miesto, kde ešte nikdy neboli. Vedeli len to, že 
za sebou zanechávajú Egypt – krajinu útlaku a otroctva, 
a smerujú do neznámej krajiny oplývajúcej mliekom 
a medom. Hoci sa ich príbeh odohral pred tisíckami rokov, 
aj dnes nám má čo povedať o zvládaní nových okolností.

V 3. kapitole knihy Jozue čítame, že hodnostári prešli 
táborom a prikazovali ľudu: „Len čo uvidíte archu zmluvy 
Hospodina, vášho Boha, i léviovských kňazov, ktorí ju 
ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju“ (v. 
3, Ekum. pr.).

V arche sa nachádzali dosky s desatorom, na ktorých 
bola vyrytá Božia vôľa, a tiež miska s mannou, ktorou Boh 
štyridsať rokov kŕmil ľud na púšti. Manna bola obrazom 
Božej prítomnosti a zázračnej starostlivosti. Aj my na 
svojej životnej ceste musíme nasledovať archu, keď 
vstupujeme do nových situácií – presne ako Izraeliti, keď 
kráčali do novej vlasti. „Nasledovať archu“ v súčasnosti 
znamená poddať sa vedeniu Ducha Svätého, ktorý žije vo 
všetkých veriacich.

Prvá otázku, ktorú si treba položiť, keď sa ocitneme 
v novej situácii, znie: „Je toto Božia vôľa pre mňa?“ 
A druhá: „Prežívam v nej Boží pokoj?“ Ak veríme, že je 
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11. kapitola

Vyskúšajte niečo nové

„Nikdy nie ste pristarí na to, aby ste si vytýčili nový cieľ alebo 
začali snívať nový sen.“

– C. S. Lewis

Ktosi raz povedal: „Nikdy sa nebojte začať niečo nové. 
Nezabudnite, že archu postavili amatéri, kým Titanic 
profesionáli.“ Niekedy sme v pokušení vzdať sa, pretože 
to, čo práve robíme, nefunguje. Keď sa tak stane, je načase 
vyskúšať niečo iné. Kým sa budeme posúvať stále dopredu, 
nebudeme mať núdzu o nové príležitosti. Sny a ciele však 
nestačia; potrebujeme aj riešenia na zdolávanie prekážok, 
na ktoré cestou natrafíme. Ak vieme, čo treba robiť, tak 
to spravme; ak nevieme, prosme Boha a dôverujme Mu, 
že nás povedie. Biblia učí, že máme spraviť to, čo si kríza, 
v ktorej sme sa ocitli, vyžaduje a potom pevne stáť (pozri 
Ef 6:13). Spravte, čo je vo vašich silách a Boh dokončí 
ostatné, čo už nevládzete.

Ak sa máme naučiť, ako vytrvať a nevzdávať sa, 
musíme si osvojiť aj to, ako prijímať nové veci. Často 
hovorievame, že chceme zažiť niečo nové; a keď sa tie veci 
objavia, vydesia nás. Kým však budeme lipnúť na starých 
metódach, vzťahoch a spôsoboch myslenia a odmietneme 

prijať nové, nebudeme v živote napredovať. Túžim po 
tom, aby ste postupovali vpred – tak ďaleko a rýchlo, ako 
určí Božia vôľa – bez toho, aby ste sa vzdali, keď sa ocitnete 
pred výzvou, ktorá si bude vyžadovať úplne nový prístup. 
Verím, že Boh vo vašich životoch tvorí niečo nové, preto 
chcem, aby ste boli pripravení prijať novotu s nadšením.

Boh si za Mojžišovho nasledovníka vybral Jozuu. Zveril 
mu neľahkú úlohu voviesť izraelský národ do zasľúbenej 
zeme, na miesto, kde ešte nikdy neboli. Vedeli len to, že 
za sebou zanechávajú Egypt – krajinu útlaku a otroctva, 
a smerujú do neznámej krajiny oplývajúcej mliekom 
a medom. Hoci sa ich príbeh odohral pred tisíckami rokov, 
aj dnes nám má čo povedať o zvládaní nových okolností.

V 3. kapitole knihy Jozue čítame, že hodnostári prešli 
táborom a prikazovali ľudu: „Len čo uvidíte archu zmluvy 
Hospodina, vášho Boha, i léviovských kňazov, ktorí ju 
ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju“ (v. 
3, Ekum. pr.).

V arche sa nachádzali dosky s desatorom, na ktorých 
bola vyrytá Božia vôľa, a tiež miska s mannou, ktorou Boh 
štyridsať rokov kŕmil ľud na púšti. Manna bola obrazom 
Božej prítomnosti a zázračnej starostlivosti. Aj my na 
svojej životnej ceste musíme nasledovať archu, keď 
vstupujeme do nových situácií – presne ako Izraeliti, keď 
kráčali do novej vlasti. „Nasledovať archu“ v súčasnosti 
znamená poddať sa vedeniu Ducha Svätého, ktorý žije vo 
všetkých veriacich.

Prvá otázku, ktorú si treba položiť, keď sa ocitneme 
v novej situácii, znie: „Je toto Božia vôľa pre mňa?“ 
A druhá: „Prežívam v nej Boží pokoj?“ Ak veríme, že je 
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Nikdy sa nevzdávaj!

to Božia vôľa, spoľahnime sa, že sa Pán postará o všetko, 
čo budeme potrebovať.

V mladosti som nevedela, ako počuť Boží hlas, a spravila 
som rozhodnutie, ktorému by som sa bola pravdepodobne 
vyhla, keby som bola vedela, ako „nasledovať archu“.

Ako osemnásťročná som sa vydala za prvého muža, 
ktorý o mňa prejavil záujem. Bála som sa totiž, že pre 
sexuálne zneužívanie, ktoré som v detstve zažila, ma 
nikto nebude chcieť. Ježiša som prijala za Spasiteľa ako 
deväťročná, no potom ma nikto duchovne nevzdelával. 
Netušila som, že nás môže viesť Duch Svätý a že ho o to 
treba prosiť.

Pri pohľade späť vidím, že Duch Svätý sa ma snažil 
celý čas viesť, pretože hlboko v srdci som vedela, že 
vzťah, do ktorého som vstúpila, nebol správny. Myseľ mi 
nahovárala, že nesmiem túto príležitosť premárniť, vnútri 
som však cítila nepokoj. Nevedela som, čo robiť s tichým 
hlasom, ktorý šepkal: „Nebude to fungovať.“ Zúfalo som 
však túžila, aby ma niekto miloval, preto som ignorovala, 
čo sa dialo v mojom vnútri a poslúchla som myseľ, telo, 
pocity a túžby.

Nasledovalo päť hrozných rokov. S manželom sme 
často cestovali po celých Spojených štátoch. Dvakrát sa 
stalo – raz v Oaklande, v Kalifornii a raz v Albuquerque, 
v Novom Mexiku – že ma jednoducho nechal a odišiel. 
Musela som tam nechať tých pár vecí, čo som mala, 
a vrátiť sa domov autobusom. Mala som iba osemnásť 
rokov a bola som osamelá, vystrašená a zmätená.

Môj manžel odmietal pracovať, behal za inými ženami, 
klamal, kradol mi peniaze a za podvody s bankovými 

šekmi napokon skončil vo väzení. Raz v noci som sa 
zobudila na to, že sa mi pokúšal stiahnuť z prsta obrúčku, 
aby ju mohol predať. Keby som bola vedela, ako počúvať 
Boží hlas a nechala sa ním viesť, bola by som si ušetrila 
päť rokov problémov a súženia.

„Nasledujme archu“ a neriaďme sa svojimi sebeckými 
túžbami, obavami, pocitmi, dobrými nápadmi či radami 
iných ľudí. A ako ju možno nasledovať? Tým, že poslušne 
kráčame za Pánom.

Archa nás zavedie na nové miesta tak ako Izraelitov 
v časoch Starej zmluvy. Boh totiž nikdy nemá „zaradenú 
spiatočku“. Cestou sa iste ocitneme na neznámych 
nepríjemných miestach alebo v situáciách, v ktorých 
si nebudeme istí sami sebou. Nebude to ľahké, ale ja 
osobne budem radšej vstupovať na nepohodlné miesta 
s Bohom, než by som zostala tam, kde život už nie je.

Radšej budem s Bohom vstupovať na nepohodlné 
miesta, než by som zostala tam, kde už nie je život.

Keď archu nenasledujeme 

Keď plníme Božiu vôľu, Pánova prítomnosť je s nami 
a zaručuje nám úspech. V opačnom prípade otvárame 
dvere problémom.

Niektorí ľudia majú nešťastný život iba preto, že sa 
odmietajú riadiť vedením Ducha Svätého. Iní zotrvávajú 
vo vzťahoch s ľuďmi, ktorí ich negatívne ovplyvňujú. 
Môžu byť zábavnými spoločníkmi a našimi dlhoročnými 
priateľmi, ale nežijú s Bohom, nepočúvajú Jeho hlas 
a nepodriaďujú sa Jeho vôli. Bolo by ideálne, keby naši 
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to Božia vôľa, spoľahnime sa, že sa Pán postará o všetko, 
čo budeme potrebovať.

V mladosti som nevedela, ako počuť Boží hlas, a spravila 
som rozhodnutie, ktorému by som sa bola pravdepodobne 
vyhla, keby som bola vedela, ako „nasledovať archu“.

Ako osemnásťročná som sa vydala za prvého muža, 
ktorý o mňa prejavil záujem. Bála som sa totiž, že pre 
sexuálne zneužívanie, ktoré som v detstve zažila, ma 
nikto nebude chcieť. Ježiša som prijala za Spasiteľa ako 
deväťročná, no potom ma nikto duchovne nevzdelával. 
Netušila som, že nás môže viesť Duch Svätý a že ho o to 
treba prosiť.

Pri pohľade späť vidím, že Duch Svätý sa ma snažil 
celý čas viesť, pretože hlboko v srdci som vedela, že 
vzťah, do ktorého som vstúpila, nebol správny. Myseľ mi 
nahovárala, že nesmiem túto príležitosť premárniť, vnútri 
som však cítila nepokoj. Nevedela som, čo robiť s tichým 
hlasom, ktorý šepkal: „Nebude to fungovať.“ Zúfalo som 
však túžila, aby ma niekto miloval, preto som ignorovala, 
čo sa dialo v mojom vnútri a poslúchla som myseľ, telo, 
pocity a túžby.

Nasledovalo päť hrozných rokov. S manželom sme 
často cestovali po celých Spojených štátoch. Dvakrát sa 
stalo – raz v Oaklande, v Kalifornii a raz v Albuquerque, 
v Novom Mexiku – že ma jednoducho nechal a odišiel. 
Musela som tam nechať tých pár vecí, čo som mala, 
a vrátiť sa domov autobusom. Mala som iba osemnásť 
rokov a bola som osamelá, vystrašená a zmätená.

Môj manžel odmietal pracovať, behal za inými ženami, 
klamal, kradol mi peniaze a za podvody s bankovými 

šekmi napokon skončil vo väzení. Raz v noci som sa 
zobudila na to, že sa mi pokúšal stiahnuť z prsta obrúčku, 
aby ju mohol predať. Keby som bola vedela, ako počúvať 
Boží hlas a nechala sa ním viesť, bola by som si ušetrila 
päť rokov problémov a súženia.

„Nasledujme archu“ a neriaďme sa svojimi sebeckými 
túžbami, obavami, pocitmi, dobrými nápadmi či radami 
iných ľudí. A ako ju možno nasledovať? Tým, že poslušne 
kráčame za Pánom.

Archa nás zavedie na nové miesta tak ako Izraelitov 
v časoch Starej zmluvy. Boh totiž nikdy nemá „zaradenú 
spiatočku“. Cestou sa iste ocitneme na neznámych 
nepríjemných miestach alebo v situáciách, v ktorých 
si nebudeme istí sami sebou. Nebude to ľahké, ale ja 
osobne budem radšej vstupovať na nepohodlné miesta 
s Bohom, než by som zostala tam, kde život už nie je.

Radšej budem s Bohom vstupovať na nepohodlné 
miesta, než by som zostala tam, kde už nie je život.

Keď archu nenasledujeme 

Keď plníme Božiu vôľu, Pánova prítomnosť je s nami 
a zaručuje nám úspech. V opačnom prípade otvárame 
dvere problémom.

Niektorí ľudia majú nešťastný život iba preto, že sa 
odmietajú riadiť vedením Ducha Svätého. Iní zotrvávajú 
vo vzťahoch s ľuďmi, ktorí ich negatívne ovplyvňujú. 
Môžu byť zábavnými spoločníkmi a našimi dlhoročnými 
priateľmi, ale nežijú s Bohom, nepočúvajú Jeho hlas 
a nepodriaďujú sa Jeho vôli. Bolo by ideálne, keby naši 
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Nikdy sa nevzdávaj!

blízki priatelia boli kresťania, s ktorými by mohla naša 
viera silnieť. Pri výbere priateľov sa teda nespoliehajme 
iba sami na seba, ale prosme Boha o vzťahy, ktoré budú 
správne.

Stáva sa, že sa za niečo modlíme, ale nie sme ochotní 
nasledovať Ducha Svätého, aj keď nás vedie k odpovedi 
na naše prosby. Napríklad, poznám ľudí, ktorí odmietajú 
chodievať na stretnutia nezadaných, pretože tam nechcú 
ísť sami. Veria síce, že to Pán od nich chce, no nejdú tam. 
Túžia po vzťahu a manželstve, no očakávajú, že Boh 
bude konať podľa ich predstáv. Chápem, že ísť niekam 
bez sprievodu si vyžaduje odvahu, ale robiť ťažké veci 
je pre nás vždy užitočné. Naša viera tým rastie a vedie 
nás k tomu, čo hľadáme. Vyhýbajme sa tomu, že si najprv 
vytvoríme presný plán a potom prosíme Pána, aby ho 
podporil. V prvom rade sa máme modliť a potom sa riadiť 
Božím plánom.

Ste ochotní povedať Bohu áno, hoci to bude znamenať, 
že poviete nie svojim priateľom ba dokonca sebe samým? 
Čo ak vás niekam pozvú priatelia alebo niekto z rodiny, 
ale pozvánka vo vás vyvolá nepokoj? Možno vás pozvú 
na večierok, kde sa budú užívať drogy, alebo na film 
zobrazujúci nahotu. Ak by ste tam šli, zradili by ste svoje 
svedomie. Čo urobíte? Budete ochotní zostať doma, aby 
ste poslúchli Boha?

Tí, ktorí by v podobných situáciách spravili to, na čo by 
práve mali chuť, riadia sa vlastnými túžbami, nie Božou 
vôľou. Mohli by zažiť niečo pekné, keby sa podriadili 
vedeniu Ducha Svätého? Zostali by doma, oddýchli by 
si po náročnom týždni v práci a keby nabrali odvahu 

prísť na stretnutie nezadaných, možno by si našli nových 
priateľov.

Moja dcéra Sandra sa so svojím manželom spoznala 
na podujatí organizovanom cirkevným zborom, na ktoré 
prišla celkom sama. Odhodlala sa poslúchnuť Boží pokyn 
a prijala veľké požehnanie. Spomínam si, že nebolo 
pre ňu jednoduché ísť tam sama. Povedala mi však, že 
nezostane len tak sedieť doma utápať sa v depresívnych 
myšlienkach a sťažovať sa na svoj život, keď má šancu 
niečo zmeniť.

Staňme sa ľuďmi, ktorí budú v prvom rade poslúchať 
Boha a nasledovať Ho. Na to, aby sme spravili všetko, čo 
bude Pán od nás požadovať, potrebujeme silu a odvahu. 
Aj keby sme mali byť jediní na svete, kto koná správne, vo 
všetkom poslúchnime Boha. Neriaďme sa svojím telom, 
názormi priateľov alebo vlastnými túžbami. Buďme 
ako Izraeliti, ktorí nasledovali archu, a tak vstúpili do 
zasľúbenej zeme.

Cesta, ktorou ste ešte nešli

Za jeden z najdôležitejších veršov 3. kapitoly Jozuovej 
knihy považujem verš 4: „Nech je však medzi vami 
a ňou vzdialenosť asi dvetisíc lakťov. Nesmiete sa k nej 
priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte 
nikdy predtým ste nešli tou cestou“ (Ekum. pr., dôraz 
pridaný autorkou).

Hlboko ma zasiahla veta „Ešte nikdy predtým ste 
nešli tou cestou.“ Tieto slová hovoria o niečom novom. Či 
ide o prácu, bydlisko, vzťah, prírastok do rodiny, vplyvné 
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blízki priatelia boli kresťania, s ktorými by mohla naša 
viera silnieť. Pri výbere priateľov sa teda nespoliehajme 
iba sami na seba, ale prosme Boha o vzťahy, ktoré budú 
správne.

Stáva sa, že sa za niečo modlíme, ale nie sme ochotní 
nasledovať Ducha Svätého, aj keď nás vedie k odpovedi 
na naše prosby. Napríklad, poznám ľudí, ktorí odmietajú 
chodievať na stretnutia nezadaných, pretože tam nechcú 
ísť sami. Veria síce, že to Pán od nich chce, no nejdú tam. 
Túžia po vzťahu a manželstve, no očakávajú, že Boh 
bude konať podľa ich predstáv. Chápem, že ísť niekam 
bez sprievodu si vyžaduje odvahu, ale robiť ťažké veci 
je pre nás vždy užitočné. Naša viera tým rastie a vedie 
nás k tomu, čo hľadáme. Vyhýbajme sa tomu, že si najprv 
vytvoríme presný plán a potom prosíme Pána, aby ho 
podporil. V prvom rade sa máme modliť a potom sa riadiť 
Božím plánom.

Ste ochotní povedať Bohu áno, hoci to bude znamenať, 
že poviete nie svojim priateľom ba dokonca sebe samým? 
Čo ak vás niekam pozvú priatelia alebo niekto z rodiny, 
ale pozvánka vo vás vyvolá nepokoj? Možno vás pozvú 
na večierok, kde sa budú užívať drogy, alebo na film 
zobrazujúci nahotu. Ak by ste tam šli, zradili by ste svoje 
svedomie. Čo urobíte? Budete ochotní zostať doma, aby 
ste poslúchli Boha?

Tí, ktorí by v podobných situáciách spravili to, na čo by 
práve mali chuť, riadia sa vlastnými túžbami, nie Božou 
vôľou. Mohli by zažiť niečo pekné, keby sa podriadili 
vedeniu Ducha Svätého? Zostali by doma, oddýchli by 
si po náročnom týždni v práci a keby nabrali odvahu 

prísť na stretnutie nezadaných, možno by si našli nových 
priateľov.

Moja dcéra Sandra sa so svojím manželom spoznala 
na podujatí organizovanom cirkevným zborom, na ktoré 
prišla celkom sama. Odhodlala sa poslúchnuť Boží pokyn 
a prijala veľké požehnanie. Spomínam si, že nebolo 
pre ňu jednoduché ísť tam sama. Povedala mi však, že 
nezostane len tak sedieť doma utápať sa v depresívnych 
myšlienkach a sťažovať sa na svoj život, keď má šancu 
niečo zmeniť.

Staňme sa ľuďmi, ktorí budú v prvom rade poslúchať 
Boha a nasledovať Ho. Na to, aby sme spravili všetko, čo 
bude Pán od nás požadovať, potrebujeme silu a odvahu. 
Aj keby sme mali byť jediní na svete, kto koná správne, vo 
všetkom poslúchnime Boha. Neriaďme sa svojím telom, 
názormi priateľov alebo vlastnými túžbami. Buďme 
ako Izraeliti, ktorí nasledovali archu, a tak vstúpili do 
zasľúbenej zeme.

Cesta, ktorou ste ešte nešli

Za jeden z najdôležitejších veršov 3. kapitoly Jozuovej 
knihy považujem verš 4: „Nech je však medzi vami 
a ňou vzdialenosť asi dvetisíc lakťov. Nesmiete sa k nej 
priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte 
nikdy predtým ste nešli tou cestou“ (Ekum. pr., dôraz 
pridaný autorkou).

Hlboko ma zasiahla veta „Ešte nikdy predtým ste 
nešli tou cestou.“ Tieto slová hovoria o niečom novom. Či 
ide o prácu, bydlisko, vzťah, prírastok do rodiny, vplyvné 
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postavenie, tréningový plán, cirkevný zbor, záľubu alebo 
službu miestnej komunite – ak ste tou cestou ešte nešli, 
je pre vás úplne nová. Možno neviete, ako sa dostať do 
cieľa, ale ak budete nasledovať archu (Boha), Pán vás 
bude navigovať a dorazíte tam.

To, čo nám zrejme najviac bráni nasledovať Boha, 
je strach – pretože „tou cestou sme ešte nešli“. Veci, 
ktoré sme ešte nerobili, v nás vyvolávajú obavy. Ľudia 
sa ma pýtajú, či niekedy prežívam nervozitu a strach. 
Moja odpoveď je áno. Keď niečo robím po prvý raz alebo 
s tým nemám veľa skúseností, som v pokušení stratiť 
sebadôveru – rovnako ako všetci ostatní. Moja najlepšia 
rada znie: „Vytrvajte v tom, čo považujete za Božiu 
vôľu pre svoj život. Nerobte rozhodnutia pod vplyvom 
strachu. Usilujte sa aplikovať Božie slovo vo svojom 
živote a zostávajte čo najbližšie pri Bohu.

Keď vstúpime na nové miesta, môžeme mať pocit, že 
nás presahujú. Možno vás v práci povýšili a nie ste si istí, 
či máte predpoklady na to, aby ste novú pozíciu zvládli. 
Začnete sa znepokojovať, že je to nad vaše schopnosti. 
Áno, nová pozícia ich môže presahovať, ale nie je väčšia 
ako Boh. Ak vás On do nej pozýva, pomôže vám plniť si 
povinnosti. Božia sila a prítomnosť umožňujú zvládať to, 
čo by sme sami nedokázali.

Nezabúdajme na to, že Boh je v každej novej situácii 
s nami. Nepriateľ stále hľadá príležitosti, ako by nám 
mohol zabrániť nasledovať Pána. Najčastejšie na nás skúša 
stratégiu založenú na otázke „čo ak?“. Spolieha sa na to, 
že nás ňou donúti vrátiť sa k starému spôsobu života. Jeho 
cieľom je vzbudiť v nás taký strach, že sa rozhodneme 
z novej situácie vycúvať. Môže to vyzerať takto:

Istý muž dostal novú prácu v novom meste. Už dlhší 
čas sa s manželkou modlili za nové zamestnanie a verili, 
že táto pracovná ponuka je odpoveďou na ich prosby. 
Boli nadšení, pretože vo všetkom videli Božie riadenie: 
od procesu hľadania, cez pohovor až po pracovnú zmluvu. 
Noví zamestnávatelia mužovi ponúkli nielen vyšší plat, 
ale boli ochotní zaplatiť aj všetky náklady spojené so 
sťahovaním.

Keď muž začal písať výpoveď v starom zamestnaní, 
napadla mu otázka: Čo ak budú odo mňa vyžadovať viac 
nadčasov ako mám teraz? Myšlienku potlačil, ale čoskoro 
mu napadla ďalšia: Čo ak tam budú vyššie životné náklady 
ako tu a nebudeme to zvládať, hoci mi ponúkli vyšší plat? 
Potom si položil inú otázku: A čo ak sa mi moja nová práca 
nebude páčiť?

V ten večer mu manželka povedala: „Premýšľala som 
o tom, či sa deťom bude páčiť ich nová škola. Čo ak nie? Čo ak 
sa nám nepodarí nájsť si taký skvelý zbor, aký máme tu?“

Obaja sa ocitli v pokušení vzdať sa odpovede na svoje 
modlitby, a to pre klamstvá a otázky „čo ak?“. V tomto bode 
sa musia prestať spoliehať na vlastnú myseľ a nasledovať 
Boží hlas, ktorý cítia v srdci. Musia odmietnuť strach 
a začať myslieť takto: Čo ak na tom novom mieste budeme 
takí šťastní, že sa už nikdy nebudeme chcieť vrátiť späť? Čo ak 
je toto nové zamestnanie tým najlepším, čo nás mohlo stretnúť?

Nepriateľ vám pripomenie všetky možné negatíva 
danej situácie, ale zamlčí pozitíva. Ak sa chcete zamerať 
na pozitíva, trávte čas s Bohom a nasledujte archu tak ako 
Izraeliti. 
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Nikdy sa nevzdávaj!

Nebojte sa vykročiť a skúsiť niečo nové. Možno ste 
tou cestou ešte nešli, ale Boh je s vami, preto prekonajte 
strach a nepriateľov odpor a odmietnite sa vzdať.

Citlivosť na Božie načasovanie

Keď už budete poznať Božiu vôľu, zrejme ju budete 
chcieť zrealizovať skôr, než vám Boh dá pokyn. Alebo 
po chvíli vyčkávania dospejete k názoru, že to vlastne 
nechcete robiť! Nepredbiehajme Boha, ani za Ním 
nezaostávajme: Boh všetkému pod slnkom stanovil 
správny čas (pozri Kaz 3:1).

Pokúsila som sa dostať do televízie skôr, než mi Boh 
otvoril dvere, a môj projekt čoskoro stroskotal. V období, 
ktoré Boh načasoval, som mala v úmysle zredukovať svoje 
aktivity a nepúšťať sa do ničoho nového. Keď nasledujeme 
Boha, stáva sa, že veci sa nakoniec nestanú podľa našich 
predstáv a ani v tom čase, ktorý sme si naplánovali.

Mojžiš je typickým príkladom muža, ktorý zápasil 
s Božím načasovaním. Boh ušetril jeho život a poslal ho na 
faraónov dvor, aby ho tam vychovali. Hospodin mal s jeho 
životom veľký plán – chcel, aby Mojžiš vyviedol Jeho 
ľud z egyptského otroctva na slobodu. Mojžiš nepočkal 
na Boží pokyn, ale podnikol niekoľko krokov na vlastnú 
päsť. Videl, ako istý Egypťan kruto zaobchádza s jedným 
Židom a pod vplyvom emócií ho zabil. Keď zistil, že ho 
niekto videl, zľakol sa a utiekol na púšť; tam sa ukrýval 
štyridsať rokov. Skutočnosť, že konal na základe pocitov 
a strachu dokazuje, že ešte nebol pripravený na úlohu, 
ktorú mu Boh chcel zveriť.

Kým bol Mojžiš na púšti, Boh s ním pracoval: pomohol 
mu dospieť a napokon sa mu zjavil v horiacom kre (pozri 
2Moj 3:2). Keď Boh Mojžiša dostatočne pripravil, on 
odmietol spolupracovať. Opakovane prosil Hospodina, 
aby použil niekoho iného a oháňal sa niekoľkými dôvodmi, 
prečo nebude dobrým vodcom. Boh si však vybral práve 
jeho. Po mnohých protestoch sa napokon postavil pred 
faraóna, aby mu odovzdal Boží odkaz. Ako väčšina z nás, 
aj on vykročil priskoro a potom, keď nadišiel správny čas, 
nechcel sa pohnúť z miesta.

Uvedomme si, že Boh má vlastné načasovanie. 
Môže sa stať, že nám do srdca vloží sen, videnie alebo 
myšlienku a potom sa k nim aj niekoľko rokov nevyjadrí. 
Napríklad Mojžiš musel prejsť 40-ročným tréningom, 
aby bol pripravený plniť Božiu vôľu. Dúfam, že my 
nebudeme musieť čakať tak dlho, ale ak áno, buďme 
trpezliví. Potlačme nutkanie predbehnúť Boha, ale ani 
za Ním nezaostávajme. Ak nekonáme podľa Božieho 
načasovania – teda príliš skoro alebo veľmi neskoro 
– zažijeme sklamanie, ktoré nás bude nútiť vzdať sa, 
pretože nás nebude sprevádzať Jeho prítomnosť. Ak vás 
Boh požiada čakať dva mesiace alebo dva roky, ochotne 
čakajte, kým vás sám vovedie do nových okolností.

Boh bude s vami

V 3. kapitole som sa stručne zmienila o sľube, ktorý Boh 
dal Jozuovi: „Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom“ 
(Joz 1:5). Zasľúbenie opakuje znovu o dve kapitoly 
neskôr: „Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, 
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aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom“ (Joz 
3:7, Ekum. pr., dôraz pridaný autorkou).

Boh pozýval Jozuu na nové miesto. Povedal mu: „Jozua, 
ešte nikdy si nešiel touto cestou. Doteraz si pracoval pod 
Mojžišovým dohľadom. On niesol hlavnú zodpovednosť 
a ty si mu iba pomáhal. Mojžiš však zomrel. Neboj sa, 
pretože budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.“

Často sa prehnane trápime pre svoje slabosti. Keď 
sa ocitneme pred novou situáciou alebo príležitosťou, 
premýšľame o dôvodoch, pre ktoré by sme ju nemali 
zvládnuť: Nemám dostatok skúseností. Nemám vysokoškolské 
vzdelanie. Neviem vystupovať na verejnosti ani pracovať 
s počítačom. Neviem, ako viesť domácnosť. Nie som si istý, či 
budem dobrým rodičom. Ešte nikdy sa mi nepodarilo držať 
diétu až do konca. Zvládnem túto novú úlohu? Pochybnosti 
vás zastavia ešte skôr, než vôbec dôjdete na nové miesto, 
ktoré Boh pre vás pripravil. Takýmito myšlienkami 
paralyzujete samých seba. Nazývam to „paralýzou 
z analýzy“.

Nemusíte sa znepokojovať svojimi slabosťami. Boha 
nimi nezaskočíte, pretože On o vás všetko vie. Boh 
nehľadá schopných, ale ochotných ľudí. Povzbudzujem vás, 
aby ste si každé ráno povedali: „Tu som, Pane. Čo chceš, 
aby som dnes urobil? Máš pre mňa niečo nové? V Tebe, 
Pane, budem odvážny a smelý. Ak chceš, aby som ešte 
desať rokov robil to isté, vydržím to. A ak mám vstúpiť do 
niečoho nového, čo som ešte nikdy neskúsil, dokážem to, 
pretože Ty si so mnou.“

„Bacilonátor“

V 19. storočí mnoho žien zomieralo po pôrode 
v nemocnici. Až štvrtina z nich podľahla agresívnej 
infekcii nazývanej „horúčka šestonedeliek“ alebo 
„popôrodná horúčka“.

Dr. Ignaz Semmelweis, mladý maďarský lekár, 
pracoval koncom 40. rokov 19. storočia v pôrodnici vo 
Viedni. V nemocnici boli dve pôrodnícke oddelenia: 
v jednom z nich pracovali lekári a medici-muži, v druhom 
ženy. Semmelweis si všimol, že počet úmrtí na popôrodnú 
horúčku bol 3 až 5-krát vyšší na oddelení, ktoré viedli 
muži.

V tom čase ľudia ešte nechápali vzťah medzi 
choroboplodnými zárodkami a ochoreniami. Ak chcel 
Semmelweis odhaliť príčinu vyššej úmrtnosti rodičiek, 
musel prísť na to, čo robia muži inak ako ženy. Čoskoro 
si všimol, že medici prichádzali na pôrodnú sálu priamo 
z pitevne, kde študovali anatómiu ľudského tela na 
mŕtvolách.

Semmelweisovi napadlo, že študenti prenášajú 
choroby z mŕtvych ľudí na rodiace mamičky a prikázal 
im, aby si pred vyšetreniami a pôrodmi umývali ruky 
v roztoku chlórového vápna. Výsledky boli šokujúce. Po 
zavedení povinného umývania rúk klesla úmrtnosť z viac 
ako 18 % na menej ako 1,5 %. 

Mohli by sme očakávať, že Semmelweisa za jeho 
objav ocenili; namiesto toho narazil na tvrdú kritiku 
kolegov a nepriateľstvo. Riaditeľ nemocnice mal pocit, 
že Semmelweis podkopal jeho autoritu a odmietol ho 
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musel prísť na to, čo robia muži inak ako ženy. Čoskoro 
si všimol, že medici prichádzali na pôrodnú sálu priamo 
z pitevne, kde študovali anatómiu ľudského tela na 
mŕtvolách.

Semmelweisovi napadlo, že študenti prenášajú 
choroby z mŕtvych ľudí na rodiace mamičky a prikázal 
im, aby si pred vyšetreniami a pôrodmi umývali ruky 
v roztoku chlórového vápna. Výsledky boli šokujúce. Po 
zavedení povinného umývania rúk klesla úmrtnosť z viac 
ako 18 % na menej ako 1,5 %. 

Mohli by sme očakávať, že Semmelweisa za jeho 
objav ocenili; namiesto toho narazil na tvrdú kritiku 
kolegov a nepriateľstvo. Riaditeľ nemocnice mal pocit, 
že Semmelweis podkopal jeho autoritu a odmietol ho 
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povýšiť a poskytnúť mu miesto pedagóga, po ktorom 
túžil. Nedokázal uniesť výsmech zo strany kolegov, dal 
výpoveď a vrátil sa do vlasti. V Maďarsku sa zamestnal 
v nemocnici, kde svojimi metódami znížil úmrtnosť 
rodičiek z dôvodu popôrodnej horúčky pod hranicu 
jedného percenta.

Členovia lekárskej obce naďalej podceňovali 
Semmelweisovo tvrdenie, že dôsledné umývanie rúk je 
dôležitým krokom pri potláčaní infekcií. Napriek silnému 
odporu sa svojich názorov nevzdal a začiatkom 60. rokov 
vydal knihu. Vedci sa jeho dielu vysmiali a naďalej ho 
kritizovali.

V roku 1865 sa nervovo zrútil. Niektorí tento 
stav pripisovali neustálemu stresu z odmietania jeho 
pracovných výsledkov. Priatelia ho umiestnili do ústavu, 
kde paradoxne zomrel práve na popôrodnú infekciu, 
ktorou sa nakazil rankou na prste.

Dnes vieme, že Semmelweis mal pravdu. Veda 
potvrdila súvislosť medzi bacilmi a chorobami a dôsledné 
umývanie rúk je dnes v zdravotníckych zariadeniach 
samozrejmosťou. Semmelweis sa nikdy nevzdal svojich 
vedeckých názorov a bol ochotný pre ne trpieť, aby 
zachránil nespočetné množstvo životov.

12. kapitola

Váš najväčší nepriateľ

„Nikto nie je na tom biednejšie ako človek, 
ktorý si je vedomý svojej viny.“

– Plautus

Americká poetka a spisovateľka Maya Angelouová 
je známa na celom svete. Kdesi som čítala jej krátky 
životopis, z ktorého citujem:

Maya Angelouová sa narodila ako Marguerite Annie 
Johnsonová v Saint Louis, v štáte Missouri. Jej rodičia sa 
rozviedli, keď mala iba tri roky. Margueritu a jej brata, ktorý ju 
prezýval „Maya“, poslali k starej mame do mestečka Stamps, 
v Arkansase. Malá Maya tam zažívala rasovú diskrimináciu, 
ktorá bola v tom čase v južných štátoch legálna. V Arkansase sa 
od černochov naučila silnej viere v Boha a jemným a zdvorilým 
spôsobom správania sa. Stará mama a ostatní členovia rodiny 
jej vštepovali hodnoty, ktoré neskôr významne ovplyvnili jej 
život aj dielo.

Keď mala Maya sedem rokov, šla do Chicaga navštíviť 
matku. Tam ju sexuálne zneužil matkin priateľ. Zahanbené 
dievčatko nedokázalo o svojom otrasnom zážitku povedať 
nikomu okrem bratovi, s ktorým malo blízky vzťah. Neskôr sa 
Maya dozvedela, že jej strýko muža zabil. Domnievala sa, že 
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je známa na celom svete. Kdesi som čítala jej krátky 
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rozviedli, keď mala iba tri roky. Margueritu a jej brata, ktorý ju 
prezýval „Maya“, poslali k starej mame do mestečka Stamps, 
v Arkansase. Malá Maya tam zažívala rasovú diskrimináciu, 
ktorá bola v tom čase v južných štátoch legálna. V Arkansase sa 
od černochov naučila silnej viere v Boha a jemným a zdvorilým 
spôsobom správania sa. Stará mama a ostatní členovia rodiny 
jej vštepovali hodnoty, ktoré neskôr významne ovplyvnili jej 
život aj dielo.

Keď mala Maya sedem rokov, šla do Chicaga navštíviť 
matku. Tam ju sexuálne zneužil matkin priateľ. Zahanbené 
dievčatko nedokázalo o svojom otrasnom zážitku povedať 
nikomu okrem bratovi, s ktorým malo blízky vzťah. Neskôr sa 
Maya dozvedela, že jej strýko muža zabil. Domnievala sa, že 
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tým, že sa bratovi zdôverila, spôsobila vraždu. V dôsledku toho 
päť rokov vôbec neprehovorila.

Viete si predstaviť, že by ste ako dieťa niesli na pleciach 
taký balvan viny, že by ste päť rokov neprehovorili? Pocity 
viny majú veľkú moc: dokážu umlčať aj taký výrečný 
a silný hlas, aký mala Maya Angelouová. Keď sa cítime 
vinní, je to akoby sme boli zamknutí v neviditeľnej cele. 
Vina nás oberá o schopnosť veriť, že si zaslúžime úspech. 
Kým nás pocit viny ťaží, nie sme slobodní.

Ježiš prišiel, aby prelomil putá viny. Svojím životom 
zaplatil za všetko, čo sme pokazili a ešte pokazíme. Keď 
uveríme Jeho vykupiteľskému dielu kríža a prijmeme Ho 
za svojho Pána a Spasiteľa, pozrie sa na nás a vyhlási: „Si 
nevinný.“ V Ježišovi Kristovi sme „ospravedlnení“, čo 
znamená, že Boh nás vidí tak, akoby sme nikdy neboli 
zhrešili. Jeho obeť nám dala právo na nový život, do 
ktorého patrí aj úspech a radosť.

Žiadne odsúdenie

„Všetci robíme chyby.“ S týmto tvrdením sa často 
stretávame a s istotou môžeme povedať, že je pravdivé. 
Rovnako pravdivá je aj skutočnosť, že väčšina z nás sa 
nerada mýli, nechce robiť chyby a spôsobovať problémy. 
Vina, ktorú za svoje zlyhania cítime, býva často horšia než 
chyba sama.

Keď spravíme niečo zlé, mali by sme to ľutovať a kajať 
sa, teda odvrátiť sa od hriechu a s Božou pomocou začať 
robiť, čo je správne. Ak sa dopustíme obzvlášť vážneho 
zlyhania, možno budeme potrebovať istý čas, kým sa 

s ním vyrovnáme. V žiadnom prípade sa však nesmieme 
nenávidieť či odmietať, alebo celé týždne prežívať 
pocity viny a hanby. Môžeme sa cítiť usvedčení z hriechu, 
ale nikdy by sme nemali cítiť odsúdenie. Naučme sa 
s vďakou prijímať Božie odpustenie a prehlbujme svoj 
vzťah s Pánom.

Apoštol Pavol mal mnoho dôvodov cítiť sa vinným. Pred 
osobným stretnutím s Ježišom Kristom prenasledoval 
a zabíjal kresťanov. Tento muž, ktorý vedel, čo znamená 
byť vinný a zároveň oslobodený od viny, napísal: „A tak 
teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi 
Ježišovi“ (Rim 8:1, Ekum. pr.).

Ľudská prirodzenosť v nás vyvoláva pocity odsúdenia 
za chyby, ktorých sme sa dopustili, ale nikto také pocity 
nemá rád. Poznám mnohých ľudí, ktorí chcú všetko robiť 
správne; kým však žijeme v tele, chybám sa nevyhneme. 
Keby sme dokázali byť dokonalí, nepotrebovali by sme 
Boha a prišli by sme o požehnanie a radosť zo vzťahu 
s Ním. Ježiš za nás zomrel, aby sme mohli mať vzťah so 
svätým Bohom, pretože vlastnými silami nedokážeme 
byť dobrí.

Pre pocity viny sa často nedokážeme tešiť z Boha a zo 
života, aký nám dáva. Nech by sme sa akokoľvek snažili, 
chybám sa nevyhneme. Ak si myslíme, že za každú chybu 
by sme mali trpieť a cítiť sa hrozne, náš život by bol iba 
živorením. 

Verme Božiemu slovu viac ako svojim pocitom alebo 
myšlienkam. Z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy 
cítime vinu, aj keď v hĺbke srdca vieme, že sme nevinní. 
V takých chvíľach potrebujeme vyhlasovať Božie slovo 
a nezameriavať sa na svoje pocity.
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tým, že sa bratovi zdôverila, spôsobila vraždu. V dôsledku toho 
päť rokov vôbec neprehovorila.

Viete si predstaviť, že by ste ako dieťa niesli na pleciach 
taký balvan viny, že by ste päť rokov neprehovorili? Pocity 
viny majú veľkú moc: dokážu umlčať aj taký výrečný 
a silný hlas, aký mala Maya Angelouová. Keď sa cítime 
vinní, je to akoby sme boli zamknutí v neviditeľnej cele. 
Vina nás oberá o schopnosť veriť, že si zaslúžime úspech. 
Kým nás pocit viny ťaží, nie sme slobodní.

Ježiš prišiel, aby prelomil putá viny. Svojím životom 
zaplatil za všetko, čo sme pokazili a ešte pokazíme. Keď 
uveríme Jeho vykupiteľskému dielu kríža a prijmeme Ho 
za svojho Pána a Spasiteľa, pozrie sa na nás a vyhlási: „Si 
nevinný.“ V Ježišovi Kristovi sme „ospravedlnení“, čo 
znamená, že Boh nás vidí tak, akoby sme nikdy neboli 
zhrešili. Jeho obeť nám dala právo na nový život, do 
ktorého patrí aj úspech a radosť.

Žiadne odsúdenie

„Všetci robíme chyby.“ S týmto tvrdením sa často 
stretávame a s istotou môžeme povedať, že je pravdivé. 
Rovnako pravdivá je aj skutočnosť, že väčšina z nás sa 
nerada mýli, nechce robiť chyby a spôsobovať problémy. 
Vina, ktorú za svoje zlyhania cítime, býva často horšia než 
chyba sama.

Keď spravíme niečo zlé, mali by sme to ľutovať a kajať 
sa, teda odvrátiť sa od hriechu a s Božou pomocou začať 
robiť, čo je správne. Ak sa dopustíme obzvlášť vážneho 
zlyhania, možno budeme potrebovať istý čas, kým sa 

s ním vyrovnáme. V žiadnom prípade sa však nesmieme 
nenávidieť či odmietať, alebo celé týždne prežívať 
pocity viny a hanby. Môžeme sa cítiť usvedčení z hriechu, 
ale nikdy by sme nemali cítiť odsúdenie. Naučme sa 
s vďakou prijímať Božie odpustenie a prehlbujme svoj 
vzťah s Pánom.

Apoštol Pavol mal mnoho dôvodov cítiť sa vinným. Pred 
osobným stretnutím s Ježišom Kristom prenasledoval 
a zabíjal kresťanov. Tento muž, ktorý vedel, čo znamená 
byť vinný a zároveň oslobodený od viny, napísal: „A tak 
teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi 
Ježišovi“ (Rim 8:1, Ekum. pr.).

Ľudská prirodzenosť v nás vyvoláva pocity odsúdenia 
za chyby, ktorých sme sa dopustili, ale nikto také pocity 
nemá rád. Poznám mnohých ľudí, ktorí chcú všetko robiť 
správne; kým však žijeme v tele, chybám sa nevyhneme. 
Keby sme dokázali byť dokonalí, nepotrebovali by sme 
Boha a prišli by sme o požehnanie a radosť zo vzťahu 
s Ním. Ježiš za nás zomrel, aby sme mohli mať vzťah so 
svätým Bohom, pretože vlastnými silami nedokážeme 
byť dobrí.

Pre pocity viny sa často nedokážeme tešiť z Boha a zo 
života, aký nám dáva. Nech by sme sa akokoľvek snažili, 
chybám sa nevyhneme. Ak si myslíme, že za každú chybu 
by sme mali trpieť a cítiť sa hrozne, náš život by bol iba 
živorením. 

Verme Božiemu slovu viac ako svojim pocitom alebo 
myšlienkam. Z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy 
cítime vinu, aj keď v hĺbke srdca vieme, že sme nevinní. 
V takých chvíľach potrebujeme vyhlasovať Božie slovo 
a nezameriavať sa na svoje pocity.
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Ak si chcete Boha uctiť, uverte, že vám odpúšťa hneď, 
keď Ho o to požiadate. Aj keď cítite vinu, majte istotu, 
že nie ste vinní, pretože 1. Jánov list 1:9 hovorí: „Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: 
Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ 
(Ekum. pr.). Keď sa vo vás ozvú pocity viny a odsúdenia, 
premôžte ich vierou a povedzte si: „Nezáleží na tom, 
ako sa cítim. Boh mi odpustil!“ Ak sa neprestaneme 
rozhodovať na základe pocitov, nikdy sa nedokážeme 
tešiť z Božieho plánu s nami. Vzdajme Bohu slávu tým, že 
sa rozhodneme veriť Jeho slovu viac ako svojim pocitom.

Ježiš všetko zaplatil

Daňové riaditeľstvo údajne dostalo list tohto znenia: 
„Veľakrát som na daniach podvádzal. Nepamätám si, či 
som vôbec niekedy odviedol daň v správnej výške. Pre 
výčitky svedomia nemôžem spávať. Prikladám teda šek 
na 20-tisíc dolárov. P. S.: Ak ani potom nebudem môcť 
pokojne spávať, pošlem viac peňazí.“

Pocity viny privádzajú ľudí k nezvyčajným činom. 
Väčšinou ide o obete, ktorými chceme svoje chyby 
vynahradiť. Existujú iba dve možnosti: alebo Ježiš svoje 
dielo spásy dokončil a raz a navždy zaplatil za naše 
hriechy, alebo vo svojom poslaní zlyhal. Ubezpečujem 
ťa, že ho úspešne dotiahol do konca. Ježiš je konečnou, 
jedinou a dokonalou obeťou za naše hriechy. Už nikdy 
nebudeme musieť prinášať dodatočné obete. Kedysi som 
sa trestala za zlyhania tým, že som v sebe živila pocity 
viny a odmietala veci, ktoré mi robili radosť. Neskôr som 

pochopila, že takéto správanie sa Bohu nepáči a je preňho 
neprijateľné.

Ľudia majú tendenciu rozdeľovať svoje hriechy do 
kategórií. Sami si určujú závažnosť hriechov a potom sa 
rozhodnú, ako dlho sa pre ne budú cítiť zle, aby za ne 
„zaplatili“. Navyše majú pocit, že kým svoj dlh nesplatia, 
nemajú právo byť požehnaní, úspešní a tešiť sa zo života.

Možno vám teraz napadla myšlienka: Počkaj, Joyce. 
Nemôžem predsa spraviť chybu a netrápiť sa pre ňu! Aj ja 
som si to kedysi myslela. Úprimne: ak skutočne veríte 
v Ježiša Krista, nemôžete len tak hrešiť bez toho, aby 
vás to netrápilo. To nie je možné, pretože Boh nám 
dal nové srdcia. Viete, že hriech Boha uráža a ak Ho 
milujete, bude vás to trápiť. Je tu však rozdiel: trápi ma 
nejaký hriech, alebo sa preň cítim odsúdená? Keď ma 
hriech trápi, znamená to, že ma usviedča Duch Svätý; ak 
cítim vinu a odsúdenie, je to znak pôsobenia nepriateľa. 
Zapamätajte si, že usvedčenie Ducha Svätého treba 
prijímať, ale odsúdenie pochádzajúce od nepriateľa treba 
rázne odmietať.

Začarovaný kruh viny

Pred mnohými rokmi som sa v zbore, ktorý sme v tom 
čase s Davom navštevovali, zapojila do evanjelizačnej 
skupiny. Každú stredu večer sme chodievali od dverí 
k dverám a hovorili ľuďom o Ježišovi.

V tom čase som skutočne vrúcne milovala Boha, ale 
svedčila som bez toho, aby som bola svedkom. Nechápala 
som, že Ježiš nám prisľúbil Ducha Svätého, ktorý nám dá 

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 12  Váš najväčší nepriateľ

193192



Ak si chcete Boha uctiť, uverte, že vám odpúšťa hneď, 
keď Ho o to požiadate. Aj keď cítite vinu, majte istotu, 
že nie ste vinní, pretože 1. Jánov list 1:9 hovorí: „Ale 
ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: 
Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ 
(Ekum. pr.). Keď sa vo vás ozvú pocity viny a odsúdenia, 
premôžte ich vierou a povedzte si: „Nezáleží na tom, 
ako sa cítim. Boh mi odpustil!“ Ak sa neprestaneme 
rozhodovať na základe pocitov, nikdy sa nedokážeme 
tešiť z Božieho plánu s nami. Vzdajme Bohu slávu tým, že 
sa rozhodneme veriť Jeho slovu viac ako svojim pocitom.

Ježiš všetko zaplatil

Daňové riaditeľstvo údajne dostalo list tohto znenia: 
„Veľakrát som na daniach podvádzal. Nepamätám si, či 
som vôbec niekedy odviedol daň v správnej výške. Pre 
výčitky svedomia nemôžem spávať. Prikladám teda šek 
na 20-tisíc dolárov. P. S.: Ak ani potom nebudem môcť 
pokojne spávať, pošlem viac peňazí.“

Pocity viny privádzajú ľudí k nezvyčajným činom. 
Väčšinou ide o obete, ktorými chceme svoje chyby 
vynahradiť. Existujú iba dve možnosti: alebo Ježiš svoje 
dielo spásy dokončil a raz a navždy zaplatil za naše 
hriechy, alebo vo svojom poslaní zlyhal. Ubezpečujem 
ťa, že ho úspešne dotiahol do konca. Ježiš je konečnou, 
jedinou a dokonalou obeťou za naše hriechy. Už nikdy 
nebudeme musieť prinášať dodatočné obete. Kedysi som 
sa trestala za zlyhania tým, že som v sebe živila pocity 
viny a odmietala veci, ktoré mi robili radosť. Neskôr som 

pochopila, že takéto správanie sa Bohu nepáči a je preňho 
neprijateľné.

Ľudia majú tendenciu rozdeľovať svoje hriechy do 
kategórií. Sami si určujú závažnosť hriechov a potom sa 
rozhodnú, ako dlho sa pre ne budú cítiť zle, aby za ne 
„zaplatili“. Navyše majú pocit, že kým svoj dlh nesplatia, 
nemajú právo byť požehnaní, úspešní a tešiť sa zo života.

Možno vám teraz napadla myšlienka: Počkaj, Joyce. 
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silu byť svedkami, nie iba svedčiť (pozri Sk 1:8). Na to, aby 
som mohla byť svedkom, musela som Bohu dovoliť, aby 
ma naučil pravde svojho Slova a premieňal moje srdce 
aj správanie. Bola som sebecká, zlostná a manipulatívna. 
Prežívala som hnev, sklamanie a ťažko bolo so mnou 
vychádzať.

Neskôr som prijala silu „byť“ svedkom. To neznamená, 
že už nerobím chyby alebo nemávam zlé dni. Ide však 
o to, že dnes mám viac dobrých než zlých dní a môj život 
sa stále zlepšuje.

Chcem, aby ste sa vžili do mojej situácie: pokrok 
som dosahovala veľmi ťažko a pomaly. Zmenilo sa to 
až vtedy, keď som sa naučila prelomiť začarovaný kruh 
viny. Kedysi, keď som v pondelok zlyhala, celý utorok, 
stredu a čiastočne aj vo štvrtok som sa cítila vinná. Tak 
som si nezničila iba pondelok, ale aj nasledujúce tri dni. 
Až vo štvrtok popoludní som sa začala cítiť trochu lepšie. 
Uznala som, že som trpela už dosť dlho, čím som zaplatila 
za svoj pondelňajší hriech.

Čo sa podľa vás stalo vo štvrtok popoludní, keď som sa 
už znovu začínala cítiť dobre? Spravila som ďalšiu chybu 
a pokazila som si štvrtok večer. Potom som sa cítila nanič 
aj celý piatok, sobotu a nedeľu. Tak mi z celého týždňa 
ostalo iba zopár hodín života bez pocitov viny. Bol to 
strašný život!

Uvedomme si, že pocity viny nás nepremieňajú, ale 
uzatvárajú do cyklu hriechu a ešte väčšej viny. Pravda je 
taká, že už aj samotné pocity viny sú hriechom, pretože 
Biblia tvrdí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Vina 
určite nie je ovocím viery, keďže korení v strachu. 

Správna reakcia na hriech je, že prijmeme usvedčenie 
od Boha, priznáme si hriech, vyznáme ho, odvrátime sa 
od neho a prostredníctvom Ježiša Krista prijmeme úplné 
odpustenie.

Viem, že Boh chce, aby som mala radostný 
a požehnaný život, preto som sa naučila rýchlo prijímať 
odpustenie. Boh túži aj vám dávať to isté. Radosť zo 
života a silu získate vtedy, keď sa naučíte rýchlo ľutovať, 
rýchlo prijať odpustenie a rýchlo sa vrátiť k tomu, čo máte 
robiť, a súčasne odmietnete utápať sa v pocitoch viny 
a odsúdenia.

Dvojitá platba

Apoštol Pavol v Liste Filipanom 3:8-12 hovorí, že túži 
po dokonalosti, ale ešte ju nedosiahol. Vedel, že ešte nie 
je v cieli. V nasledujúcich dvoch veršoch píše: „Bratia, ja 
si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: 
zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je 
predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za 
Božím povolaním v Kristovi Ježišovi“ (Fil 3:13-14, Ekum. 
pr.).

Čo bolo tou „jednou vecou“, ktorá apoštolovi Pavlovi 
pomáhala napredovať? Zabúdal na to, čo mal za sebou. 
Ako môžeme zabudnúť na to, čo sa nám prihodilo? Ako 
môžeme zabudnúť na situácie, ktoré v nás vyvolávajú 
pocity viny? Tak, že o nich prestaneme rozmýšľať 
a hovoriť a upriamime zrak vpred.

V kázňach o 3. kapitole Listu Filipanom často 
zastaneme pri verši 14. Všimnime si však aj verše 15 a 16: 
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„A tak všetci dokonalí majme takéto zmýšľanie! A ak 
o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví“ (Ekum. pr.).

Apoštol Pavol tvrdí, že duchovne zrelí ľudia vedia, 
ako za sebou nechať chyby minulosti a neumárať sa nimi. 
Naznačuje, že ľudia, ktorí mávajú zo seba zlý pocit vždy, 
keď pochybia, potrebujú rásť v Bohu, pretože ešte nie sú 
zrelí.

Duchovná zrelosť hovorí: „Mám pred sebou úlohu, 
do ktorej ma Boh povolal. Dal mi dary a postavil ma na 
miesto, kde mám splniť Jeho plán. Nemám čas trčať vo 
väzení viny za veci, ktoré som pokazil minulý týždeň. 
Musím žiť pre dnešok! Chcem sa zmeniť a duchovne rásť, 
ale viem, že musím za sebou nechať chyby minulosti. 
Ježišova obeť mi dáva právo na úspech.“

V živote sa dostaneme do bodu, keď sa musíme 
rozhodnúť, či skutočne uveríme tomu, čo Biblia hovorí. 
Veríme, že Ježiš vzal na seba naše hriechy a trest, vstal 
z mŕtvych a prihovára sa za nás u Otca? Veríme, že Ježiš 
zomrel za nás, preto už my nemusíme zomrieť? Ak tomu 
skutočne veríme, konajme podľa toho a nedovoľme, aby 
nás uväznili včerajšie zlyhania. Boh nás stále pozýva 
dopredu, preto zabudnime na to, čo máme za sebou, 
a pokračujme po ceste vpred.

Spomínam si na situáciu, keď ma Boh naučil dôležitú 
vec v tejto oblasti. V tej dobe som už milovala Pána, mala 
službu a viedla skupinové štúdium Biblie. Stále ma však 
sužovali pocity viny. Vnútri som cítila akýsi nejasný pocit, 
že so mnou nie je čosi v poriadku. Znovu a znovu som sa 
pýtala: Čo som spravila zle?

Jedného dňa som šla na nákup a zaparkovala na 
odľahlej časti parkoviska. Prečo? Asi som sa bála, žeby mi 
auto niekto ukradol; a možno som si iba myslela, že si 
nezaslúžim miesto bližšie k vchodu.

V ten deň som spravila niečo zlé a cestou do obchodu 
sa ma Boh v srdci pýtal, ako sa chystám vysporiadať so 
svojím hriechom.

„Prijmem Ježišovu obeť kríža,“ odvetila som.

Pán pokračoval: Dobre, a kedy to plánuješ urobiť?

Zrazu mi bolo jasné, čo mi chce ukázať. „Asi o tri dni,“ 
odpovedala som.

Potom pokračoval: Neuvedomuješ si, že sa snažíš zaplatiť 
za svoje hriechy, hoci Ja som to už dávno urobil? Nikdy by si 
nedokázala splatiť cenu za svoje hriechy. Tvoj dlh som vyrovnal 
smrťou svojho Syna.

Cítila som, že Boh mi hovorí, aby som prijala Jeho 
odpustenie, zanechala pocity viny a začala robiť to, do 
čoho ma povolal. Ukázal mi, že v takomto zúboženom 
stave ma nemôže použiť.

Keď sa necháme uväzniť pocitmi viny a odsúdenia, 
Boh nás nemôže používať. Iba nezrelí kresťania si 
donekonečna vyčítajú každú chybu. Zrelí kresťania veria, 
že Ježiš vylial svoju krv na odpustenie našich hriechov, 
prijímajú Jeho odpustenie a bez pocitov viny pokračujú 
v úlohe, akú im Boh zveril. Takýto spôsob zmýšľania 
môže byť pre vás nový; je však biblický a ako veriaci 
v Ježiša Krista máte naň právo.
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Právo cítiť sa dobre

Kristus vám svojou krvou zaručil právo zmýšľať o sebe 
dobre a byť úspešnými bez pocitov viny. Ježiš za vašu 
slobodu zaplatil vlastnou krvou. Vykúpil vás a oslobodil 
z otroctva hriechu a viny. Nemusíte si nič vyčítať ani žiť 
v zóne neutrálnych pocitov; môžete samých seba milovať!

Dave je veľmi šťastný a pokojný človek. Ľudia mu 
už roky kladú otázku: „Ako znášate skutočnosť, že na 
verejnosti vystupuje Joyce, a nie vy? Neprekáža vám to?“

V prvých rokoch našej služby si musel na to zvykať, 
ale netrvalo mu dlho, aby prijal, že ja som povolaná byť 
ľuďom na očiach viac ako on. Patrí totiž k ľuďom, ktorí sa 
ochotne prispôsobujú Božej vôli.

Keď sa naša služba rozrástla, Dave sa Bohu sťažoval: 
„Pane, to nie je férové, veď zvyčajne je to muž, kto stojí 
na pódiu! Prečo si nepomazal mňa?!“

Vedel, že Boh nemusí svoje rozhodnutia nikomu 
vysvetľovať ani ich obhajovať. Nie som si celkom istá, ako 
Mu odpovedal, ale Dave raz prišiel za mnou a vyhlásil: 
„Boh ťa zjavne pomazal na to, čo robíš. Povolal ťa kázať 
Jeho slovo a verím, že mojou úlohou je podporovať ťa 
a kryť ti chrbát. Chcem ti povedať, že odteraz budem 
chodiť všade s tebou. Som na tvojej strane.“

Jedným z dôvodov, prečo je Dave taký šťastný 
a spokojný, je, že sa necíti popri mne menejcenný, hoci 
sa väčšina pozornosti dostáva mne. Necíti vinu za to, 
že nie je pomazaný v rovnakej oblasti ako ja. Vie, aké 
pomazanie mu Boh dal a vyniká v ňom. Nikdy so mnou 

nesúperí a je šťastný, pretože vie, kým je a má rád sám 
seba.

Žiaľ, je málo takých ľudí, ako je Dave. Nemajú radi 
samých seba a nie sú so sebou spokojní. Aj ja som bola 
taká. Dnes mám voči sebe pozitívny postoj a teším sa 
z povahy, akú mi Boh dal.

Nikdy nezabudnem na novinový titulok, ktorý som 
videla v jednom americkom denníku: „Joyce Meyer 
tvrdí, že má rada samu seba!“ Nie som si istá, prečo 
si táto vec zaslúžila dostať sa do novín; je to možno 
tým, že spoločnosť považuje nízke sebahodnotenie za 
obdivuhodné. Podarilo sa jej presvedčiť nás, že ak sa 
páčime sami sebe, sme povýšeneckí. Takáto mentalita 
nie je podľa mňa správna. Nenávisť voči sebe sa spája so 
zákonníctvom a vedie k rôznym formám otroctva. Boh 
nás miluje, preto aj my máme milovať samých seba. Nie 
však v pýche, ale zdravým, vyrovnaným a biblickým 
spôsobom, pretože veríme, že Ten, ktorý nepoznal 
hriech, stal sa hriechom, aby sme sa my v Ňom mohli 
stať Božou spravodlivosťou (pozri 2Kor 5:21). Nemáme 
právo nenávidieť to, čo Boh vykúpil krvou svojho Syna, 
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Boh nás miluje a my 
sa potrebujeme naučiť súhlasiť s Ním, nie s diablom, 
ktorý chce, aby sme sa cítili vinní.
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spôsobom, pretože veríme, že Ten, ktorý nepoznal 
hriech, stal sa hriechom, aby sme sa my v Ňom mohli 
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Malá zmena, veľké zmeny

Najväčšie požehnanie som zažila vtedy, keď som 
využila príležitosť byť požehnaním pre niekoho iného. 
Veľmi sa mi páči príbeh Osceoly McCartyovej, ktorá sa 
odmietla vzdať svojho sna pomáhať iným dosiahnuť to, čo 
sama nikdy nemala.

Osceola sa narodila v roku 1908 v štáte Mississippi. Jej 
matka musela tvrdo pracovať, aby sa dokázala postarať 
o svoju dcérku. Varila pre vysokopostaveného úradníka 
a predávala cukríky v škole, aby si zarobila ešte čosi 
navyše. Berúc si z matky príklad, dievčatko si už na 
základnej škole našlo prácu a po vyučovaní ľuďom žehlilo 
bielizeň. Zarobené peniaze si odkladalo.

Osceola sa rozhodla, že svoj zárobok použije na to, aby 
sa postarala o svoju babičku, keď pôjde do dôchodku. Bola 
v šiestej triede, keď si všimla, že jedna z jej tiet potrebuje 
pomoc. Nemala deti a keď po operácii nemohla chodiť, 
Osceola jej pomáhala. Keď sa tetin stav zlepšil natoľko, že 
sa Osceola mohla vrátiť do školy, zistila, že v učive veľmi 
zaostala, preto sa rozhodla zo školy odísť.

A tak sa toto dobrosrdečné dievča pustilo do kariéry, 
ktorá mala trvať celé desaťročia. Robila jednoducho to, 
čo vedela – prala a žehlila. Na začiatku žiadala za kôš 
bielizne 1,5 až 2 doláre. S rastom životných nákladov 
aj ona dvíhala poplatky. Keď sa cena za kôš bielizne 
vyšplhala na 10 dolárov, táto skromná žena si zaumienila, 
že bude ešte šetrnejšia ako dovtedy. Zarobené peniaze 
ukladala do sporiteľne a čo bolo pozoruhodné, odmietala 
ich odtiaľ vyberať. A tak sa jej úspory zväčšovali.

Neskôr ju v sporiteľni presvedčili, aby peniaze 
investovala a zarábala na úrokoch. Prijala ich radu a jej 
konto rástlo. Osceola sa nikdy nevydala a hoci mala 
v banke veľa peňazí, neprestala prať a žehliť. Žila veľmi 
konzervatívne: nemala auto, dlhé roky odmietala dať si 
do domu zaviesť klimatizáciu a všade chodievala pešo.

V jej rodnom Hattiesburgu v štáte Mississippi sídli 
univerzita, ktorá dlho odmietala prijímať černošských 
študentov. Keď sa situácia zmenila, táto žena, ktorá 
vychodila iba šesť tried základnej školy, chcela svoje 
peniaze použiť na podporu nadaných černošských 
študentov. V roku 1995 založila štipendium Osceoly 
McCartyovej a univerzite venovala 150-tisíc dolárov. 

V jednom interview povedala: „Nemôžem spraviť 
všetko, ale môžem urobiť aspoň niečo, aby som niekomu 
pomohla. A to, čo môžem urobiť, aj urobím.“

Zamyslite sa nad tým, ako môžete požehnať iných 
ľudí, ako to urobila Osceola McCartyová. Nech vaše sny 
nezahŕňajú iba váš osobný rozvoj, ale aj pomoc ľuďom. 
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13. kapitola

Nikdy sa nehanbite

„Pravá nevinnosť nikdy necíti hanbu.“

– Jean-Jacques Rousseau

Možno poznáte príbeh tichej odvážnej černošky Rosy 
Parksovej, usilovnej krajčírky, ktorá odmietla prenechať 
miesto v autobuse bielemu mužovi. V 50. rokoch 20. stor. 
platil v Spojených štátoch zákon, podľa ktorého museli 
černosi uvoľniť v hromadnej doprave miesto belochom, 
používať samostatné toalety a fontánky s pitnou vodou. 
Okrem toho sa museli podriadiť aj iným ponižujúcim 
zákazom a nariadeniam, a to z jediného dôvodu: nemali 
bielu pokožku. Černosi trpeli pre to, kým boli, nie pre to, 
že by sa boli dopustili niečoho zlého.

Rosa Parksová sa vzbúrila proti hanbe, ktorú na ňu 
spoločnosť uvalila pre farbu pleti, a v decembri 1955 si 
podržala miesto v autobuse. Keď v roku 2005 zomrela, bola 
prvou ženou, ktorej telo pred pohrebom z úcty verejne 
vystavili v budove Kapitolu. Predstavte si to! Táto žena 
zhodila zo seba plášť hanby, ktorý nosila po celý život, 
čím odštartovala hnutie bojujúce za zrovnoprávnenie 
černochov. V americkej histórii si tak získala čestné 
miesto.

Ide o to, kým ste

Ak sa v hĺbke svojej bytosti budete hanbiť za to, kým 
ste, nedokážete sa popasovať so životnými výzvami 
a ťažkosťami. Nehovorím o trápnom pocite, keď spáchame 
niečo zlé, ale o hanbe za to, kým sme. Vina sa spája s tým, 
čo sme spravili, hanba sa týka osobnosti. Hanba a vina 
sú blízke príbuzné, ale hanba sa skrýva hlbšie v ľudskom 
srdci a zároveň je oveľa vážnejším problémom.

Hanba má podobu neustálej neistoty, odsúdenia 
a hlasu, ktorý šepká: „Nie si dosť dobrý.“ Prejavuje sa 
v tom, aký pocit máme sami zo seba, ako vychádzame 
s inými, ako vidíme vzťahy, a aký postoj zaujímame 
k príležitostiam, ktoré sa nám naskytnú.

Staré sa pominulo, nastalo nové

Človek, ktorého zneužívali, takmer vždy trpí pocitmi 
hanby. To platilo aj o mne. Spočiatku som sa hanbila 
iba za to, čo mi otec robil. V istom bode som sa však 
prestala hanbiť za to, čo robil a začala som sa hanbiť sama 
za seba. Myslela som si: Niekde vo mne musí byť chyba, ak 
mi tak ubližuje. Dnes viem, že som si takýmto zmýšľaním 
otrávila dušu. Hanba postupne prenikla moje myšlienky 
a osobnosť a poznačila ich svojou deštruktívnou silou. 
Nadobudla som falošný pocit zodpovednosti – vzala som 
na seba hanbu a vinu za cudzí hriech.

Dnes ma už pocity hanby netrápia. Zážitok Božej lásky 
a prijatia ma oslobodil. Dokážem povedať: „V detstve ma 
zneužívali. Cítila som nenávisť a trpkosť. Nechcela som 
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otcovi odpustiť a hanbila som sa za seba. V dôsledku 
toho sa zo mňa stala nepríjemná osoba, ktorá sa pokúšala 
všetkých a všetko riadiť.“ Môžem o tom hovoriť iba vďaka 
tomu, že udalosti, ktoré vo mne vyvolávali hanbu, sú už 
minulosťou; a vlastnosti, ktoré som kedysi mala, už tiež 
nevystihujú moju osobnosť. Keď Ježiš zomrel na kríži, 
zomrela som spolu s Ním; keď vstal k novému životu, 
vstala som s Ním. V Kristovi som novým stvorením; staré 
sa pominulo, nastalo nové (pozri 2Kor 5:17). Ak ste Ježiša 
prijali za svojho Spasiteľa, platí to aj o vás.

Nech bola vaša minulosť akákoľvek, nemusíte mať 
pocity viny a potrebu skrývať to. Nebolo by múdre hovoriť 
o tom každému, ale ak to potrebujete niekomu povedať, 
nehanbite sa. To, z čoho vás Boh vyslobodil, môže iných 
povzbudiť k viere, že aj oni môžu byť uzdravení.

Keď si spomeniem na tie hrozné veci, ktoré som ako 
dieťa prežila a keď niekomu o nich hovorím, mám pocit, 
akoby som hovorila o niekom, koho som kedysi poznala, 
nie o sebe. Sloboda znamená, že včerajšku nedovolíme, 
aby ovplyvňoval náš dnešok. To, akí ste boli kedysi, už 
neplatí! Teraz ste Božími deťmi a máte pred sebou jasnú 
budúcnosť.

Hanbou poznačená osobnosť

Určite všetci chceme byť skutočne sami sebou, byť 
ľuďmi, ktorých iní prijímajú, no hanba nám v tom chce 
zabrániť. Slovo hanba má tieto významy: byť ochromený, 
vyvedený z miery, sklamaný a zabrzdený. Ochromený 
značí „porazený, zvrhnutý, odsúdený“ a odsúdený 

znamená „predurčený na potrestanie“. Z toho vyplýva, že 
ak má človek hanbou poznačenú osobnosť, je predurčený 
na potrestanie. Takýto človek sa denne trestá tým, že sa 
nenávidí a odmieta. V tomto stave nechápe, aký úžasný 
život by mohol mať, keby hanbu zahodil za seba a naučil 
sa prijímať seba samého.

U ľudí, ktorí v hĺbke duše prežívajú spomínané pocity 
hanby, sa môžu prejavovať rôzne príznaky. Niektorými 
z nich sa budeme zaoberať, aby ste ich mohli nielen sami 
prekonať, ale neskôr pomohli niekomu inému vyslobodiť 
sa z nich a prežívať Ježišovu bezpodmienečnú lásku.

Depresia

Ľudia s hlboko zakoreneným pocitom hanby často 
podliehajú depresii. Sú znechutení a zúfalí, pretože majú 
zo seba zlý pocit a odcudzujú sa iným ľuďom. Majú nízke 
sebavedomie a žijú. Ak vás dlhodobo trápia depresívne 
pocity, položte si otázky: V akom svetle sa vidím? Čo si o sebe 
myslím? Lieky nezmenia to, ako sa na seba pozeráte. Ak 
je to potrebné, navštívte lekára, ale ešte dôležitejšie je, 
aby ste sa sýtili Božím slovom a obnovili si myseľ, pretože 
ak prijmete to, ako vás vidí Boh, začnete sa vnímať inak.

Viem, že mnohí zápasia s neistotou, depresiou a inými 
negatívnymi pocitmi, ktoré ich oberajú o radosť. Aj ja som 
tak žila. Boh mi však pomohol mnohé z nich prekonať a na 
ceste k uzdraveniu som zažila aj niekoľko „okamžitých 
zlomov“. Väčšinou však musíme postupovať krok za 
krokom.
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Perfekcionizmus

Perfekcionisti sa snažia robiť všetko správne, aby 
im ľudia tlieskali a chválili ich. Na tom totiž zakladajú 
vlastnú hodnotu. Niektorí sa od uznania inými ľuďmi 
dokonca stanú závislými. Takíto ľudia sa rozčúlia alebo 
sú zronení, ak im niekto ponúkne konštruktívnu kritiku, 
napomenutie alebo dokonca návrh. Mali by sme byť 
schopní prijať, ak nám niekto povie: „Nepáči sa mi tvoj 
účes.“ Reagovať môžeme napríklad takto: „Ale mne áno.“ 
Alebo, ak nám niekto povie: „Myslím si, že táto farba ti 
nepristane,“ mali by sme byť schopní pokojne odvetiť: 
„V poriadku, ale mne sa páči.“ To neznamená, že máme 
byť agresívni a odmietať rady iných. Udržme si zdravú 
rovnováhu. Chcem povedať, že ak ste závislí od ľudského 
uznania, nikdy nebudete skutočne slobodní. Satan vám 
môže každý deň poslať do cesty desať ľudí, ktorí sa na 
vás zle pozrú alebo vám povedia niečo nepríjemné, čo vás 
prinúti zmeniť svoje správanie, len aby ste im vyhoveli – 
takto nikdy nebudete pravdiví sami pred sebou.

Zatvrdené srdce

Ľudia, ktorých zožiera hanba, bývajú chladní 
a odmeraní. Aj ja som taká bola – extrémne zatvrdená 
a neprístupná. Bála som sa niekomu otvoriť srdce, aby ma 
neodmietol, preto som si od iných udržiavala odstup. 

Ľudia prežívajúci silné pocity viny bývajú vznetliví. 
V hĺbke srdca sa hnevajú na seba a na to, čo prežili, 
ale túto emóciu vyjadrujú nesprávnym spôsobom. Sú 

drsní a život prežijú nepochopení. Okolie ich vníma 
ako nepríjemných, ale v skutočnosti sú hlboko zranení. 
Nezabudnite, že „zranení ľudia zraňujú iných“.

Strach

Hlboko zakorenená hanba prináša so sebou rôzne 
druhy strachu, ale aj nutkavé formy správania, ako sú 
poruchy príjmu potravy, gamblerstvo, užívanie drog, 
alkoholizmus, nadmerné míňanie peňazí, krádeže, 
klamstvo a sexuálne zvrátenosti. Ľudia sužovaní hanbou 
sa môžu zmeniť na vorkoholikov alebo sa ukrývajú vo 
virtuálnej realite internetu, počítačových hier a televízie. 
Občas sa skrývajú sami pred sebou aj tým, že priveľa spia. 
Tvrdia, že sú iba vyčerpaní, ale v skutočnosti sú možno 
unavení sami zo seba.

Falošná alebo nadmerná zodpovednosť

Nevedela som, čo je neuróza, kým som si o nej 
nezačala čítať. Vtedy som si uvedomila, že je mojím 
veľkým problémom. Neurotici si naberajú priveľa úloh 
a napriek tomu majú stále pocit, že zlyhávajú. 

Dlhé roky som mala falošný pocit zodpovednosti. 
Netušila som, v čom bol problém, ale stále som sa cítila 
pod tlakom a preťažená zdanlivými očakávaniami druhých 
ľudí. Pravý dôvod mojej preťaženosti spočíval v tom, že 
všetky úlohy som si na plecia nakládla sama! 

Opäť všetko vychádzalo z môjho detstva. Pred matkou 
som ukrývala, že ma otec zneužíva. Moja matka bola 
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láskavá žena, ktorej stále niekto ubližoval, preto som 
jej nechcela pridávať ďalšie trápenie. Otca som sa bála, 
pretože mi neustále hrozil, že o tom nesmiem povedať. 
Nechcela som ho nahnevať preto, aby v záchvate hnevu 
matke neublížil. A tak som robila všetko pre to, aby boli 
obaja rodičia šťastní. Pred bratom som tajila, čo sa doma 
deje, aby som ho chránila. Myslela som si, že musím 
všetko riešiť sama a tak som sa doma nevedomky stala 
„zmierovateľom“. Len čo sa niečo pokazilo, snažila 
som sa to napraviť. Celé detstvo mi mysľou prebehovali 
myšlienky: Ach, jaj, ocko je nahnevaný. Ako ho môžem 
upokojiť? Tento návyk ma doviedol k falošnému pocitu 
zodpovednosti, s ktorým som dlhé roky bojovala, a dodnes 
sa musím mať pred ním na pozore.

Zodpovednosť je dobrá vlastnosť, ale ak prekročíme 
istú hranicu, môže sa z nej stať problém. Cítite sa 
zodpovední za všetko, čo nevyjde správne? Ak máte 
dieťa, ktoré nie je také, ako ste si predstavovali, máte 
pocit, že je to vaša vina? Neurotickí ľudia si domýšľajú, 
že situácie a okolnosti vznikli ich vinou. Možno sa pýtate: 
Čo som mohol spraviť ináč, aby bolo moje dieťa lepšie? Viete 
čo? Niekedy môžete urobiť všetko správne, ale vaše deti 
sa rozhodnú zle. Prestaňme preberať zodpovednosť za 
všetko, čo sa vo svete deje a začnime žiť vlastné životy. 
Tešme sa z nich. Nedovoľme, aby nás zlé rozhodnutia 
iných ľudí obrali o radosť.

Nahí a bez hanby

Písmo hovorí, že Adam a Eva boli spočiatku v záhrade 
bez hriechu; boli nahí a nehanbili sa. Verím, že to 

dokazuje, že Boh si želá, aby sme boli úplne otvorení 
a čestní, a to v prvom rade voči sebe a potom aj voči iným 
ľuďom. Ak chceme žiť víťazným životom, musíme prijať 
skutočnosť, že keď Ježiš zomieral na kríži, vzal na seba aj 
našu hanbu.

Svet je samá pretvárka. Ľudia sa všemožne snažia 
zamaskovať svoje slabosti, chyby a hriechy, no pritom 
túžia stretnúť niekoho, kto bude úprimný a autentický. 
Ako kresťania by sme mali byť ochotní byť svetu v tejto 
oblasti príkladom. 

V 1. knihe Mojžišovej 3:7 a 21 vidíme, že keď do 
záhrady vstúpil hriech, Adam a Eva sa skrývali. Aj my 
sa snažíme zakrývať pred ľuďmi svoje negatíva. A ako 
to robíme? Vyhovárame sa, zvaľujeme vinu na iných, 
predstierame, že nám niektoré veci neprekážajú, hoci 
opak je pravdou.

Moja dcéra Sandra mávala v puberte akné. Nanášala 
si naň takú hrubú vrstvu mejkapu, že nakoniec 
ho nezamaskovala, ale upútavala ním pozornosť. 
Podobným spôsobom som sa snažila aj ja zakryť svoju 
minulosť. Zmenila som sa na drsnú ženu, ktorá „nikoho 
nepotrebuje“, čím som vlastne upútavala pozornosť. 
Ľudia si všimli, že so mnou nie je čosi v poriadku a často 
sa ma pýtali: „Čo je to s tebou?“

Bola som zranená, osamelá a vystrašená, ale nevedela 
som, ako o tom niekomu povedať. Snažila som sa to 
zakrývať a dúfala som, že sa ku mne nikto neodváži 
priblížiť.

Mnohí ľudia nevedia, kým vlastne sú. Dlho sa snažili 
byť niekým iným, až napokon zabudli na svoje pravé „ja“. 
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Ak k nim patríte, povzbudzujem vás, aby ste sa prestali 
snažiť byť niekým iným. Začnite tým, že budete úplne 
otvorení voči Bohu. Odhaľte Mu úplne všetko – svoje 
tajné myšlienky, strach aj túžby. On beztak o všetkom 
vie skôr, ako Mu to poviete; ak to urobíte, dostaví sa 
pocit úľavy, že ste boli bezvýhradne úprimní voči osobe, 
ktorej možno stopercentne dôverovať. Vie o nás všetko 
a napriek tomu nás bezpodmienečne miluje. Čím viac 
budete otvorení voči sebe a Bohu, tým skôr dokážete byť 
úprimní pred ľuďmi.

Zoznámte sa

Každý z nás je osobnosť. Ak ste väčšinu života prežili 
pod ťarchou hanby, dovoľte, aby som vás zoznámila so 
sebou samými. Potrebujete spoznať svoje pravé „ja“, 
pretože ste uverili klamstvu, že ste niekým iným. Stali 
ste sa doslova obeťou „krádeže osobnosti“. 

Zoznámte sa so svojím pravým ja: som Božie dieťa. 
Pôsobí vo mne Božia moc, aby som zvládol všetko, čo život 
prinesie. Som novým stvorením, Božou spravodlivosťou 
v Kristovi (pozri 2Kor 5:17, 21). Boh mi zveril úlohu 
a má pre mňa skvelú budúcnosť. Moju minulosť zmyla 
Ježišova krv. Som úžasným človekom! Biblia o mne 
hovorí nádherné veci; študujem Božie slovo, aby som si 
ich osvojil! Nedovolím, aby moju hodnotu určovalo to, čo 
si o mne myslia alebo hovoria iní. Skutočne mi záleží iba 
na tom, čo o mne hovorí iba On.

V Žalme 34:5-6 sa píše: „Hľadal som Hospodina, 
odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho 
uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria“ (Ekum. pr.).

Povzbudzujem vás, aby ste hľadali Pána každý deň 
a spoliehali sa na Jeho slovo. Pozerajte naňho a On vás 
zbaví hanby. Keď ju prekonáte, budete schopní byť 
ľuďmi, akými vás Boh chce mať a dokážete splniť to, 
na čo vás povolal. Vrhnite sa do Božej náruče, ktorá 
je vďaka Ježišovi Kristovi bezpodmienečne otvorená 
a nájdete silu vytrvať.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 13  Nikdy sa nehanbite

211210



Ak k nim patríte, povzbudzujem vás, aby ste sa prestali 
snažiť byť niekým iným. Začnite tým, že budete úplne 
otvorení voči Bohu. Odhaľte Mu úplne všetko – svoje 
tajné myšlienky, strach aj túžby. On beztak o všetkom 
vie skôr, ako Mu to poviete; ak to urobíte, dostaví sa 
pocit úľavy, že ste boli bezvýhradne úprimní voči osobe, 
ktorej možno stopercentne dôverovať. Vie o nás všetko 
a napriek tomu nás bezpodmienečne miluje. Čím viac 
budete otvorení voči sebe a Bohu, tým skôr dokážete byť 
úprimní pred ľuďmi.

Zoznámte sa

Každý z nás je osobnosť. Ak ste väčšinu života prežili 
pod ťarchou hanby, dovoľte, aby som vás zoznámila so 
sebou samými. Potrebujete spoznať svoje pravé „ja“, 
pretože ste uverili klamstvu, že ste niekým iným. Stali 
ste sa doslova obeťou „krádeže osobnosti“. 

Zoznámte sa so svojím pravým ja: som Božie dieťa. 
Pôsobí vo mne Božia moc, aby som zvládol všetko, čo život 
prinesie. Som novým stvorením, Božou spravodlivosťou 
v Kristovi (pozri 2Kor 5:17, 21). Boh mi zveril úlohu 
a má pre mňa skvelú budúcnosť. Moju minulosť zmyla 
Ježišova krv. Som úžasným človekom! Biblia o mne 
hovorí nádherné veci; študujem Božie slovo, aby som si 
ich osvojil! Nedovolím, aby moju hodnotu určovalo to, čo 
si o mne myslia alebo hovoria iní. Skutočne mi záleží iba 
na tom, čo o mne hovorí iba On.

V Žalme 34:5-6 sa píše: „Hľadal som Hospodina, 
odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho 
uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria“ (Ekum. pr.).

Povzbudzujem vás, aby ste hľadali Pána každý deň 
a spoliehali sa na Jeho slovo. Pozerajte naňho a On vás 
zbaví hanby. Keď ju prekonáte, budete schopní byť 
ľuďmi, akými vás Boh chce mať a dokážete splniť to, 
na čo vás povolal. Vrhnite sa do Božej náruče, ktorá 
je vďaka Ježišovi Kristovi bezpodmienečne otvorená 
a nájdete silu vytrvať.
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211210



Z tmy do svetla

V polovici 2. ročníka vysokej školy sa Michelle začal zdať 
život akýsi ťažší, hoci nevedela určiť, čo sa s ňou vlastne 
deje. Trápila ju úzkosť, zápasila s plnením každodenných 
povinností a rapídne jej ubúdala životná energia. Na svet 
sa začala pozerať pesimisticky. S príchodom jari sa jej však 
vrátila sila, nádej aj citová odolnosť. V apríli už znovu bola 
vo svojej koži.

Vtedy ešte netušila, že počas nasledujúcich dvadsiatich 
rokov ju bude niekoľko mesiacov v roku sprevádzať 
depresia. Spočiatku si myslela, že iba ťažšie zvláda 
začiatok školského roka v jeseni. Po ukončení vysokej 
školy bolo jasné, že životný optimizmus prudko klesal 
v období, keď začalo opadávať lístie. Príznaky sa z roka 
na rok zhoršovali, a to až do takej miery, že často túžila 
zomrieť a byť s Pánom. Keď sa uprostred noci prebudila, 
mala dojem, že zomrela.

Michelle vyhľadala pomoc psychológa aj pastora, 
navštívila lekára a odborníka na stravovanie, ale 
nikto jej nedokázal pomôcť. Napokon sa zapojila do 
klinického testovania, ktoré organizoval Národný inštitút 
mentálneho zdravia v Bethesde, v štáte Maryland a bola 
jednou z prvých ľudí, ktorým diagnostikovali sezónnu 
afektívnu poruchu (sezónnu depresiu).

Michelle bola nadšená, že sa konečne odhalila príčina 
jej problémov, no zároveň ju trápilo, že v jej mozgu došlo 
k chemickej poruche. Vrátila sa do New Yorku, kde žila, 
a snažila sa viesť normálny život. Počas nasledujúcich 
siedmich rokov sa s lekárom pokúšali nájsť správnu 

rovnováhu tým, že si umelo predlžovala deň: štyri hodiny 
denne sedávala pred zdrojom jasného svetla a brala 
antidepresíva. Bolo to pre ňu ťažké, pretože v cirkvi 
prijala presvedčenie, že každodenné kráčanie s Bohom 
by malo byť pre ňu dostatočným zdrojom energie a že 
Boh ju môže uzdraviť.

Michelle dnes vie, že Boh jej zachránil život. „Dlhé 
roky som bola veľmi frustrovaná,“ hovorí. „Nechápala 
som, prečo ma Boh ešte neuzdravil. Mala som pocit, že 
od Neho nežiadam až tak veľa. Božie cesty však nie sú 
našimi cestami a Jeho načasovanie sa nezhoduje s naším. 
Boh nám dáva silu, aby sme zvládli všetky prekážky 
a pochopili, ako svoje utrpenie použiť konštruktívnym 
spôsobom. Dnes viem, že Boh ma síce neuzdravil, ale 
zachránil mi život. Som si istá, že bez Jeho milosti by som 
tu dnes nebola.“

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 13  Nikdy sa nehanbite
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14. kapitola

Vaša tajná zbraň

„Hnev má omnoho vážnejšie dôsledky než príčiny.“

– Marcus Aurelius

Chcem sa vami o podeliť o príbeh nášho zamestnanca 
Vincenta Newfileda. 

„Počuli ste niekedy jasne Boží hlas? Mne sa to stalo 
v novembri 1998. Keď som sa modlil, Pán mi v srdci 
povedal: Presťahuješ sa s rodinou do St. Louis a budeš 
pracovať pre Joyce Meyer. Tvoj dar bude pre ňu prínosom a ja 
veľmi požehnám tvoju rodinu.

Fíha! Bol to skutočne Boží hlas? Boh ešte nikdy ku 
mne takto neprehovoril. Jeho slová mi celé týždne zneli 
v ušiach, ale žiadosť a životopis som poslal až v januári 
1999. O niekoľko týždňov zamestnanci organizácie 
kontaktovali ľudí, ktorí mi dali odporúčanie. Žasol 
som. Skutočne Boh ku mne prehovoril? Skutočne sa máme 
presťahovať do St. Louis? Tým sa začala nová cesta viery.

V marci sa mi ozvali z Joyce Meyer Ministries. Po 
dvoch telefonických rozhovoroch som dostal úlohu 
napísať článok. „Potil“ som ho tri týždne. Odpoveď naň 
bola pozitívna a ďalším krokom mal byť osobný pohovor 
v júni. Nemohol som tomu uveriť! To, čo mi Boh v srdci 

zjavil, sa začalo skutočne diať, a to pomerne rýchlo. Bol som 
plný nadšenia, nádeje a radosti. Moja viera ešte nikdy 
nebola väčšia, a potom... potom sa prepadla až na dno.

12. mája 1999 som dostal zdrvujúci telefonát: „Je nám 
ľúto, ale pohovor musíme zrušiť. Miesto, o ktoré ste sa 
uchádzali, neobsadíme najbližších 6 až 12 mesiacov.“ 
Bol som veľmi sklamaný. Všetka nádej, šťastie a viera 
zmizli. Čo sa stalo? Nechápal som, prečo sa to deje. Všetko šlo 
tak hladko a zrazu bol koniec. Moja manželka Allison stála 
verne pri mne a povzbudzovala ma, aby som nestrácal 
nádej: „Ak ti to povedal Boh, stane sa to,“ hovorila. „Je to 
len otázka času.“

Po troch dňoch som nabral odvahu vypočuť si kázeň 
Charlesa Stanleyho s veľavravným názvom: Neotrasiteľná 
viera. Boh ma počas počúvania kázne v aute povzbudzoval. 
Do srdca mi začal prenikať lúč nádeje. A vtom buch! 
Havaroval som. Auto som mal totálne zničené a mňa 
sužovalo zistenie, že to bola moja vina. Cítil som sa pod 
psa. Keď som prišiel domov, povedali mi, že v ten deň sa 
nám pokazili oba počítače. Práve sme pracovali na novom 
čísle časopisu, ale bez počítača sme ho nemohli dokončiť. 
Zhodou okolností hlavná téma znela: „Povzbudenie 
uprostred beznádeje“.

Môj hnev začal narastať. „Kde si, Bože? Čo to robíš? 
Nerozumiem tomu! Prečo si to dopustil?“ Zmocnilo 
sa ma sklamanie, znechutenie a zúfalstvo a myseľ mi 
zaplavilo more otázok. Najviac ma trápila jedna: Skutočne 
som počul Boží hlas, ktorý mi povedal, že sa presťahujeme do 
St. Louis? Zo všetkých síl som sa snažil zabudnúť na St. 
Louis a na prácu pre Joyce Meyer, ale nedokázal som to. 
Kamkoľvek som sa pozrel, všade som videl St. Louis – na 
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poznávacích značkách áut, na obaloch konzerv a čistiacich 
prostriedkov.

Boh nám pomohol dokončiť spomínané číslo časopisu 
a ja som sa naučil vzácnu lekciu o trpezlivosti, vytrvalosti 
a dôvere. Moja viera prešla poriadnou skúškou! Každý 
deň som sa musel rozhodnúť, či uverím, že ku mne 
prehovoril Boh, alebo to odmietnem. Vyplakal som 
mnoho sĺz a prešiel širokou paletou pocitov vrátane 
hnevu a depresie. V hĺbke srdca som chcel veriť a to, čo 
mi dalo silu kráčať ďalej, bola moja ochota spoľahnúť sa na 
doterajšie Božie pôsobenie v mojom živote.

Písal sa júl roku 2000. S Allison sme vydali posledné 
číslo nášho časopisu a ja som si začal hľadať novú prácu. 
Dám tomu ešte jednu šancu, pomyslel som si a poslal som do 
Joyce Meyer Ministries niekoľko svojich článkov.

To bolo pred siedmimi rokmi. Odvtedy mám tú česť 
pracovať pre Dava a Joyce a dozerať na ich mesačník, 
ktorý čítajú milióny ľudí.

Čo som tým všetkým chcel povedať? Ak vám Boh 
niečo položil na srdce a vy sa toho neviete zbaviť, verte. 
On sa postará, aby sa to uskutočnilo. Plačte, ak to budete 
potrebovať... prekonajte hnev, sklamanie a pochybnosti... 
ale nikdy sa nevzdajte.“

Zvíťazte nad hnevom a neodpustením

Vincent priznal, že v priebehu dlhého procesu čakania 
na zmenu, po ktorej túžil, prežíval hnev. Všetci z času na 
čas cítime pokušenie hnevať sa. Niekedy sme v pokušení 
hnevať sa dni, týždne ba aj mesiace. Biblia uznáva hnev, ale 
jasne hovorí, že v ňom nemáme zotrvávať. Potrebujeme sa 

naučiť byť ľuďmi, ktorí dokážu hnev a sklamanie zvládať 
biblickým spôsobom. Písmo hovorí: „Hnevajte sa, ale 
nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom“ (Ef 
4:26, Ekum. pr.). Môžeme sa teda hnevať, ale nemáme 
v ňom zotrvávať; môžeme byť sklamaní, ale potrebujeme 
znovu nabrať nádej. Boh dá vždy nový začiatok, ak niečo 
nevyjde podľa našich plánov. Potrebujeme sa naučiť mať 
čisté srdcia zbavené negatívnych pocitov, pretože tie 
ohrozujú náš pokoj. 

Ak sa so svojimi negatívnymi pocitmi nevyrovnáme, 
čoskoro sa dostavia rôzne problémy vrátane zdravotných. 
Napríklad, ak sa na niekoho hneváme a hnev v sebe dlho 
živíme, prerastie do koreňa horkosti (pozri Žid 12:15). 
Čím dlhšie v takom stave zostaneme, tým to bude mať 
horší dopad na naše zdravie. Hnev z nás vysáva množstvo 
energie. Ak jej nemáme nazvyš, odporúčam, aby sme sa 
naučili udržať si chladnú hlavu.

Prekvapuje ma, koľkí kresťania milujú Boha a snažia 
sa vo vzťahu s Ním napredovať, ale v srdci prechovávajú 
hnev, neodpustenie a iné negatívne pocity. Niekedy sa 
na niekoho hnevajú pre situáciu alebo urážku, ktoré sa 
stali pred mnohými rokmi. Často hovoria: „Skutočne som 
sa snažil preniesť sa cez to, ale nejde to.“ Ale áno, ide. Boh 
od nás nikdy nežiada nemožné. Ak prikazuje odpúšťať, je 
to v našich silách. Ak prikazuje, aby sme sa neurážali, tak 
existuje spôsob, ako sa urážaniu vyhnúť. A ak hovorí aj to, 
aby sme si zachovali chladnú hlavu, musí to byť možné.

Čo to tu zapácha?

Stáva sa, že hnev a iné negatívne pocity zatláčame 
pod pokrievku a predstierame, že sa nič nestalo. Zaživa 
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poznávacích značkách áut, na obaloch konzerv a čistiacich 
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doterajšie Božie pôsobenie v mojom živote.

Písal sa júl roku 2000. S Allison sme vydali posledné 
číslo nášho časopisu a ja som si začal hľadať novú prácu. 
Dám tomu ešte jednu šancu, pomyslel som si a poslal som do 
Joyce Meyer Ministries niekoľko svojich článkov.

To bolo pred siedmimi rokmi. Odvtedy mám tú česť 
pracovať pre Dava a Joyce a dozerať na ich mesačník, 
ktorý čítajú milióny ľudí.

Čo som tým všetkým chcel povedať? Ak vám Boh 
niečo položil na srdce a vy sa toho neviete zbaviť, verte. 
On sa postará, aby sa to uskutočnilo. Plačte, ak to budete 
potrebovať... prekonajte hnev, sklamanie a pochybnosti... 
ale nikdy sa nevzdajte.“

Zvíťazte nad hnevom a neodpustením

Vincent priznal, že v priebehu dlhého procesu čakania 
na zmenu, po ktorej túžil, prežíval hnev. Všetci z času na 
čas cítime pokušenie hnevať sa. Niekedy sme v pokušení 
hnevať sa dni, týždne ba aj mesiace. Biblia uznáva hnev, ale 
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naučiť byť ľuďmi, ktorí dokážu hnev a sklamanie zvládať 
biblickým spôsobom. Písmo hovorí: „Hnevajte sa, ale 
nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom“ (Ef 
4:26, Ekum. pr.). Môžeme sa teda hnevať, ale nemáme 
v ňom zotrvávať; môžeme byť sklamaní, ale potrebujeme 
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ohrozujú náš pokoj. 
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pochované pocity však nikdy neumrú; treba sa s nimi 
vysporiadať, ináč sa raz prejavia. Hnev a neodpustenie 
môžu zapustiť hlboké korene a potom spôsobovať 
výbuchy hnevu a nepríjemné správanie. Môžu byť 
dokonca príčinou depresií. Negatívne pocity možno 
dočasne ignorovať, ale nahnité korene vždy prinesú hnilé 
ovocie. Koreň hnevu môže viesť aj k ďalším negatívnym 
formám správania.

Určite ste už niekedy po otvorení chladničky zacítili 
nepríjemný zápach. Jediným riešením situácie je nájsť 
zdroj zápachu. Iste, načas ho možno prekryť osviežovačom 
vzduchu, ale kým pokazené jedlo nenájdeme 
a nevyhodíme ho, zápachu sa nezbavíme.

Zápach väčšinou nepochádza z potravín, ktoré sú 
na očiach, ale z niečoho skrytého. Po jednom musíte 
všetko povyberať a skontrolovať a potom poličky vyčistiť. 
Nakoniec objavíte kúsok plesnivého jedla, na ktorý ste 
úplne zabudli!

Stretla som sa už s mnohými ľuďmi, ktorých životy 
pripomínali páchnucu chladničku. Keď zápach objavili, 
museli preskúmať každé zákutie svojho srdca, aby 
objavili koreň problému. Zdrojom býva zväčša hnev 
alebo urážka, ktorú popreli, zakryli alebo zamaskovali. 
Číha v skrytom kúte, spôsobuje veľké škody a znečisťuje 
ľudské srdce. Ako osviežovač vzduchu neprekryje silný 
zápach v chladničke, tak ani kamuflovanie hlboko 
zakoreneného hnevu či neodpustenia neodstráni príčinu 
zlých postojov a skutkov. 

Prestaňme svoje životy striekať deodorantmi. 
Nehovorme si: „Po dnešnom zhromaždení to už bude 
lepšie.“ Alebo: „Poprosím pastora, aby sa za mňa 

pomodlil a všetko bude v poriadku.“ Nie, takto to 
nefunguje. Najprv si položme otázku, prečo sa cítime zle. 
Preskúmajme svoje srdcia, aby sme zistili, čo sa v nich 
nachádza. Pýtajme sa samých seba: „O čo tu vlastne ide?“ 

Ľudia niekedy hovoria: „Ten a ten ma naštval. Ani by 
ste neverili, čo mi spravil!“ Musím vám povedať, že nikdy 
nejde o to, čo nám povedali tí druhí, ide o naše reakcie. 
Neobviňujme ľudí za svoje nevhodné správanie, ale 
položme si otázku: „Prečo som väčšinu času nahnevaný 
a frustrovaný? Prečo sa tak ľahko nechám vykoľajiť? Čo 
sa deje v mojom srdci, že tak často strácam trpezlivosť? 
Prečo na určité situácie reagujem neprimeraným 
hnevom? Prečo vybuchnem zakaždým, keď sa niekto 
pokúša poradiť mi? Prečo sa tak rozčuľujem, keď veci 
nejdú podľa mojich plánov?“

To, čo bude s inými ľuďmi, nechajme na Pána; my 
sa sústreďme na to, aby sme sa s Jeho pomocou naučili 
žiť vo svete plnom zložitých ľudských pováh a udržali 
si pokoj. Aj keby človek, ktorý nás často zraňuje, úplne 
zmizol, objavil by sa niekto iný, kto by prebral jeho 
rolu! Riešením nie je odstrániť ťažké situácie a zložitých 
ľudí, ale naučiť sa vychádzať s nimi a zachovať si pritom 
chladnú hlavu.

Nepotláčajte svoje pocity

Ľudia sa často chcú vyhnúť bolesti tým, že potláčajú 
svoje pocity. Keď nám niekto ublíži, zatlačíme ranu 
hlboko do srdca namiesto toho, aby sme ju riešili. Ak 
bolesť príliš dlho potláčame, napokon vybuchneme. 
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Roky mi trvalo, kým som pochopila, prečo som niekedy 
vybuchla v zdanlivo banálnych situáciách, ktoré nemohli 
byť príčinou môjho neprimeraného správania sa. Dnes 
viem, že pochádzali z nahromadených negatívnych 
pocitov, ktoré som vnútri pochovala a odmietala sa nimi 
zaoberať. „Incident“, ktorý bol zdanlivo kameňom úrazu, 
bol iba spúšťačom bomby.

Ignorovala som skutočný problém a svoje zlé správanie 
som zvaľovala na všetkých a na všetko. V nedeľu som 
na zhromaždení predstierala, aká som duchovná, rodina 
však poznala moju pravú tvár. Roky som sa vyhovárala 
a obviňovala druhých, no napokon som musela Bohu 
dovoliť, aby „vyčistil moju chladničku“ a odhalil pravý 
koreň problému.

Boh nás oslobodzuje prostredníctvom pravdy (pozri 
Ján 8:32). To, čo potrebujeme, nie je pravda o niekom 
inom, ale o nás samých! Prijať pravdu o sebe bolo ťažké 
a bolestivé, ale bol to začiatok mojej cesty k uzdraveniu. 
Nech je pravda akákoľvek, priznajte si ju. Ak sa hneváte, 
priznajte si hnev. Ak sa bojíte, nepopierajte strach. Ak 
na niekoho žiarlite, uznajte to. Povedzte Bohu: „Pane, 
viem, že v tejto oblasti nemám správny postoj. Cítim 
jeho zápach. Túžim vedieť, prečo mám taký problém so 
žiarlivosťou. Čo sa vo mne deje? Ukáž mi, prosím, prečo 
je to tak.“

Boh vám možno ihneď ukáže koreň problému: možno 
neviete, kým ste v Kristovi a porovnávate sa s inými; 
možno vás pred rokmi niekto veľmi zranil, ale doteraz 
ste mu neodpustili ani nedali Bohu príležitosť, aby vás 
uzdravil.

Rozhodnite sa byť úprimní a prijmite svoje pocity. 
Prestaňte ich potláčať, vyhovárať sa a zvaľovať ich príčinu 
na iných ľudí. Zrejme si to bude vyžadovať stretnutie 
s dôveryhodným priateľom alebo poradcom a modlitbu. 
Nech budete musieť spraviť čokoľvek, oplatí sa to, ak 
výsledkom bude slobodný a radostný život.

Rozhodnite sa, že sa voči problému vo svojom vnútri 
postavíte zoči-voči a budete ho riešiť. Môj priateľ, 
ktorý je pastorom, mi nedávno povedal, že keď sa cíti 
deprimovaný, netrpezlivý, frustrovaný alebo podráždený, 
pýta sa samého seba, čo sa stalo predošlý deň, s čím sa 
ešte nevyrovnal. Boh mu vraj takmer vždy ukáže niečo, 
čo v predošlý deň nevyriešil a tak mu pomôže odhaliť 
koreň nevhodného správania.

Raz v noci som sa prehadzovala takmer do piatej 
hodiny ráno. Napokon som sa Boha opýtala: „Čo sa 
deje? Prečo nemôžem spať?“ Okamžite mi ukázal 
situáciu z predošlého dňa, v ktorej som sa voči jednej 
osobe nezachovala láskavo a namiesto toho, aby som 
sa ospravedlnila, vyhovárala som sa. Len čo som Pána 
poprosila o odpustenie a zaumienila si, že sa tej osobe 
pri najbližšej príležitosti ospravedlním, zaspala som. 
Zvyknite si pýtať sa: „Pane, prečo mám takú náladu? 
Prečo mám takýto postoj?“ Niektoré z vecí, ktoré sa 
dozviete, vás možno prekvapia.

V živote som zažila mnoho situácií, ktoré ma zranili 
a nahnevali; postupne som sa naučila vyrovnať sa s nimi. 
Musela som čeliť bolesti a hnevu, ale bol to jediný 
spôsob, ako ich prekonať. Čestne si priznať negatívne 
pocity a prevziať zodpovednosť za svoje postoje a činy, 
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to patrí k najťažším, no zároveň najdôležitejším úlohám, 
ktoré musíme vykonať.

Priznajte si svoj hnev

Keď sme sa brali, Dave mal 26 a ja 23 rokov. Jedného 
dňa začal rozprávať o tom, koľko zábavy si v detstve užil. 
Hoci pochádzal z chudobnej rodiny a jeho otec zomrel 
na následky alkoholizmu, Dave mal na svoje detstvo 
príjemné spomienky. Mal zbožnú matku, ktorá sa za svoje 
deti modlila, milovala ich a celú rodinu držala pohromade. 
Jej dobrota prevážila všetko zlé, čo v rodine bolo. Dave raz 
utrúsil poznámku, ktorá ma hlboko zasiahla: „Spomínam 
si iba na zábavu, ktorú sme v detstve zažili.“

Pri tých slovách som pocítila hlboký smútok. 
Nespomínam si, že by som v detstve niekedy zažila niečo 
zábavné, pomyslela som si. V skutočnosti som nemala ani čas 
byť dieťaťom. Otec mi vždy vyčítal, keď som sa chcela hrať. 
Smiech sa v našom dome považoval za „hluk“. Takže keď 
som vyrástla, nepoznala som nič iné iba prácu. Stala sa 
zo mňa vorkoholička, pretože som sa v detstve nenaučila 
hrať sa a myslela som si, že práca je jediná činnosť, ktorú 
ľudia schvaľujú. Čím viac som v dospelosti premýšľala 
o svojej minulosti, tým viac som sa hnevala bez toho, aby 
som si to vôbec uvedomovala.

Keď som si prehĺbila vzťah s Bohom a spoznala 
som Jeho slovo, naučila som sa spamäti Efezanom 
6:12: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti 
kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta 
a nadzemským duchom zla“ (Ekum. pr.). Vďaka tomuto 

veršu som pochopila, že mojím nepriateľom nebol otec. 
Áno, ubližoval mi, pretože ho ovplyvňoval diabol, bol iba 
bábkou v jeho rukách. Aby som sa duchovne uzdravila, 
musela som prestať obviňovať otca a ukončiť cyklus 
bolesti, ktorý diabol naštartoval v mojom živote.

Keď som si uvedomila, že mi ukradli detstvo a ono 
sa už nikdy nevráti, zatrpkla som. Môj hnev sa navonok 
prejavoval nezmyselným spôsobom. Po čase som si 
uvedomila, že detstvo sa už síce nevráti, ale Boh zasľúbil 
dvojnásobne vynahradiť za každú ujmu (pozri Iz 61:7). 
Naučila som sa, že zlo nepremôžeme ďalším zlom. Podľa 
Listu Rimanom 12:21 zlo prekonáme iba dobrom. Ak 
teda chcem diablovi „vrátiť“, čo mi urobil, musím sa 
snažiť pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí.

Dnes sa už nehnevám a otcovi som odpustila. Nestalo 
sa to však zo dňa na deň, bol to dlhý a bolestivý proces. 
Postavila som sa zoči-voči svojmu hnevu, neskrývala som 
ho a nepredstierala som, že sa nič nestalo. Odpustením 
som otca prepustila na slobodu, aby som Bohu dala 
možnosť konať v jeho živote. 

Už nikdy nebudem dieťaťom. Otec, ktorý medzičasom 
zomrel, by mi nemohol nahradiť to, o čo ma obral. Ale Pán 
mi všetko vynahradil! Keď som mala okolo päťdesiatky, 
začala som sa učiť, ako byť znovu dieťaťom. Smejem sa, 
usmievam aj zabávam. Možno som nemala dobrý štart do 
života, ale budem mať skvelý koniec. To by však nebolo 
možné, keby som sa nebola prebojovala cez svoj hnev 
a nenaučila sa odpúšťať.

My veriaci máme nepriateľa, ktorý nám neustále 
hádže polená pod nohy. V knihe Bojisko v mysli píšem 
o tom, že na nás útočí prostredníctvom našich myšlienok 
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a pocitov. Ustavične nás z niečoho obviňuje, aby sme sa 
cítili nešťastní. Nepriateľ vie, že bez vnútorného pokoja 
nebudeme mať silu odporovať mu, že keď nás vyvedie 
z miery a rozruší, nemôže nami prúdiť Božia láska. Aj keď 
sa nás neustále snaží znepokojovať, môžeme sa naučiť 
udržať si vnútorný pokoj a chladnú hlavu. Keď sa vám 
najbližšie stane niečo, čo by vás mohlo ľahko rozrušiť, 
spýtajte sa sami seba, či vám to bude stáť za to. Zmenia sa 
okolnosti, keď sa budete znepokojovať? Môžete si dovoliť 
míňať na to energiu? Môže sa stať, že stratíte zo zreteľa 
Boží plán pre život? Každý deň čelíme dobru a zlu; je na 
nás, čo si vyberieme.

Použite svoju tajnú zbraň

Zakaždým, keď utŕžime ranu, urážku alebo zažijeme 
nespravodlivosť, spomeňme si na to, že naším nepriateľom 
je satan. Boh nám dal tajnú zbraň, ktorou diabla zaručene 
porazíme a zmaríme jeho stratégie a plány. Spomínala 
som ju už skôr, ale chcem ju opäť zdôrazniť. Píše sa o nej 
v Liste Rimanom 12:21: „Nedaj sa premôcť zlému, ale 
dobrom premáhaj zlé“ (Ekum. pr.).

Diabol túto zbraň nenávidí, pretože vie, že proti nej 
neobstojí. Ja ju nazývam tajnou preto, lebo ju využíva iba 
málo kresťanov. Vašou zbraňou je schopnosť byť dobrými 
voči ľuďom, ktorí vás urážajú. Telo bude volať po pomste, 
ale Boh hovorí, že nad bolesťou zvíťazíme vtedy, keď sa 
za zlo odplatíme dobrom. Ťažko sa to zvláda, najmä keď 
sme citovo rozrušení; ľahšie to možno dosiahnuť vtedy, 
keď sa naučíme zachovať si chladnú hlavu a pokoj bez 
ohľadu na to, čo diabol urobí.

Keď kážem o tomto verši, vždy sa nájde niekto, kto 
vyhlási: „Ale ja nedokážem byť dobrý k človeku, ktorý 
mi ublížil. Ja to jednoducho nedokážem!“ Ale áno, všetci 
to môžeme dokázať, pretože Boh od nás nežiada to, na čo 
nám nedal silu.

Keď si myslíte, že nedokážete konať podľa verša 
z Listu Rimanom 12:21, povedzte Bohu: „Pane, s Tvojou 
milosťou budem k tomu človeku dobrý. Nebudem iným 
hovoriť o tom, čo mi spravil. Nebudem o ňom zle hovoriť, 
ale budem sa zaňho modliť, ako to odo mňa žiadaš. Keď 
sa s tou osobou stretnem, nevyhnem sa jej a pozdravím 
ju. Budem k nej zdvorilý a poslúchnem Tvoje slovo: 
s Tvojou pomocou premôžem zlo dobrom.“

Možno nebudete cítiť hrejivý pocit lásky k človeku, 
ktorý vás zranil, ale ako nasledovníci Ježiša Krista sa 
musíte so svojím hnevom vyrovnať biblickým spôsobom. 
Spravte to silou vôle a pocity sa dostavia neskôr.

Sloboda pre mňa znamená, že už nemusím byť otrokom 
negatívnych pocitov, ale mám možnosť rozhodnúť sa, ako 
sa zachovám. Môžem konať na základe Božieho slova, nie 
iba prudko reagovať na aktuálnu situáciu. Diabol chodí 
po tejto zemi, ale ja mu už nedovolím, aby ma ovládal. 
Ani na vás nemá právo. Boh je na vašej strane, preto 
môžete byť víťazmi.
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Sila v slabosti

Tímovou spoluprácou sa niekedy podarí totálne 
zlyhanie pretvoriť na fenomenálny úspech. To plne platí 
v prípade Spencera Silvera a Arta Frya, dvoch chemikov, 
ktorí v 70. rokoch 20. storočia pracovali pre spoločnosť 
3M.

Cieľom spoločnosti bolo vytvoriť nové, silnejšie 
lepidlo. Spencerovi Silverovi sa však podaril pravý opak: 
vyrobil lepidlo, ktoré bolo slabšie než doterajšie lepidlá 
značky 3M, a navyše neschlo. Lepilo sa na niektoré 
povrchy, ale dalo sa ľahko strhnúť. Silver ani nikto z jeho 
kolegov nedokázali prísť na to, ako by sa toto „nie až také 
lepkavé lepidlo“ dalo využiť. 

Silverov kolega Art Fry chodil každú nedeľu na 
bohoslužby. Spieval v spevokole a do spevníka si 
zakladal záložky, aby si rýchlo nalistoval príslušnú pieseň. 
Zakaždým mu však záložky vyleteli. Mohol by si ich tam 
prilepiť lepidlom alebo lepiacou páskou, ale silné lepidlá 
používané na lepiacich páskach by mu po odstránení 
poškodili stránky spevníka.

Fry si jedného dňa spomenul, že Silver vyrobil slabé 
lepidlo a použil ho na svoje záložky. Presne to potreboval! 
Záložky držali na mieste, ale dali sa ľahko odstrániť 
a nezanechávali na papieri žiadne stopy.

Zakrátko Fry používal svoje „záložky“ na rôzne iné 
účely – pripínal si nimi poznámky do dokumentov, 
nechával na nich odkazy kolegom a pomocou nich si 
organizoval dokumenty a zápisníky. Kolegov jeho nápad 
zaujal a aj oni chceli malé papieriky so slabým lepidlom.

Koncom 70. rokov vytvorila firma 3M pre Fryove 
záložky pomenovanie Post-it®. Roku 1977 svoj produkt 
odskúšali, ale na trhu bol oň iba malý záujem. Výrobcovia 
verili, že ich samolepiace papieriky sú skvelým nápadom 
a odmietli sa vzdať. Preto o dva roky neskôr odštartovali 
masívnu reklamnú kampaň. Spoločnosť 3M v roku 1980, 
viac ako desať rokov po Silverovom zdanlivom zlyhaní so 
slabým lepidlom, predstavila samolepiace papieriky Post-
it® v celých Spojených štátoch. Silverovo slabé lepidlo 
dnes pokrýva papieriky všetkých veľkostí, tvarov a farieb 
a nájdeme ho v domácnostiach, kanceláriách i školách po 
celom svete.
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15. kapitola

Sila vznášať sa

„Odmietnite priemernosť. Dovoľte svojmu srdcu 
vzlietnuť tak vysoko, ako to bude možné.“

– A. W. Tozer

Byť ľuďmi, ktorí sa nikdy nevzdávajú, neznamená, že 
každý večer padneme od únavy a nebudeme mať radosť 
zo života. Nie! Ľudí, ktorí sa nevzdávajú, sprevádza sila, 
určitý pocit víťazstva a jedinečná vášeň. Takto odhodlaní, 
vytrvalí a silní jednotlivci nemajú iba schopnosť prežiť, 
ale aj silu prekvitať.

Spomeňte si na orla. Človek, ktorému sa darí, nehrabe 
v piesku spolu s kohútmi a sliepkami a ani nebýva 
vyplašený ako hydina. Naopak, s mentalitou bojovníka 
má silu vzlietnuť a vznášať sa ako majestátny orol.

Naučme sa lietať

5. kniha Mojžišova 32:11 hovorí: „Jak orol zobúdza 
svoje hniezdo, krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl 
svoje krídla, chytil ho, niesol ho na svojich perutiach“ 
(Kat. pr.). Všimnite si jednotlivé činnosti opísané v tomto 

verši: orlica „zobúdza svoje hniezdo“, krúži nad svojimi 
mláďatami, rozprestiera krídla a nesie na nich mláďatá.

Ak máme mať silu vznášať sa, musíme pochopiť, 
čo tento verš znamená. V prvom rade potrebujeme 
porozumieť tomu, ako orlie hniezdo vyzerá. Orly si 
budujú hniezda na vysokých skalách. Pevný základ 
hniezda tvoria tri konáre, ktoré môžu dosahovať dĺžku až 
dva metre. Dokončené orlie hniezdo môže vážiť až dve 
tony, byť hlboké až šesť metrov a mať trojmetrovú šírku.

Keď je položený základ, samička zostáva v hniezde, 
kým samec prináša lístie, zvieraciu srsť a konáriky, 
ktorými svoj príbytok „zariadia“. Keď je hniezdo 
takmer hotové, samička nakladie dve až tri vajíčka. Aby 
orlíčatám pripravila mäkké hniezdo, vytrháva si z hrude 
perie, ktorým ho vystelie. Ako väčšina matiek aj orlica 
je ochotná trpieť pre pohodlie svojich detí. Kým sedí na 
vajciach, samec jej nosí potravu. (Navrhnem Davovi, aby 
raz šiel pozorovať orly!)

Samček ďalej prináša do hniezda rôzne veci, napríklad 
aj golfové či tenisové loptičky, staré topánky, konzervy 
a všelijaké trblietavé kovové predmety, aké nájde. Ak 
si orlica myslí, že je hniezdo už preplnené, povyhadzuje 
z neho veci, ktoré už nechce. (Takmer každý týždeň 
Davovi hovorím: „Vyhoď to. Aj tak to nikdy nepoužijeme!“ 
Občas to urobím sama, keď sa nepozerá!)

Potom nastane čas liahnutia. Orlíčatá začnú ďobať do 
škrupinky vajíčka malým výrastkom na konci zobáka, 
ktorý pripomína zub. Ním ďobú do škrupinky dovtedy, 
kým ju úplne neprerazia.

Orly sa už v začiatkoch života vyznačujú veľkou 
odhodlanosťou. Ona im pomáha pripraviť sa na ťažkosti, 
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15. kapitola

Sila vznášať sa

„Odmietnite priemernosť. Dovoľte svojmu srdcu 
vzlietnuť tak vysoko, ako to bude možné.“

– A. W. Tozer

Byť ľuďmi, ktorí sa nikdy nevzdávajú, neznamená, že 
každý večer padneme od únavy a nebudeme mať radosť 
zo života. Nie! Ľudí, ktorí sa nevzdávajú, sprevádza sila, 
určitý pocit víťazstva a jedinečná vášeň. Takto odhodlaní, 
vytrvalí a silní jednotlivci nemajú iba schopnosť prežiť, 
ale aj silu prekvitať.

Spomeňte si na orla. Človek, ktorému sa darí, nehrabe 
v piesku spolu s kohútmi a sliepkami a ani nebýva 
vyplašený ako hydina. Naopak, s mentalitou bojovníka 
má silu vzlietnuť a vznášať sa ako majestátny orol.

Naučme sa lietať

5. kniha Mojžišova 32:11 hovorí: „Jak orol zobúdza 
svoje hniezdo, krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl 
svoje krídla, chytil ho, niesol ho na svojich perutiach“ 
(Kat. pr.). Všimnite si jednotlivé činnosti opísané v tomto 

verši: orlica „zobúdza svoje hniezdo“, krúži nad svojimi 
mláďatami, rozprestiera krídla a nesie na nich mláďatá.

Ak máme mať silu vznášať sa, musíme pochopiť, 
čo tento verš znamená. V prvom rade potrebujeme 
porozumieť tomu, ako orlie hniezdo vyzerá. Orly si 
budujú hniezda na vysokých skalách. Pevný základ 
hniezda tvoria tri konáre, ktoré môžu dosahovať dĺžku až 
dva metre. Dokončené orlie hniezdo môže vážiť až dve 
tony, byť hlboké až šesť metrov a mať trojmetrovú šírku.

Keď je položený základ, samička zostáva v hniezde, 
kým samec prináša lístie, zvieraciu srsť a konáriky, 
ktorými svoj príbytok „zariadia“. Keď je hniezdo 
takmer hotové, samička nakladie dve až tri vajíčka. Aby 
orlíčatám pripravila mäkké hniezdo, vytrháva si z hrude 
perie, ktorým ho vystelie. Ako väčšina matiek aj orlica 
je ochotná trpieť pre pohodlie svojich detí. Kým sedí na 
vajciach, samec jej nosí potravu. (Navrhnem Davovi, aby 
raz šiel pozorovať orly!)

Samček ďalej prináša do hniezda rôzne veci, napríklad 
aj golfové či tenisové loptičky, staré topánky, konzervy 
a všelijaké trblietavé kovové predmety, aké nájde. Ak 
si orlica myslí, že je hniezdo už preplnené, povyhadzuje 
z neho veci, ktoré už nechce. (Takmer každý týždeň 
Davovi hovorím: „Vyhoď to. Aj tak to nikdy nepoužijeme!“ 
Občas to urobím sama, keď sa nepozerá!)

Potom nastane čas liahnutia. Orlíčatá začnú ďobať do 
škrupinky vajíčka malým výrastkom na konci zobáka, 
ktorý pripomína zub. Ním ďobú do škrupinky dovtedy, 
kým ju úplne neprerazia.

Orly sa už v začiatkoch života vyznačujú veľkou 
odhodlanosťou. Ona im pomáha pripraviť sa na ťažkosti, 
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ktorým budú musieť v živote čeliť. Kdesi som čítala, že 
ak človek zasiahne do liahnutia a pomôže orlíčaťu von, 
mláďatko môže zahynúť. Potrebuje príležitosť prejaviť 
svoju húževnatosť a prekonať prekážku v podobe škrupiny 
vajíčka, aby raz mohlo žiť tak, ako mu to Boh predurčil. 
Ak sa od mala nenaučí neúnavne bojovať s prekážkami, 
neprežije.

Orlíčatá trávia prvé tri mesiace života v pohodlnom 
hniezde, ktoré im rodičia starostlivo vystlali. Hniezdo je 
hlboké, široké, pevné a zároveň útulné. Majú pri sebe 
mamu a všetko je skvelé. Život sa im zdá jednoduchý, 
pretože o všetko je postarané.

Keď vtáčatá dosiahnu vek 12 týždňov, čaká ich 
veľké prekvapenie: mama orlica začne mávať krídlami 
a vyhadzovať z hniezda všetky hračky. Potom z hniezda 
povyťahuje výstelku – perie a zvieraciu srsť – a mláďatá 
nechá sedieť na ostrých konárikoch a pichliačoch. To 
má na mysli Biblia, keď hovorí, že orol „prebúdza svoje 
hniezdo“. Robí to preto, lebo chce orlíčatá dostať z neho 
von a naučiť ich lietať. Vie, že sa to musia naučiť, inak 
neprežijú.

Zakrátko začne byť orlica ešte aktívnejšia a vtáčatá 
z hniezda vytláča. Orlíčatá, ktoré nevedia lietať, padajú 
k zemi zrejme veľmi vydesené. Nechápu, čo sa deje. Zrazu 
len začujú hlasné šuch – to orlica pod nimi rozprestrela 
svoje krídla a zachytila ich.

Viem si predstaviť, čo by také orlíča mohlo povedať: 
„Chvalabohu, mami, poriadne si ma vystrašila. Iste ma 
ľúbiš, keďže si mi zachránila život. Neviem, prečo si mi 
to urobila, ale chcem sa vrátiť do hniezda. Chcem späť 
svoje hračky.“

Orlica vezme mláďa späť do hniezda a potom ho znovu 
vystrčí von. Proces sa opakuje dovtedy, až kým orlíčatá 
nepochopia, že nemajú inú možnosť, iba sa naučiť lietať. 
Orlica to robí preto, že má svoje mláďatá rada a chce, aby 
mali čo najlepší život. Väčšina orlíčat by sa z hniezda 
nedostala, keby ich mama nevystrčila. Podobne je to 
s nami: uprednostňujeme pohodlie pred výzvami – až do 
chvíle, keď nemáme inú možnosť, iba výzvu prijať.

Zdá sa vám, že Boh vo vašich životoch koná podobne 
ako mama orlica? Vzal vám v poslednom čase niektoré 
z vašich hračiek? Povyhadzoval z hniezda výstelku a vy 
zrazu sedíte na ostrých konároch? Robí vo vašich životoch 
nepríjemné zmeny? Hovorí: „No tak poď, je čas lietať!“

Niekedy máme pocit, že nás Boh pustil a my padáme 
k zemi. Nechápeme, čo sa deje, bojíme sa, že pristátie 
bude veľmi bolestivé. Keď sa ocitneme v situácii, ktorej 
nebudeme rozumieť, nepodliehajme strachu. Boh sa nás 
iba snaží naučiť lietať. Skôr, než by sme narazili na zem, 
začujeme hlasné šuch. Boh príde práve včas, aby nás 
zachránil!

Príprava

Orol začína každý deň tým, že sa posadí na skalu 
a systematicky si kontroluje pierko po pierku (na 
každom krídle ich má asi 1200). Na každé pierko dýchne 
a namastí ho masťou vylučovanou zo špeciálnej žľazy pri 
chvoste. Táto príprava, ktorú by sme mohli prirovnať 
k čisteniu parným čističom, mu zaberie približne hodinu. 
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ktorým budú musieť v živote čeliť. Kdesi som čítala, že 
ak človek zasiahne do liahnutia a pomôže orlíčaťu von, 
mláďatko môže zahynúť. Potrebuje príležitosť prejaviť 
svoju húževnatosť a prekonať prekážku v podobe škrupiny 
vajíčka, aby raz mohlo žiť tak, ako mu to Boh predurčil. 
Ak sa od mala nenaučí neúnavne bojovať s prekážkami, 
neprežije.

Orlíčatá trávia prvé tri mesiace života v pohodlnom 
hniezde, ktoré im rodičia starostlivo vystlali. Hniezdo je 
hlboké, široké, pevné a zároveň útulné. Majú pri sebe 
mamu a všetko je skvelé. Život sa im zdá jednoduchý, 
pretože o všetko je postarané.

Keď vtáčatá dosiahnu vek 12 týždňov, čaká ich 
veľké prekvapenie: mama orlica začne mávať krídlami 
a vyhadzovať z hniezda všetky hračky. Potom z hniezda 
povyťahuje výstelku – perie a zvieraciu srsť – a mláďatá 
nechá sedieť na ostrých konárikoch a pichliačoch. To 
má na mysli Biblia, keď hovorí, že orol „prebúdza svoje 
hniezdo“. Robí to preto, lebo chce orlíčatá dostať z neho 
von a naučiť ich lietať. Vie, že sa to musia naučiť, inak 
neprežijú.

Zakrátko začne byť orlica ešte aktívnejšia a vtáčatá 
z hniezda vytláča. Orlíčatá, ktoré nevedia lietať, padajú 
k zemi zrejme veľmi vydesené. Nechápu, čo sa deje. Zrazu 
len začujú hlasné šuch – to orlica pod nimi rozprestrela 
svoje krídla a zachytila ich.

Viem si predstaviť, čo by také orlíča mohlo povedať: 
„Chvalabohu, mami, poriadne si ma vystrašila. Iste ma 
ľúbiš, keďže si mi zachránila život. Neviem, prečo si mi 
to urobila, ale chcem sa vrátiť do hniezda. Chcem späť 
svoje hračky.“

Orlica vezme mláďa späť do hniezda a potom ho znovu 
vystrčí von. Proces sa opakuje dovtedy, až kým orlíčatá 
nepochopia, že nemajú inú možnosť, iba sa naučiť lietať. 
Orlica to robí preto, že má svoje mláďatá rada a chce, aby 
mali čo najlepší život. Väčšina orlíčat by sa z hniezda 
nedostala, keby ich mama nevystrčila. Podobne je to 
s nami: uprednostňujeme pohodlie pred výzvami – až do 
chvíle, keď nemáme inú možnosť, iba výzvu prijať.

Zdá sa vám, že Boh vo vašich životoch koná podobne 
ako mama orlica? Vzal vám v poslednom čase niektoré 
z vašich hračiek? Povyhadzoval z hniezda výstelku a vy 
zrazu sedíte na ostrých konároch? Robí vo vašich životoch 
nepríjemné zmeny? Hovorí: „No tak poď, je čas lietať!“

Niekedy máme pocit, že nás Boh pustil a my padáme 
k zemi. Nechápeme, čo sa deje, bojíme sa, že pristátie 
bude veľmi bolestivé. Keď sa ocitneme v situácii, ktorej 
nebudeme rozumieť, nepodliehajme strachu. Boh sa nás 
iba snaží naučiť lietať. Skôr, než by sme narazili na zem, 
začujeme hlasné šuch. Boh príde práve včas, aby nás 
zachránil!

Príprava

Orol začína každý deň tým, že sa posadí na skalu 
a systematicky si kontroluje pierko po pierku (na 
každom krídle ich má asi 1200). Na každé pierko dýchne 
a namastí ho masťou vylučovanou zo špeciálnej žľazy pri 
chvoste. Táto príprava, ktorú by sme mohli prirovnať 
k čisteniu parným čističom, mu zaberie približne hodinu. 
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Takto si každý deň pripraví a „impregnuje“ perie. Celý 
proces je dôležitý pre jeho prežitie a schopnosť fungovať 
na maximum.

Niektorí veriaci nikdy nenadobudnú silu vznášať 
sa, pretože nevenujú dostatok času príprave. Ja osobne 
sa potrebujem každý deň pripraviť, aby som dokázala 
vychádzať s ľuďmi a riešiť problémy. Najlepšia forma 
každodennej prípravy je čas s Bohom. Nič vás lepšie 
nepripraví na to, čomu budete čeliť v práci, doma, vo 
vzťahoch. Ráno si vyhraďte čas pre Pána ešte skôr, než 
vhupnete do kolotoča povinností.

Keď som pochopila túto dôležitú zásadu a začala som 
ráno tráviť čas s Bohom, moje deti sa sťažovali: „Mami, 
každé ráno sa zavrieš do svojej pracovne. Nemohla by si 
byť ako ostatné mamy a pripraviť nám raňajky?“

V tom období už boli tínedžermi, takže pomoc 
s prípravou raňajok nepotrebovali. „Myslím, že už máte 
dosť rokov na to, aby ste si dokázali do misky nasypať 
cereálie a zaliať ich mliekom,“ odpovedala som. „Mali 
by ste byť radi, že sa každé ráno modlím. Ak si tento čas 
vyhradím pre Boha, všetci budete mať krajší deň!“

Moja dcéra Sandra (dnes má už 38 rokov) ma prišla 
navštíviť v období, keď píšem túto knihu. Včera ráno 
som jej povedala, že sa idem modliť a ona odvetila: „Ideš 
zo seba spraviť láskavú osobu?“ Obe sme sa zasmiali, 
pretože vieme, že aj taká jednoduchá vec, ako byť k iným 
láskavým človekom, nie je možné bez prípravy v Božej 
prítomnosti a s Jeho Slovom.

Viem, že mnohí ľudia prežívajú stres a strasú sa už pri 
myšlienke, že by mali do svojho programu zaradiť ďalší 
bod. Už počujem námietky: „Mám plný dom detí. Ako si 
mám nájsť čas pre Boha?“ Alebo: „Mám tri zamestnania. 
Kde mám nájsť čas na modlitbu?“

Poviem iba toľko: Čím viac práce máte a čím ste 
zaneprázdnenejší, tým viac času potrebujete tráviť 
s Bohom. Neviem, ako si upravíte svoj harmonogram, ale 
čas, ktorý dáte Bohu, sa nijako nelíši od peňazí, ktoré mu 
dávate. Ak Bohu venujete čas, vráti vám ho. On je Pánom 
času; vie, koľko ho potrebujete na splnenie povinností 
a iba On vám môže pomôcť zvládnuť ich. Prestaňte sa 
snažiť vtesnať Boha do svojho časového harmonogramu; 
dajte Mu prvé miesto a prispôsobte všetko ostatné. 

Nemusíte žiť s pocitom, že už ďalej nevládzete. Ak 
máte problémy v manželstve, najlepšie bude každé 
ráno tráviť čas v modlitbe. Ak na vás kladú v práci veľké 
bremeno zodpovednosti a zažívate veľkú mieru stresu, 
nie je nič lepšie, ako si počas obedňajšej prestávky nájsť 
čas na modlitbu. Ak máte neposlušné dieťa, s ktorým 
si neviete rady, trávte čas s Bohom skôr, než sa pustíte 
do akejkoľvek práce v domácnosti. Pomôžu vám aj 
päťminútové „duchovné dovolenky“, ktoré si počas dňa 
môžete urobiť. Zastavte sa na niekoľko minút a modlite 
sa alebo rozjímajte o verši z Písma, ktorý vás povzbudí 
a posilní.

Život nás nemusí ochromovať ani prekvapiť 
nepripravených. Každý deň sa modlitbou pripravme na 
výzvy, ktoré nás čakajú, aby sme sa dokázali vznášať ako 
orly.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 15  Sila vznášať sa
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Takto si každý deň pripraví a „impregnuje“ perie. Celý 
proces je dôležitý pre jeho prežitie a schopnosť fungovať 
na maximum.

Niektorí veriaci nikdy nenadobudnú silu vznášať 
sa, pretože nevenujú dostatok času príprave. Ja osobne 
sa potrebujem každý deň pripraviť, aby som dokázala 
vychádzať s ľuďmi a riešiť problémy. Najlepšia forma 
každodennej prípravy je čas s Bohom. Nič vás lepšie 
nepripraví na to, čomu budete čeliť v práci, doma, vo 
vzťahoch. Ráno si vyhraďte čas pre Pána ešte skôr, než 
vhupnete do kolotoča povinností.

Keď som pochopila túto dôležitú zásadu a začala som 
ráno tráviť čas s Bohom, moje deti sa sťažovali: „Mami, 
každé ráno sa zavrieš do svojej pracovne. Nemohla by si 
byť ako ostatné mamy a pripraviť nám raňajky?“

V tom období už boli tínedžermi, takže pomoc 
s prípravou raňajok nepotrebovali. „Myslím, že už máte 
dosť rokov na to, aby ste si dokázali do misky nasypať 
cereálie a zaliať ich mliekom,“ odpovedala som. „Mali 
by ste byť radi, že sa každé ráno modlím. Ak si tento čas 
vyhradím pre Boha, všetci budete mať krajší deň!“

Moja dcéra Sandra (dnes má už 38 rokov) ma prišla 
navštíviť v období, keď píšem túto knihu. Včera ráno 
som jej povedala, že sa idem modliť a ona odvetila: „Ideš 
zo seba spraviť láskavú osobu?“ Obe sme sa zasmiali, 
pretože vieme, že aj taká jednoduchá vec, ako byť k iným 
láskavým človekom, nie je možné bez prípravy v Božej 
prítomnosti a s Jeho Slovom.

Viem, že mnohí ľudia prežívajú stres a strasú sa už pri 
myšlienke, že by mali do svojho programu zaradiť ďalší 
bod. Už počujem námietky: „Mám plný dom detí. Ako si 
mám nájsť čas pre Boha?“ Alebo: „Mám tri zamestnania. 
Kde mám nájsť čas na modlitbu?“

Poviem iba toľko: Čím viac práce máte a čím ste 
zaneprázdnenejší, tým viac času potrebujete tráviť 
s Bohom. Neviem, ako si upravíte svoj harmonogram, ale 
čas, ktorý dáte Bohu, sa nijako nelíši od peňazí, ktoré mu 
dávate. Ak Bohu venujete čas, vráti vám ho. On je Pánom 
času; vie, koľko ho potrebujete na splnenie povinností 
a iba On vám môže pomôcť zvládnuť ich. Prestaňte sa 
snažiť vtesnať Boha do svojho časového harmonogramu; 
dajte Mu prvé miesto a prispôsobte všetko ostatné. 

Nemusíte žiť s pocitom, že už ďalej nevládzete. Ak 
máte problémy v manželstve, najlepšie bude každé 
ráno tráviť čas v modlitbe. Ak na vás kladú v práci veľké 
bremeno zodpovednosti a zažívate veľkú mieru stresu, 
nie je nič lepšie, ako si počas obedňajšej prestávky nájsť 
čas na modlitbu. Ak máte neposlušné dieťa, s ktorým 
si neviete rady, trávte čas s Bohom skôr, než sa pustíte 
do akejkoľvek práce v domácnosti. Pomôžu vám aj 
päťminútové „duchovné dovolenky“, ktoré si počas dňa 
môžete urobiť. Zastavte sa na niekoľko minút a modlite 
sa alebo rozjímajte o verši z Písma, ktorý vás povzbudí 
a posilní.

Život nás nemusí ochromovať ani prekvapiť 
nepripravených. Každý deň sa modlitbou pripravme na 
výzvy, ktoré nás čakajú, aby sme sa dokázali vznášať ako 
orly.
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Vyleťme vyššie

Kresťania-orly potrebujú okrem času s Bohom byť aj 
opatrní v tom, aby do svojich životov nevpustili nesprávne 
vplyvy. S kým trávite čas? Kto ovplyvňuje váš život? Koho 
počúvate?

Ako sme už spomínali, orol, ktorý sa celý čas pohybuje 
medzi sliepkami, sa čoskoro začne na ne podobať. Kniha 
prísloví 4:23 učí: „Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo 
z neho vychádza život“ (Ekum. pr.). Všimnite si príkaz 
obsiahnutý v tomto verši: „Stráž si srdce!“ Vašou úlohou 
je strážiť svoje srdcia – toto za vás Boh neurobí.

V praxi to znamená, že sa musíme mať na pozore, čo 
do svojho života vpustíme „bránou očí a uší“ (teda to, čo 
počúvame, na čo sa pozeráme, čo sledujeme).

Vyberajme si ľudí, s ktorými trávime čas, a nezabudnime, 
že ani orol nelieta s inými vtáčími druhmi. Ak sa budeme 
zdržiavať medzi negativisticky naladenými ľuďmi, aj my 
nadobudneme negatívne postoje. Ak sa však obklopíme 
pozitívne zmýšľajúcimi ľuďmi, podobne sa zmení aj náš 
životný postoj. Ak budeme tráviť čas s lakomými ľuďmi, 
stanú sa z nás lakomci, ale spoločnosť štedrých darcov nás 
bude nútiť vyletieť vyššie a byť štedrejšími.

Buďme ľuďmi, ktorí chcú prijímať výzvy od iných, 
pretože tak si udržíme silu vznášať sa. Modlite sa, aby 
vám Boh poslal do cesty ľudí, ktorí vás svojím správaním 
vyzvú vzlietnuť vyššie. Nikdy sa nevzdávajme a nebuďme 
spokojní s tým, kde sa práve nachádzame. Usilujme 
sa pokročiť na vyšší stupeň viery.

Trénujme svoje duchovné svaly

Boh chce, aby sme mali silu vznášať sa nad životnými 
búrkami a plniť plány, ktoré pre nás má. Aby sme to 
dokázali, musíme trénovať svoje duchovné svaly. Nestačí 
si to iba priať; musíme si ich vyformovať podobne ako 
fyzické.

Bolo by skvelé, keby sa svaly získavali prehltnutím 
pilulky alebo príhovornou modlitbou. Takú modlitbu 
by prijal každý! Ale tak to nefunguje; vieme, že jediný 
spôsob, ako si vyformovať svaly, je cvičiť!

Vždy som vravela, že nikdy nebudem patriť k tým, ktorí 
tri razy týždenne chodia do posilňovne, pretože cvičenie 
som neznášala. Rada som chodievala na prechádzky 
a hrala golf, ale nikdy ma nebavilo „ísť si len tak zacvičiť“. 
Teraz chodievam do posilňovne trikrát týždenne. Prečo 
som zmenila svoj postoj? Zatúžila som byť silnejšia, 
zdravšia a mať viac energie. Boh mi do srdca prehovoril: 
Musíš začať robiť niečo už teraz, aby si mala silu na poslednú 
tretinu svojej cesty. Boh chce, aby som mala silu vznášať sa.

Verím, že sa nachádzam v poslednom „trimestri“ 
svojej služby a chcem „porodiť“ všetko, čo Boh pre mňa 
naplánoval. Na to, aby som mohla cestovať po svete, viesť 
konferencie a plniť si ďalšie povinnosti, musím mať silné 
telo, aby bolo pevným príbytkom pre môjho ducha.

Našla som si trénerku a začala cvičiť. Začala som s 2,5 
kilogramovými činkami a spočiatku som si myslela, že 
ich nikdy nezdvihnem. Postupne sme hmotnosť zvýšili 
na 4 kilogramy, potom na 5 a 6, až napokon 7,5. Dnes 

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 15  Sila vznášať sa
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bez problémov zdvihnem 10 kilogramov a pri niektorých 
cvikoch aj 12!

Na dosiahnutie tejto úrovne mi stačilo iba deväť 
týždňov. Budete prekvapení, čo dosiahnete, ak sa 
s chuťou pustíte do toho, k čomu vás Boh vedie. Možno 
nepôjde o dvíhanie činiek, ale bude to niečo, čo vás 
posunie vyššie. Boh nás vždy pozýva k tomu, čo nám 
pomôže vyformovať si duchovné svaly.

Práve tie náročné situácie, ktoré ťažko nesieme, nám 
dávajú silu vznášať sa, preto pred nimi neutekajme. 
Postupne sa dostaneme do bodu, keď to, čo bolo pre 
nás neúnosné, stane sa ľahkým. Vznesieme sa totiž nad 
mračná životných búrok presne tak ako orol. 

Zlatá klietka

Keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sa nikdy nevzdali, 
väčšinou to boli tí, ktorí prekonali prekážky v podobe 
chudoby, ekonomického znevýhodnenia, fyzického 
či mentálneho hendikepu alebo iných tragických 
okolností. Vždy to však neplatí. Aj ľudia, ktorí sa narodili 
v priaznivom prostredí, bojujú svoje zápasy, o čom svedčí 
aj život Florence Nightingaleovej. 

Meno jej dali podľa talianskej Florencie, v ktorej sa 
roku 1820 narodila bohatému anglickému páru počas 
dvojročnej svadobnej cesty. Od Florence sa očakávalo, 
že sa bude venovať zvyčajným záľubám privilegovanej 
vrstvy, dobre sa vydá a bude viesť tradičný život vzdelanej 
anglickej ženy z vyššej spoločnosti.

Florence však mala iné plány. V roku 1837 začula 
v záhrade rodinného domu v Hampshire „Božie volanie“. 
Cítila, že Boh ju pozýva, aby Mu slúžila, no nevedela, 
o akú službu by malo ísť.

Neskôr pochopila, že Boh ju pozýva stať sa zdravotnou 
sestrou. Jej rodičia považovali toto povolanie za podradné 
vzhľadom na ich spoločenské postavenie, vzdelanie, 
dcérinu temperamentnú povahu a krásu. Žena jej 
postavenia by podľa nich nemala o takomto „nízkom“ 
zamestnaní ani uvažovať. Nedovolili jej zúčastniť sa 
výcviku, ktorý by jej umožnil nasledovať Božie volanie.

Po veľkej roztržke napokon neochotne súhlasili 
a Florence sa zúčastnila trojmesačného kurzu pre 
zdravotné sestry. Vďaka tomu sa v roku 1853 stala 
riaditeľkou ženskej nemocnice v Londýne.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 15  Sila vznášať sa
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Británia, Francúzsko a Turecko vyhlásili v marci 
1854 Rusku vojnu, čím vypukla Krymská vojna. Britské 
noviny priniesli správy o tom, že raneným vojakom na 
fronte sa neposkytuje primeraná zdravotná starostlivosť. 
Istý britský politik a Florencin známy ju poprosil, aby 
dohliadla na to, že v poľných nemocniciach v Turecku 
bude dostatok zdravotných sestier, ktoré sa dokážu 
postarať o ranených. V novembri 1854 dorazila do Turecka 
spolu s ďalšími 38 zdravotnými sestrami. 

Lekári spočiatku sestry odmietali a nežiadali ich 
o pomoc. V priebehu niekoľkých dní však pacientov 
natoľko pribudlo, že lekári si začali uvedomovať dôležitosť 
prítomnosti sestier. Vďaka Florencinej práci sa dramaticky 
zlepšili podmienky v poľných nemocniciach a úmrtnosť 
výrazne klesla. Florence si získala úctu britských 
vojakov nielen svojimi medicínskymi zručnosťami, ale aj 
láskavosťou a súcitom.

Florence za svojho života získala viacero prestížnych 
ocenení a významným spôsobom prispela k formovaniu 
moderného systému zdravotnej starostlivosti. Prácu 
zdravotnej sestry povýšila medzi obľúbené ženské 
povolania a jej knihy o ošetrovateľstve vychádzajú 
dodnes.

Florence Nightingaleová musela prekonať veľký 
odpor zo strany rodiny a odolať spoločenskému tlaku, 
aby mohla vykonať to, do čoho ju Boh povolal. Nikdy sa 
nevzdala Božieho plánu pre svoj život a ostala mu verná 
až do svojej smrti vo veku 90 rokov. Buďte ako Florence 
a nebojte sa riskovať nesúhlas iných, ak sa rozhodnete 
nasledovať Boha. Vytrvajte v plnení úlohy, ktorú vám 
Pán zveril.

16. kapitola

Nikdy sa nevzdajte svojej budúcnosti

„Zaujímam sa najmä o budúcnosť, 
pretože práve v nej strávim zvyšok života.“

– Charles F. Kettering

Nikdy sa nevzdať znamená, že do budúcnosti vstúpite 
smelo a sebaisto a každý deň budete vnímať ako príležitosť 
napredovať v tom najlepšom, čo pre vás Boh má. Nikdy 
sa nevzdať znamená prijať každú novú výzvu ako vrchol, 
ktorý treba zdolať, nie balvan, ktorý vás môže zadláviť.

Máte pred sebou skvelú budúcnosť; nevstúpite však 
do nej naplno, kým vás bude držať v zajatí minulosť. 
Minulosť môže zabrániť v prežívaní radosti, slobody 
a požehnania v prítomnosti aj v budúcnosti – ak jej to 
dovolíte. Božou túžbou je, aby ste za minulosťou urobili 
hrubú čiaru a do budúcnosti sa dívali s nádejou, odvahou 
a očakávaním. Najlepším spôsobom, ako to nikdy nevzdať 
so svojou budúcnosťou, je neuviaznuť v minulosti.

Neobzerajte sa späť

Boh to myslí s nami oslobodením sa od minulosti vážne. 
Najlepšie to snáď vystihuje tragický príbeh Lótovej ženy. 

Nikdy sa nevzdávaj!
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Pripomeniem vám ho: 

Lót býval so svojou rodinou v Sodome, meste plnom 
hriechu a zvráteností. Boh sa na morálny úpadok mesta 
nahneval, preto sa rozhodol zničiť ho spolu so susedným 
mestom. Do Lótovho domu poslal dvoch anjelov, aby ho 
varovali: „Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa 
nikde v celom Okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, 
aby si nezahynul“ (1Moj 19:17, Ekum. pr., dôraz pridaný 
autorkou). Lótova žena neposlúchla príkaz a obzrela sa. 
V tej chvíli sa premenila na soľný stĺp.

Ježiš nechcel, aby sme na tento príbeh zabudli. 
V Evanjeliu podľa Lukáša nájdeme krátky verš, v ktorom 
Ježiš vyslovil iba päť slov: „Rozpomeňte sa na Lótovu 
ženu“ (Luk 17:32, Ekum. pr.). Tým chcel povedať: 
„Prestaňte sa obzerať späť. Minulosť už máte za sebou. 
Neobzerajte sa, ale hľaďte do budúcnosti!“

Kým som dookola hovorila o svojej minulosti, zdalo 
sa mi, že nemám budúcnosť. Boh mi ju síce pripravoval, 
ale ja by som ju minula, keby som nebola pochopila, že 
minulosť musím nechať za sebou.

Keď sa zameriame na minulosť, nevidíme budúcnosť. 
Sme znechutení, bezradní a deprimovaní. Nech nie je 
naša minulosť dôležitejšia než budúcnosť. Nevenujte 
jej priveľa pozornosti, lebo by nás mohla okradnúť 
o radosť z prítomnej chvíle a o nádej do budúcnosti. Keď 
sa Lótova žena obzrela, prišla o život, o svoju rodinu 
a budúcnosť. Chcem, aby ste pochopili, že pohľad späť 
vás môže zničiť! 

Každé ráno nová milosť

Keď sa kŕčovito držíme minulosti, nanovo ju prežívame. 
Biblia hovorí, že ako človek zmýšľa, taký je (pozri Pr 23:7). 
Dopĺňam to vetou: „Kam myseľ bočí, tam človek vkročí.“ 
Ak sa mysľou zameriam na minulosť, budem ju opakovať, 
ale ak sa sústredím na budúcnosť, spravím krok bližšie 
k uskutočneniu sna, ktorý Boh sníva o mojom živote.

Nemusíte sa báť, že budete musieť svoju minulosť ešte 
raz prežiť. Ak veríte, že Boh je väčší ako vaše hriechy, 
chyby a zlyhania, v budúcnosti budete mať silu kritické 
situácie zvládnuť lepšie. V snoch o vašej budúcnosti niet 
miesta pre sklamania z minulosti; tie by vás iba ťahali 
k zemi ako ťažký balvan. 

Často sa stáva, že ráno ešte ani nezložíme nohy 
z postele a nepriateľ nám už pripomína všetko, čo sme 
minulý deň pokazili alebo čo nám nevyšlo. Jeho zámerom 
je využiť včerajšok na to, aby nám znemožnil prežiť 
dnešok v pokoji. Nepriateľ chce využiť včerajšok na to, 
aby nám znemožnil prežiť dnešok v pokoji.

Božia milosť je každé ráno nová! Keď sa prebudíte 
a satan začne citovať zoznam vašich včerajších zlyhaní, 
povedzte nahlas: „Božia milosť je každé ráno nová. Bože, 
prijímam Tvoju milosť a ďakujem Ti za odpustenie. 
Ďakujem, že si na moju minulosť zabudol a voláš ma 
v ústrety nádhernej budúcnosti.“ Nepredstavujte si 
katastrofické scenáre, ale deň začnite slovami: „Dnes sa 
mi stane niečo dobré!“

Budete prekvapení, ako vám takéto pozitívne 
vyhlásenia pomôžu a posilnia vás. Negatívny postoj z nás 
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Pripomeniem vám ho: 

Lót býval so svojou rodinou v Sodome, meste plnom 
hriechu a zvráteností. Boh sa na morálny úpadok mesta 
nahneval, preto sa rozhodol zničiť ho spolu so susedným 
mestom. Do Lótovho domu poslal dvoch anjelov, aby ho 
varovali: „Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa 
nikde v celom Okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, 
aby si nezahynul“ (1Moj 19:17, Ekum. pr., dôraz pridaný 
autorkou). Lótova žena neposlúchla príkaz a obzrela sa. 
V tej chvíli sa premenila na soľný stĺp.

Ježiš nechcel, aby sme na tento príbeh zabudli. 
V Evanjeliu podľa Lukáša nájdeme krátky verš, v ktorom 
Ježiš vyslovil iba päť slov: „Rozpomeňte sa na Lótovu 
ženu“ (Luk 17:32, Ekum. pr.). Tým chcel povedať: 
„Prestaňte sa obzerať späť. Minulosť už máte za sebou. 
Neobzerajte sa, ale hľaďte do budúcnosti!“

Kým som dookola hovorila o svojej minulosti, zdalo 
sa mi, že nemám budúcnosť. Boh mi ju síce pripravoval, 
ale ja by som ju minula, keby som nebola pochopila, že 
minulosť musím nechať za sebou.

Keď sa zameriame na minulosť, nevidíme budúcnosť. 
Sme znechutení, bezradní a deprimovaní. Nech nie je 
naša minulosť dôležitejšia než budúcnosť. Nevenujte 
jej priveľa pozornosti, lebo by nás mohla okradnúť 
o radosť z prítomnej chvíle a o nádej do budúcnosti. Keď 
sa Lótova žena obzrela, prišla o život, o svoju rodinu 
a budúcnosť. Chcem, aby ste pochopili, že pohľad späť 
vás môže zničiť! 

Každé ráno nová milosť

Keď sa kŕčovito držíme minulosti, nanovo ju prežívame. 
Biblia hovorí, že ako človek zmýšľa, taký je (pozri Pr 23:7). 
Dopĺňam to vetou: „Kam myseľ bočí, tam človek vkročí.“ 
Ak sa mysľou zameriam na minulosť, budem ju opakovať, 
ale ak sa sústredím na budúcnosť, spravím krok bližšie 
k uskutočneniu sna, ktorý Boh sníva o mojom živote.

Nemusíte sa báť, že budete musieť svoju minulosť ešte 
raz prežiť. Ak veríte, že Boh je väčší ako vaše hriechy, 
chyby a zlyhania, v budúcnosti budete mať silu kritické 
situácie zvládnuť lepšie. V snoch o vašej budúcnosti niet 
miesta pre sklamania z minulosti; tie by vás iba ťahali 
k zemi ako ťažký balvan. 

Často sa stáva, že ráno ešte ani nezložíme nohy 
z postele a nepriateľ nám už pripomína všetko, čo sme 
minulý deň pokazili alebo čo nám nevyšlo. Jeho zámerom 
je využiť včerajšok na to, aby nám znemožnil prežiť 
dnešok v pokoji. Nepriateľ chce využiť včerajšok na to, 
aby nám znemožnil prežiť dnešok v pokoji.

Božia milosť je každé ráno nová! Keď sa prebudíte 
a satan začne citovať zoznam vašich včerajších zlyhaní, 
povedzte nahlas: „Božia milosť je každé ráno nová. Bože, 
prijímam Tvoju milosť a ďakujem Ti za odpustenie. 
Ďakujem, že si na moju minulosť zabudol a voláš ma 
v ústrety nádhernej budúcnosti.“ Nepredstavujte si 
katastrofické scenáre, ale deň začnite slovami: „Dnes sa 
mi stane niečo dobré!“

Budete prekvapení, ako vám takéto pozitívne 
vyhlásenia pomôžu a posilnia vás. Negatívny postoj z nás 
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vysáva energiu, ale viera, nádej a optimizmus otvárajú 
Bohu dvere, aby mohol konať zázraky.

Iba vy môžete umlčať nepriateľa, keď začne omieľať 
vašu minulosť. Nikto to za vás neurobí. Ak ste sa rozhodli 
nad ním zvíťaziť a prebojovať sa do úžasnej budúcnosti, 
ktorú vám Boh pripravil, musíte sa naučiť diabla umlčať. 
Načrite hlboko do vlastného vnútra, mocne sa chopte 
vlastnej sily a povedzte: „Nevzdám sa! Nepriateľ nebude 
využívať moju minulosť, aby ma okradol o budúcnosť! 
Nedovolím včerajšku, aby ovplyvňoval dnešok!“

Aj ja som musela prestať nariekať nad tým, čo som 
stratila a napísať si zoznam vecí, ktoré som zanechala. 
Hoci toho nebolo veľa, Boh v mojom živote urobil veľké 
veci. Spraví to aj pre vás, ak s Ním budete spolupracovať. 
Boh sa Mojžišovi predstavil menom „Ja som, ktorý som“ 
(pozri 2Moj 3:14). Prečo práve týmto menom? Aké je to 
meno? Vyjadruje ním, že je stále prítomný, pripravený 
konať. Je tu, aby nám pomáhal! Ak Mu dôverujeme, 
aj naše minulé chyby môže použiť v náš prospech. Ste 
ochotní zanechať minulosť, žiť naplno a smelo vykročiť 
v ústrety budúcnosti?

Nespomínajte predchádzajúce veci

Prorok Izaiáš nalieha, aby sme zabudli na minulosť: 
„Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych 
nerozmýšľajte“ (Iz 43:18, Ekum. pr.). V podstate hovorí: 
„Nesústreďujte sa na staré hriechy a zlyhania, na starých 
priateľov, starú prirodzenosť či prácu. 

Keď som odišla z práce, v ktorej som viedla hojne 
navštevované štúdium Biblie a založila som Joyce Meyer 
Ministries, ľudia sa ma občas pýtali: „Nechýbajú ti 
staré dobré časy, keď sme sa schádzali v zbore, aby sme 
študovali Bibliu?“

Áno, boli to veľmi dobré časy, dôležité pre vývoj mojej 
služby; zažívali sme krásne chvíle. Musím však úprimne 
povedať, že mi to obdobie nechýba. Dnes žijem lepšie 
časy! Ak budeme pridlho smútiť za „starými časmi“ 
a rozprávať o nich, stratíme schopnosť užívať si prítomnosť 
a budúcnosť.

Neviem presne, čo má Boh pre mňa ešte pripravené, 
ale viem, že to bude dobré. Veď bude kráčať so mnou! 
Aby to tak bolo, nesmiem dovoliť svojej mysli „zablúdiť“ 
smerom, z ktorého nebudem mať úžitok. 

Veci vidíte očami mysle. Čo vidíte? Keď sa Lót oddelil 
od Abraháma, Boh vyviedol Abraháma na vysoký kopec 
a povedal mu, aby sa rozhliadol na všetky svetové strany: 
„Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe“ (pozri Gen 13:14-
17). Fíha! To je vynikajúce. Prečo sa obzerať späť a mať 
iba to, čo nám patrilo doteraz, keď sa môžeme dívať 
dopredu a radovať sa z vecí, o akých sme ani nesnívali?

Boh v 43. kapitole knihy proroka Izaiáša hovorí: „Hľa, 
robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím 
cestu na púšti a rieky na pustatine“ (v. 19, Ekum. pr.).

Všimnite si, že Pán nehovorí: „Urobím čosi nové,“ 
ale „Robím čosi nové.“ Boh robí nové veci aj dnes. Ak 
ich chcete zažiť, prestaňte sa zameriavať na to, čo robil 
v minulosti a sústreďte sa na to, čo robí práve teraz. Ináč 
bude váš život naplnený neustálou ľútosťou a výčitkami. 
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vysáva energiu, ale viera, nádej a optimizmus otvárajú 
Bohu dvere, aby mohol konať zázraky.

Iba vy môžete umlčať nepriateľa, keď začne omieľať 
vašu minulosť. Nikto to za vás neurobí. Ak ste sa rozhodli 
nad ním zvíťaziť a prebojovať sa do úžasnej budúcnosti, 
ktorú vám Boh pripravil, musíte sa naučiť diabla umlčať. 
Načrite hlboko do vlastného vnútra, mocne sa chopte 
vlastnej sily a povedzte: „Nevzdám sa! Nepriateľ nebude 
využívať moju minulosť, aby ma okradol o budúcnosť! 
Nedovolím včerajšku, aby ovplyvňoval dnešok!“

Aj ja som musela prestať nariekať nad tým, čo som 
stratila a napísať si zoznam vecí, ktoré som zanechala. 
Hoci toho nebolo veľa, Boh v mojom živote urobil veľké 
veci. Spraví to aj pre vás, ak s Ním budete spolupracovať. 
Boh sa Mojžišovi predstavil menom „Ja som, ktorý som“ 
(pozri 2Moj 3:14). Prečo práve týmto menom? Aké je to 
meno? Vyjadruje ním, že je stále prítomný, pripravený 
konať. Je tu, aby nám pomáhal! Ak Mu dôverujeme, 
aj naše minulé chyby môže použiť v náš prospech. Ste 
ochotní zanechať minulosť, žiť naplno a smelo vykročiť 
v ústrety budúcnosti?

Nespomínajte predchádzajúce veci

Prorok Izaiáš nalieha, aby sme zabudli na minulosť: 
„Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych 
nerozmýšľajte“ (Iz 43:18, Ekum. pr.). V podstate hovorí: 
„Nesústreďujte sa na staré hriechy a zlyhania, na starých 
priateľov, starú prirodzenosť či prácu. 

Keď som odišla z práce, v ktorej som viedla hojne 
navštevované štúdium Biblie a založila som Joyce Meyer 
Ministries, ľudia sa ma občas pýtali: „Nechýbajú ti 
staré dobré časy, keď sme sa schádzali v zbore, aby sme 
študovali Bibliu?“

Áno, boli to veľmi dobré časy, dôležité pre vývoj mojej 
služby; zažívali sme krásne chvíle. Musím však úprimne 
povedať, že mi to obdobie nechýba. Dnes žijem lepšie 
časy! Ak budeme pridlho smútiť za „starými časmi“ 
a rozprávať o nich, stratíme schopnosť užívať si prítomnosť 
a budúcnosť.

Neviem presne, čo má Boh pre mňa ešte pripravené, 
ale viem, že to bude dobré. Veď bude kráčať so mnou! 
Aby to tak bolo, nesmiem dovoliť svojej mysli „zablúdiť“ 
smerom, z ktorého nebudem mať úžitok. 

Veci vidíte očami mysle. Čo vidíte? Keď sa Lót oddelil 
od Abraháma, Boh vyviedol Abraháma na vysoký kopec 
a povedal mu, aby sa rozhliadol na všetky svetové strany: 
„Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe“ (pozri Gen 13:14-
17). Fíha! To je vynikajúce. Prečo sa obzerať späť a mať 
iba to, čo nám patrilo doteraz, keď sa môžeme dívať 
dopredu a radovať sa z vecí, o akých sme ani nesnívali?

Boh v 43. kapitole knihy proroka Izaiáša hovorí: „Hľa, 
robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím 
cestu na púšti a rieky na pustatine“ (v. 19, Ekum. pr.).

Všimnite si, že Pán nehovorí: „Urobím čosi nové,“ 
ale „Robím čosi nové.“ Boh robí nové veci aj dnes. Ak 
ich chcete zažiť, prestaňte sa zameriavať na to, čo robil 
v minulosti a sústreďte sa na to, čo robí práve teraz. Ináč 
bude váš život naplnený neustálou ľútosťou a výčitkami. 
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Ľutovať znamená smútiť, prežívať pocit straty a túžby 
po niečom, čo už nie je, trápiť sa pre nesplnené túžby alebo 
neuskutočnené činy. Ľútosť nás pripútava k minulosti, 
Boh však robí niečo nové práve teraz. Nebuďte ľuďmi, 
ktorí sa výčitkami či ľútosťou vracajú do minulosti, ale 
žite prítomnosťou a nevzdávajte sa svojej nádhernej 
budúcnosti. 

Verím, že Boh na nás nemôže uvoľniť požehnanie, 
kým žijeme v minulosti. Ak sa nevieme preniesť ponad 
staré spomienky a výčitky, nedokážeme sa tešiť z Jeho 
požehnania. Prijmime požehnanie, ktoré nám Boh 
pripravil na dnešný deň a s očakávaním hľaďme do 
budúcnosti.

Boh zabúda

Veríte, že Boh zabúda na vaše hriechy, keď ich vyznáte? 
Hovorili sme už o tom, že Ježiš dokonale zaplatil za naše 
hriechy, odpustil nám ich, takže už nemáme dôvod 
cítiť sa vinní, keď sme sa kajali. Spravím ešte krok ďalej 
a zdôrazním, že Boh nielen odpúšťa, ale aj zabúda na naše 
hriechy. Nemôže sa stať, že by odpustil a potom povedal: 
„Spomínam si, keď som musel Johnnymu odpustiť, že 
potiahol sestru za vlasy a ona sa rozplakala. Teraz chce, 
aby som mu odpustil, že na písomke z matematiky 
podvádzal. Zoznam jeho odpustených hriechov sa 
poriadne zväčšuje!“ Nie, keby Johnny povedal Bohu: 
„Pane, viem, že si mi už odpustil, že som pred pár rokmi 
potiahol sestru za vlasy, ale teraz prosím, odpusť mi, že som 
podvádzal na písomke,“ Boh by mu odvetil: „Potiahol si 

sestru za vlasy? Požiadal si ma, aby som ti to odpustil? Na 
to si vôbec nespomínam a nemám o tom žiaden záznam. 
Čo mi chceš povedať o tom teste z matematiky?“

Boh v Starej aj Novej zmluve jasne hovorí, že 
zabúda na naše hriechy. V Jeremiášovi 31:34 sa píše: 
„Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac 
spomínať“ (Ekum. pr.). Autor listu Židom sa odvoláva na 
Jeremiášove slová: „A na ich hriechy a ich neprávosti si už 
viac nespomeniem“ (Žid 10:17, Ekum. pr.).

Všimnime si tento verš v kontexte: „Jednou obetou 
totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Dosvedčuje 
nám to i Duch Svätý, keď hovorí: Toto je zmluva, ktorú 
s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony 
vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich 
hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem“ (v. 14-
17, Ekum. pr.).

V tejto stati sa nehovorí o odpustení, ktoré prijmeme 
v deň, keď sa rozhodneme pre Krista. Božie odpustenie 
môžeme zažívať každý deň po celý život. Keď Ježiš 
pred viac ako 2000 rokmi zomrel na kríži, neodpustil 
nám iba to, čo sme spáchali v minulosti, ale zaviazal sa 
odpustiť nám všetky hriechy, ktorých sa dopustíme 
aj v budúcnosti. Pozná naše myšlienky skôr, než nám 
napadnú; vie, čo chceme povedať skôr, než to vyslovíme; 
vie o všetkých zlých rozhodnutiach, ktoré urobíme – a za 
to všetko už zomrel. Teraz je našou úlohou zotrvať vo 
vzťahu s Ním. To, čo od nás očakáva, nie je dokonalé 
správanie, bezchybné postoje, ale milujúce srdcia. Boha 
svojím zlým správaním nezaskočíte. Vedel o všetkom 
ešte skôr, než ste niečo spravili, a aj napriek tomu vás 
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Ľutovať znamená smútiť, prežívať pocit straty a túžby 
po niečom, čo už nie je, trápiť sa pre nesplnené túžby alebo 
neuskutočnené činy. Ľútosť nás pripútava k minulosti, 
Boh však robí niečo nové práve teraz. Nebuďte ľuďmi, 
ktorí sa výčitkami či ľútosťou vracajú do minulosti, ale 
žite prítomnosťou a nevzdávajte sa svojej nádhernej 
budúcnosti. 

Verím, že Boh na nás nemôže uvoľniť požehnanie, 
kým žijeme v minulosti. Ak sa nevieme preniesť ponad 
staré spomienky a výčitky, nedokážeme sa tešiť z Jeho 
požehnania. Prijmime požehnanie, ktoré nám Boh 
pripravil na dnešný deň a s očakávaním hľaďme do 
budúcnosti.

Boh zabúda

Veríte, že Boh zabúda na vaše hriechy, keď ich vyznáte? 
Hovorili sme už o tom, že Ježiš dokonale zaplatil za naše 
hriechy, odpustil nám ich, takže už nemáme dôvod 
cítiť sa vinní, keď sme sa kajali. Spravím ešte krok ďalej 
a zdôrazním, že Boh nielen odpúšťa, ale aj zabúda na naše 
hriechy. Nemôže sa stať, že by odpustil a potom povedal: 
„Spomínam si, keď som musel Johnnymu odpustiť, že 
potiahol sestru za vlasy a ona sa rozplakala. Teraz chce, 
aby som mu odpustil, že na písomke z matematiky 
podvádzal. Zoznam jeho odpustených hriechov sa 
poriadne zväčšuje!“ Nie, keby Johnny povedal Bohu: 
„Pane, viem, že si mi už odpustil, že som pred pár rokmi 
potiahol sestru za vlasy, ale teraz prosím, odpusť mi, že som 
podvádzal na písomke,“ Boh by mu odvetil: „Potiahol si 

sestru za vlasy? Požiadal si ma, aby som ti to odpustil? Na 
to si vôbec nespomínam a nemám o tom žiaden záznam. 
Čo mi chceš povedať o tom teste z matematiky?“

Boh v Starej aj Novej zmluve jasne hovorí, že 
zabúda na naše hriechy. V Jeremiášovi 31:34 sa píše: 
„Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac 
spomínať“ (Ekum. pr.). Autor listu Židom sa odvoláva na 
Jeremiášove slová: „A na ich hriechy a ich neprávosti si už 
viac nespomeniem“ (Žid 10:17, Ekum. pr.).

Všimnime si tento verš v kontexte: „Jednou obetou 
totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Dosvedčuje 
nám to i Duch Svätý, keď hovorí: Toto je zmluva, ktorú 
s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony 
vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich 
hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem“ (v. 14-
17, Ekum. pr.).

V tejto stati sa nehovorí o odpustení, ktoré prijmeme 
v deň, keď sa rozhodneme pre Krista. Božie odpustenie 
môžeme zažívať každý deň po celý život. Keď Ježiš 
pred viac ako 2000 rokmi zomrel na kríži, neodpustil 
nám iba to, čo sme spáchali v minulosti, ale zaviazal sa 
odpustiť nám všetky hriechy, ktorých sa dopustíme 
aj v budúcnosti. Pozná naše myšlienky skôr, než nám 
napadnú; vie, čo chceme povedať skôr, než to vyslovíme; 
vie o všetkých zlých rozhodnutiach, ktoré urobíme – a za 
to všetko už zomrel. Teraz je našou úlohou zotrvať vo 
vzťahu s Ním. To, čo od nás očakáva, nie je dokonalé 
správanie, bezchybné postoje, ale milujúce srdcia. Boha 
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miluje. Chce vám pomôcť naplno rozvinúť potenciál, 
ktorý v sebe máte.

Boh zahadzuje naše hriechy – minulé, prítomné aj 
budúce – do mora zabudnutia a už si na ne nespomína. 
Často kážeme o Božom odpustení, ale nepripomíname, 
že na hriechy aj zabúda. „Na vaše hriechy si viac 
nespomeniem!“ hovorí Hospodin. Dnes si zaumieňte, že 
si už nebudete pripomínať to, na čo Boh už zabudol. 

V predošlých kapitolách som spomenula viacero 
negatívnych zážitkov z mojej minulosti. Roky som týmto 
okolnostiam dovoľovala, aby mi bránili posunúť sa vpred. 
Nedokázala som vstúpiť do nového života, pretože som 
minulosť využívala ako výhovorku, prečo pokračujem 
v starých spôsoboch zmýšľania a správania.

Ježiš povedal: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ 
(Ján 8:32, Ekum. pr.). Buďme ochotní čeliť pravde o sebe 
samých a nájdeme slobodu. Keď som prijala skutočnosť, 
že za svoje neúspechy viním iných ľudí a okolnosti 
svojej minulosti, prevzala som zodpovednosť za svoj 
život, vyrovnala som sa s minulosťou a slobodne som sa 
dokázala posunúť dopredu. Našla som silu uveriť tomu, 
čo apoštol Pavol opisuje v 2. liste Korinťanom 5:17: „Preto 
ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci 
pominuli, nastali nové“ (Ekum. pr.).

Byť novým stvorením v Kristovi neznamená, že vo 
chvíli, keď sa rozhodneme žiť pre Boha, sa naše problémy 
a slabosti vyparia. Znamená to, že sa z nás stáva nová 
duchovná „pôda“. Vysvetlím to.

Ježiš, ktorého Písmo nazýva aj „semenom“, prichádza 
do našich sŕdc ako semeno Všemohúceho Boha. Vo 

fyzickom svete musíme semienka vysiať do zeme. Potom 
potrebujú čas, aby sa zakorenili, ujali sa a následne získali 
výživu zo slnečného žiarenia a vody. Záhradník musí 
pravidelne odstraňovať burinu, ktorá by mohla mladé 
rastlinky zadusiť a tak zamedziť ich rastu. 

Podobný proces je nutný aj v našom duchovnom živote. 
Novým stvorením sa nestávame z hodiny na hodinu, ale 
postupne. Božie semienka musia byť najprv zasiate do 
našich sŕdc, aby sa zakorenili. Potom potrebujú vlahu 
Božieho slova (pozri Ef 5:26) a svetlo Ducha. Dôležité 
je tiež využiť každú príležitosť nechať sa posilniť zrelšími 
kresťanmi.

Ak sa o svoje semienka budeme dobre starať, vyklíčia 
a postupne z nich vyrastú stromy spravodlivosti (pozri 
Iz 61:3). Neskôr si uvedomíme, že nerastieme vďaka 
vlastnému úsiliu, ale preto, lebo trávime čas s Bohom 
a študujeme Jeho Slovo. Ak zotrvávame v Božej 
prítomnosti a žijeme podľa Jeho pravdy, On sám nás 
pretvára na svoj obraz a my sa stávame novými stvoreniami. 

Ježiš zaplatil za našu minulosť

Nepriateľ sa vyžíva v tom, keď nám môže pripomínať 
našu minulosť. Dookola nám v mysli prehráva staré 
chyby, sklamania, zranenia a urážky ako pokazenú 
platňu. Medzi jednotlivými slohami týchto obohratých 
piesní znie refrén: „Teraz za to zaplatíš. Musíš zaplatiť 
za všetko, čo si pokazil. Musíš zaplatiť! Zaplať! Zaplať!“

Mnohí ľudia veria, že musia nahradiť to, čo v minulosti 
zbabrali. Nechcem, aby ste aj vy padli do tejto pasce. 
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Nepokúšajte sa „zaplatiť“ za svoju minulosť tým, že sa 
vzdáte budúcnosti. Nenaleťte na klamstvo, že vás zlá 
minulosť diskvalifikuje zo skvelej budúcnosti. Neuverte 
lži, že ste napáchali toľko zla, že už pre vás niet nádeje.

Boh prostredníctvom proroka Jeremiáša 29:11 hovorí: 
„Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie 
výrok Hospodina — sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; 
dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29:11, Ekum. pr.). 
Nech by sa bolo vo vašej minulosti odohralo čokoľvek, 
rozhodnite sa veriť, že Boh má pre vás dobrý plán. Vaše 
chyby nemôžu túto pravdu zmeniť. Božie zasľúbenie 
sa neuskutoční iba vtedy, ak ho odmietnete. Ak nie 
ste ochotní uveriť mu, pravdepodobne neuvidíte jeho 
výsledky. Ale ak mu uveríte, čoskoro sa presvedčíte, že 
cieľom Božích myšlienok a plánov s vami je vaše blaho, 
nie zlo, a to bez ohľadu na vašu minulosť. Boh je na vašej 
strane, má s vami nádherný plán, preto sa do budúcnosti 
môžete pozerať s nádejou. 

Žuvačky z čikle

Možno ste nikdy nepočuli o Thomasovi Adamsovi, 
ale už ste použili výrobok, ktorý vznikol zásluhou jeho 
vytrvalosti. 

V 60. rokoch 19. storočia Adams zápasil s pocitom, že 
nemá šancu uspieť. Po niekoľkonásobnom neúspechu 
v práci a podnikaní začal pracovať ako fotograf. Bol 
tvorivý a práca ho bavila. Problém bol však v tom, že mu 
táto práca nestačila na slušné živobytie. 

V tom čase do Spojených štátov emigroval mexický 
generál Antonio de Santa Anna a ubytoval sa v Adamsovom 
dome na Staten Island v New Yorku. Generál Santa 
Anna povzbudil Adamsa, aby niečo vyrobil z čikle (živice 
pochádzajúcej zo stromu sapodily jablkovej). Santa Anna 
bol presvedčený, že z čikle by sa dala vyrobiť syntetická 
guma. Adamsovi sľúbil, že mu hmotu za dobrú cenu 
pozháňa od priateľov z Mexika.

Adams sa teda pustil do skúmania čikle. Skúsil ju 
zmiešať s gumou, aby z nej vyrobil pneumatiky na 
bicykel, ale nepodarilo sa mu to. Skúsil vyrobiť aj hračky, 
masky, gumáky a iné veci, ale žiaden z jeho pokusov sa 
nevydaril. Po roku neúspešných pokusov sa rozhodol 
zvyšné čikle vyhodiť do rieky.

Cestou k rieke sa zastavil v obchode a počul, ako si 
dievčatko prosilo od predavačky žuvačku za penny. 
Žuvačky sa v tom čase vyrábali z parafínu. Adamsovi 
v tej chvíli napadlo, že by z čikle mohol vyrobiť žuvačku. 
Netušil, že v Mexiku sa to robievalo už roky. Adams 
so synom vyrobil v ten večer žuvačky z čikle – malé 
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kúsky bez umelej príchute – a zabalil ich do farebného 
hodvábneho papiera. Žuvačky potom predávali po penny 
za kus.

Žuvačky s názvom „Newyorská žuvačka od 
Adamsovcov č. 1“ mali obrovský úspech. Adamsova 
žuvačka „Tutti-Frutti“ sa v roku 1888 stala prvou 
žuvačkou, ktorú bolo možné kúpiť v automate. Na 
konci 19. stor. mal Adams najprosperujúcejšiu firmu na 
výrobu žuvačiek v Amerike. Keď v roku 1899 odkúpil 
šesť najväčších výrobní na žuvačky v Spojených štátoch 
a Kanade, jeho spoločnosť získala na trhu monopol. 
Začiatkom 20. storočia spustili výrobu žuvačiek Chiclets®, 
ktoré si okamžite získali veľkú popularitu.

Keď si najbližšie kúpite žuvačky, spomeňte si na 
Thomasa Adamsa a zaumieňte si, že sa nikdy nevzdáte. 

17. kapitola

Sila nádeje

„Nádej potrebujeme v každom okamihu života.“

– Samuel Jackson

Skupina ľudí sa počas Štedrého dňa roku 1981 vybrala na 
tragickú cestu. Manželia Gary a Pat, Patini dvaja nevlastní 
synovia a istý rodinný priateľ sa vybrali na lyžovačku do 
Colorada. Do cieľa sa mali dostať malým lietadlom, ktoré 
pilotoval Gary. Skúšky už síce absolvoval, ale oprávnenie 
ešte nemal, preto oficiálne nenahlásil plán letu. Prelet 
ponad hory natoľko vyčerpal ich malé lietadlo, že začalo 
klesať. Gary zbadal medzi stromami malú čistinku. 
Namieril na ňu a hoci núdzovo pristáli, podarilo sa mu 
lietadlo zachovať nepoškodené. 

Pat si pri náraze poranila chrbticu, ostatní členovia 
posádky vyviazli iba s minimálnymi zraneniami. Pat 
na chvíľu upadla do bezvedomia, ale matne si neskôr 
spomínala, ako manžel vyhlásil, že ide hľadať pomoc. 

Štyria ďalší ostali natlačení v kabíne lietadla a celú 
noc čakali na pomoc. Na druhý deň si mysleli, že ich 
modlitby boli vypočuté: približne sto metrov od nich 
pristála vojenská helikoptéra, z ktorej povyskakovala 
skupinka vojakov. Stroskotanci sa domnievali, že sa 
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Garymu podarilo dostať do bezpečia a privolať pomoc. 
O niekoľko minút však pochopili, že vojaci neprišli hľadať 
obete leteckého nešťastia. Kričali o pomoc, ale motor 
helikoptéry bol natoľko ohlušujúci, že ich vojaci nepočuli. 
Biele lietadlo splývalo so snehom a navyše nemali nič, 
čím by vyslali signál. Helikoptéra sa vzniesla do vzduchu 
a na ich duše doľahlo studené ticho hôr.

Stroskotanci obedovali na Božie narodenie sneh 
a bezvýsledne sa pokúšali založiť oheň. Sedeli v treskúcej 
zime a civeli do tmy. Pat sa modlila: Bože, ak tu máme 
všetci zahynúť, môžem odísť prvá? Neuniesla by som pohľad na 
to, ako ostatní umierajú pred mojimi očami.

Našťastie mali so sebou Bibliu. Prostredníctvom nej 
ich Pán povzbudzoval, aby vytrvali aj napriek tomu, že 
ich situácia vyzerala beznádejne.

Keďže nenahlásili plán letu, nikto nevedel, že sa 
stratili. Palubná jednotka však stále vysielala núdzový 
signál. Obete nehody netušili, že signál zachytilo 
dopravné lietadlo, ktoré nad nimi preletelo. Keďže nikto 
nenahlásil stratené lietadlo, pilot lietadla sa domnieval, 
že signál pochádza z tajnej skrýše pašerákov drog. (V 80. 
rokoch pašeráci drog vyhadzovali z lietadiel balíky drog, 
do ktorých vložili aj vysielače, aby ich komplici na 
zemi rýchlo našli.) Keď to isté lietadlo zachytilo signál 
aj o niekoľko dní, upozornilo na to dispečing a stovky 
ľudí sa pustili do pátrania. Bolo ťažké určiť, odkiaľ signál 
vychádza, pretože sa odrážal od okolitých skál. 

Na šiesty deň sa počasie zhoršilo a rozpútala sa snehová 
búrka. Vtedy vyhladovaní a premrznutí stroskotanci 
začuli vonku hluk. Zrazu sa v okne lietadla objavila tvár 

usmievajúceho sa muža! Privolal posily. Pilot helikoptéry 
pristál na zľadovatenom povrchu napriek zákazu. Pat 
a chlapcov naložili do vrtuľníka, ale ich priateľa mohli 
transportovať až na druhý deň ráno. Sneh dosahoval 
hrúbku viac ako poldruha metra, preto záchranári prečkali 
noc v lietadle s ním. Na druhý deň im trvalo sedem hodín, 
kým sa im podarilo presunúť ho na miesto, kde mohla 
helikoptéra bez problémov pristáť. 

Pat podstúpila operáciu chrbtice a dodnes ju má 
spevnenú oceľovými výstužami. Obaja chlapci prišli 
o časť chodidla v dôsledku omrzlín a ich priateľ o obe 
nohy až po kolená.

Garym bol celé mesiace nezvestný, ale Pat tušila, že 
už nie je medzi živými.

Keď sa začala zotavovať, cítila, že sa nemá vzdávať. 
Mala dojem, že Boh má pre ňu úlohu. Uvedomila si, že 
buď sa začne ľutovať a bude žiť ako obeť, alebo pôjde 
napriek všetkému vpred.

Garyho telo objavili po 9 mesiacoch. Zrejme spadol do 
rokliny a zamrzol. 

Pat si zaumienila, že sa nevzdá a bude hľadať pre seba 
Božie povolanie. Desať rokov zápasila s rozbúrenými 
pocitmi, skúškami a bolesťou – to všetko bola príprava na 
prácu, ktorej sa dnes venuje s mužom, za ktorého sa po 
Garyho smrti vydala.

Keď sa ocitnete v zložitej situácii, vždy máte dve 
možnosti: vzdať sa alebo pokračovať ďalej! Rozhodnutie 
je iba na vás. Ak sa však rozhodnete nevzdať sa, môžete 
povzbudiť ďalších, ktorí sa ocitnú na podobnom rázcestí 
ako vy.
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Držte sa svojej nádeje 

Pat a ostatní členovia havarovaného lietadla sa 
rozhodli dúfať aj uprostred beznádejnej situácie. Ľudia 
ako Pat, ktorí v minulosti videli dôkazy Božej vernosti, 
mávajú nezlomnú nádej. Vedia, že aj zlá situácia sa 
môže v priebehu niekoľkých minút zmeniť na nádherné 
svedectvo. 

Ľudia, ktorí stratili nádej, sa pozerajú na život 
s hrôzou. Tá ich oberá o schopnosť tešiť sa z obyčajného 
života. Bráni nám tešiť sa na nasledujúci deň, mesiac či 
desaťročie. Myšlienky ustráchaných ľudí sú negatívne, 
pesimistické, plné pochybností a obáv.

Opakom strachu je nádej, ktorá je blízkou príbuznou 
viery. List Židom 11:1 hovorí, že viera je „zárukou toho, 
v čo dúfame“ (Ekum. pr.). Ak máme nádej, dokážeme sa na 
budúcnosť pozerať pozitívne. A nádej máme vďaka viere, 
že Boh nás miluje, stará sa a vedie nás. Nádej nás chráni 
pred starostením sa a umožňuje vložiť nezodpovedané 
otázky do Božích rúk. Vďaka nej môžeme očakávať, že 
sú pred nami dobré dni, na ktoré hľadíme optimisticky 
a odvážne.

Nádej v sebe nesie silu, preto ju má nepriateľ na 
muške. Ak nám ukradne nádej, ľahko nás dostane do 
zúfalstva a depresie – to je jeho cieľom. Do myslí nám 
vkladá myšlienky:

• Vždy si bol taký, nikdy sa nezmeníš.

• Nikto si ťa nebude chcieť vziať.

• Uspokoj sa s prácou, ktorú práve robíš. Aj tak 
nemáš na to, aby ťa povýšili.

• Kúp si radšej väčšie číslo, pretože aj tak nikdy 
neschudneš.

• Tvoje deti to nikam nedotiahnu.

• V dôchodku nebudeš mať dosť peňazí.

• Nikto z tvojej rodiny sa nedožil viac ako 70 rokov, 
preto nečakaj, že budeš mať dlhý život.

• Nikdy si nebudeš môcť dovoliť kúpiť nové auto.

• Nikdy nebudeš vlastniť dom.

• Nikdy nesplatíš všetky dlhy. 

Ak si tieto tvrdenia starostlivo prečítate, všimnete si, 
že majú jednu spoločnú črtu: sebaľútosť. Diabol sa nás 
snaží nakaziť myšlienkami sebaľútosti a nenávisti voči 
tým, ktorí majú to, o čom sme presvedčení, že nikdy 
nedosiahneme. 

Sebaľútosť je deštruktívna emócia. Zaslepuje oči 
a bráni požehnaniu, okráda o nádej na dobrú budúcnosť. 
Ľudia, ktorí sa ľutujú, zmýšľajú takto: Prečo by som sa vôbec 
o niečo pokúšal? Aj tak sa mi to nepodarí.

Kedysi som často sedávala pri káve, ľutovala sa 
a premýšľala o tom, aký je život ku mne nespravodlivý. 
Neskôr som pochopila, že sebaľútosť je modlárstvo, 
pretože nás extrémnym spôsobom zameriava na nás 
samých a odmieta Božiu lásku a schopnosť zmeniť 
okolnosti.

Rozhodnite sa, že už ani deň nepremárnite 
sebaľútosťou. Keď stratíte nádej a začnete sa ľutovať, ihneď 
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sa zastavte a povedzte: „Odmietam sa ľutovať. Možno 
práve prechádzam zložitým obdobím, ale neprestanem 
dúfať, že ma čakajú lepšie časy!“ Rímsky rečník Cicero 
povedal: „Kým existuje život, stále je nádej.“ To je 
pravda. Kým žijete, máte schopnosť dúfať.

Nepriateľ chce, aby sme sa utápali v beznádeji. 
Našepkáva nám rôzne veci o našom živote, iných ľuďoch 
a o Bohu a myslí si, že mu uveríme. Diabol je klamár, 
neverte mu! Žalmista sa odmietal vzdať, keď ho nepriateľ 
bombardoval beznádejou. Vedel, ako odrážať takéto 
útoky. Povedal si: „Prečo si skľúčená, moja duša, prečo 
sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, 
svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu“ (Ž 42:6, Ekum. pr., 
dôraz pridaný autorkou).

Nezabudnite, že Boh má s vami dobré plány, chce 
vám dať budúcnosť a nádej (pozri Jer 29:11). Ak sa budete 
držať nádeje a bojovať o ňu v čase, keď vám ju nepriateľ 
bude chcieť vziať, uvidíte vo svojom živote úžasné veci. 
S nádejou dokážeme kráčať aj proti prúdu a nevzdať sa.

Nádej uprostred sklamania

Priateľka mi nedávno rozpovedala príbeh, ktorý 
ukazuje, čo sa stane, keď sa človek ani po veľkom 
sklamaní nevzdá nádeje.

Pastor sa stretol s členom zboru-podnikateľom, ktorý 
bol nadšený z Božieho pôsobenia vo svojom živote. 
Zaoberal sa predajom veľkých zariadení pre firmy. 
Pastorovi sa pochválil, že sa nedávno zapojil do súťaže 

o lukratívnu zákazku. Bol presvedčený, že zadávateľ 
ponuky si vyberie práve jeho firmu.

Pastor mal dojem, že mu Boh ukázal, že podnikateľ 
zákazku nedostane. Poradil mu, aby svoje očakávania 
prehodnotil a vyhol sa tak sklamaniu. Muž ho odmietol 
slovami: „Viem, že tú zákazku dostanem. Verím tomu. 
Moja viera je silná, takže súťaž vyhrám.“

Nestalo sa tak. Súťaž vyhrala konkurenčná firma.

Podnikateľ bol spočiatku sklamaný, ale pastor mu dal 
múdru radu: „Myslím si, že by bolo najlepšie, keby ste 
sa porozprávali so zadávateľom súťaže a povedali mu, 
že ste ochotní pomôcť mu. Vysvetlite mu, že chápete, 
prečo dal zákazku inej firme, ale súčasne mu navrhnite, 
že zariadenie nainštalujete vy, pretože máte najlepších 
robotníkov v okolí.“ Povzbudil ho, aby sa nedal znechutiť 
jedným neúspechom. 

Podnikateľ si vzal pastorovu radu k srdcu a rozhodol sa 
preniesť sa ponad sklamanie, nevzdať sa nádeje, že môže 
s touto firmou nadviazať kontakt, aj keď iný, ako dúfal.

Zákazku na inštalovanie zariadenia získal a majiteľ 
firmy bol veľmi spokojný s prácou, ktorú podnikateľovi 
zamestnanci odviedli. Keď o nejaký čas znovu nakupoval 
zariadenie pre svoju výrobu, kúpil ho od tohto podnikateľa 
– a bola to oveľa väčšia zákazka ako tá prvá, v ktorej 
neuspel. Vďaka tomu, že sa nevzdal, nakoniec dostal to 
najlepšie, čo mohol získať.

Keď veci nejdú podľa našich predstáv, môžeme smútiť 
nad tým, že sme nedosiahli, čo sme chceli, alebo môžeme 
byť kreatívni a hľadať spôsob, ako využiť to, čo zostalo.
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Podnikateľ prijal pastorovu radu a rozhodol sa pre 
pozitívny postoj plný nádeje aj v beznádejnej situácii. 
Nepodľahol pokušeniu nahnevať sa na spoločnosť, ktorá 
jeho prvú ponuku odmietla, a žiarliť na toho, kto súťaž 
vyhral. Vďaka tomu neskôr uzavrel ten najvýhodnejší 
obchod. Mal svoju predstavu o tom, ako by ho Boh mohol 
požehnať, ale On to urobil iným spôsobom. Požehnal mu 
nielen výhodný obchod, ale aj tým, že ho naučil, aké je 
dôležité nestratiť nádej ani po veľkom sklamaní. 

Nestraťme nádej, ani keď ide do tuhého

Jeden zo spôsobov, ako nádej posilniť, je počúvať 
príbehy o Božej vernosti voči ľuďom, ktorí sa ocitli 
v zdanlivo beznádejných situáciách, ako bola Pat 
a spomínaný podnikateľ. Aj Biblia je plná príbehov, ktoré 
nám dávajú nádej a budujú vieru. Pripomeňme si jeden 
z nich: pozoruhodné rozprávanie o troch židovských 
mládencoch – Šadrachovi, Méšachovi a Abéd-Negovi 
– ktorí sa odmietli klaňať zlatej modle a uctievali 
jediného pravého Boha (pozri Dan 3:1-6). Trestom za 
to, že sa odmietli pokloniť falošnému božstvu, mala byť 
smrť v ohnivej peci, ktorú rozpálili sedemkrát viac ako 
zvyčajne. Zhoreli by, len čo by ich do nej hodili. Situácia 
vyzerala beznádejne.

Na celom príbehu ma najviac upútava časť, keď sa 
kráľ, ktorý hodlal mužov zaživa upáliť, pozrel do pece 
a videl tam s nimi štvrtého muža (niektorí exegéti vidia 
v tejto postave Ježiša). Mladíkom navyše spadli z rúk 
reťaze, ktorými boli spútaní. Na kráľov rozkaz mladíci 
vyšli z pece bez akejkoľvek ujmy na zdraví. Hrozná, 

zdanlivo beznádejná situácia nakoniec dopadla dobre 
a kráľ mládencov neskôr povýšil.

Možno aj vy čelíte podobnej situácii ako Šadrach, 
Méšach a Abéd-Nego. Dovoľte dnes Bohu, aby obnovil 
vašu nádej, ktorá hovorí: „Verím, že sa môže stať niečo 
dobré a že sa to naozaj stane.“ Kde je nádej, niet miesta 
pre smútok, sklamanie a zúfalstvo. Kým ju máte, nedovolí 
vám vzdať sa.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 17  Sila nádeje

259258
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Na správnej ceste

Rodina Andrewa Carnegieho očakávala, že syn bude 
kráčať v otcových šľapajach, stane sa tkáčom a zostane 
v rodnom Škótsku. Pred nástupom priemyselnej 
revolúcie, ktorá v roku 1847 priniesla do Škótska parou 
poháňané tkáčske stroje, tkáč si dokázal slušne zarobiť 
vlastnými rukami. Továrne po zavedení mechanických 
krosien, už tkáčov nepotrebovali. Keď prepustili aj 
Carnegieho otca, príjem rodiny dramaticky klesol, takže 
sa musela zamestnať aj jeho matka. Otvorila si obchod 
s potravinami a privyrábala si aj opravou obuvi. Keď mladý 
Andrew videl otca žobrať o prácu, pochopil, čo znamená 
chudoba. Vtedy si zapísal tieto slová: „Zaumienil som si, 
že keď vyrastiem, napravím to.“ Vyrástol s odhodlaním, že 
spraví, čo bude v jeho silách, aby zabezpečil zamestnanie 
usilovným ľuďom a už nikdy nežil v chudobe.

Carnegieho matka urobila v roku 1848 drastický 
krok, aby zachránila rodinu pred krachom: požičala si 
peniaze a s manželom a dvomi deťmi sa presťahovala do 
Ameriky. Jej dve sestry sa už uchytili v Pittsburghu, preto 
sa aj Carnegieovci vybrali práve tam. Andrew s otcom sa 
zamestnali v továrni na výrobu bavlny, neskôr si našiel 
prácu ako poslíček v telegrafnej kancelárii. Vyznamenal 
sa tvrdou prácou a ochotou prijímať nové a dodatočné 
úlohy. Zároveň pravidelne čítal a navštevoval divadlo 
a iné kultúrne a vzdelávacie podujatia.

V kancelárii si ho všimol Thomas A. Scott 
z pennsylvánskych železníc. Scott čoskoro Andrewa 
zamestnal ako osobného asistenta. Vďaka oddanosti 

a výraznej pracovnej etike neskôr vystriedal Scotta na 
pozícii riaditeľa pittsburskej pobočky železníc.

Carnegie si po občianskej vojne uvedomil, aký 
veľký potenciál sa ukrýva v strojárskom priemysle, 
preto zo železníc odišiel a rozhodol sa, že skúsi šťastie 
pri výrobe železa. Mal skutočne šťastie: vďaka múdrym 
rozhodnutiam, premyslenému riskovaniu a finančnej 
disciplíne sa stal jedným z najbohatších mužov 
a najštedrejších filantropov svojej doby. 

Carnegie veril, že „kto zomrie bohatý, zomrie 
zahanbený,“ preto s pribúdajúcim vekom začal svoj 
majetok rozdávať, pričom sa zameriaval najmä na 
vzdelávacie a kultúrne ustanovizne. Počas svojho života 
podporil vznik 2500 verejných knižníc a rozdal asi 350 
miliónov dolárov.

Tvrdá práca a neúnavná snaha spravili z Andrewa 
Carnegieho, kedysi chudobného syna nezamestnaného 
tkáča, muža, ktorého jeho súčasníci nazývali „najbohatším 
mužom sveta“. Jeho cieľom bolo stať sa bohatým 
podnikateľom a zamestnávateľom. Podarilo sa mu to 
vďaka usilovnosti, využívaniu príležitostí a preberaniu 
zodpovednosti. Keď si zaumienite, že dosiahnete svoje 
ciele a spravíte všetko, čo bude vo vašich silách, s Božou 
pomocou sa vám to podarí.

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 17  Sila nádeje
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18. kapitola

Ako prudký vietor

„Najväčšou odmenou za námahu nie je to, čo ňou získame, 
ale to, kým sa vďaka nej staneme.“

– John Ruskin

Kdesi som počula príbeh „O prekážke na ceste“, ktorý 
vám chcem porozprávať.

V istom kráľovstve žil kráľ, ktorý sa rozhodol, že na 
cestu položí balvan, potom sa schová a bude sledovať, 
či balvan niekto odstráni. Cestou šli mnohí z kráľových 
najbohatších dvoranov a obchodníkov, ale oni kameň 
jednoducho obišli. 

Mnohí nahlas nadávali na kráľa, že sa nestará o to, 
aby boli cesty čisté, ale nikto z nich ani prstom nepohol, 
aby kameň odstránil. Potom prišiel roľník s nákladom 
zeleniny. Keď sa k balvanu priblížil, zložil náklad z pliec 
a pokúsil sa ho presunúť na okraj cesty. Bolo to náročné, 
ale napokon sa mu to podarilo. Keď roľník opäť zdvihol 
svoj náklad, všimol si, že na mieste, kde predtým kameň 
ležal, bol mešec. Nachádzalo sa v ňom mnoho zlatiek 
a kráľov odkaz, že zlato bude patriť tomu, kto kameň 
z cesty odstráni. Roľník urobil to, čo iným nenapadlo 
alebo sa im nechcelo urobiť.

Z príbehu vyplýva poučenie, že práca vždy prináša 
odmenu. To platí o zamestnaní, rodine, vzťahoch a každej 
inej oblasti života. Ak ste ochotní zaplatiť cenu, získate 
odmenu. Rovnaký princíp platí v duchovnej oblasti. Boh 
žiada, aby sme dokončili to, na čo nás povolal a kráčali 
v ústrety snom, ktoré vložil do našich sŕdc. Sľúbil nám, že 
ak budeme vytrvalí, dostaneme svoju odmenu.

Myslím si, že mnohí ľudia sú dnes nešťastní preto, že 
sú ochotní pustiť sa iba do toho, čo je ľahké a v čom sa 
nemusia namáhať. Pripravujú sa tak o odmenu, ktorú by 
im Boh dal, keby sa neboli vyhýbali ťažkostiam. Keby 
boli ochotní vyvinúť úsilie, zožali by bohatú úrodu.

Boh nás chce požehnať mnohorakým spôsobom. 
Niekedy od nás vyžaduje úsilie, aby nás zaň mohol 
odmeniť. Odmenu nedostaneme, ak niečo iba začneme 
alebo predčasne ukončíme. Bude nám patriť iba vtedy, 
ak sa nevzdáme.

Boh odmeňuje

V Liste Židom 11:6 je veľký prísľub pre všetkých, 
ktorí sa nevzdajú: „Veď kto pristupuje k Bohu, musí 
veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú“ (Žid 
11:6, Ekum. pr.).

Ak budeme usilovní, dočkáme sa Božej odmeny. 
Musíme veriť Jeho slovu a urobiť všetko, o čo nás 
požiada. Hovorí, že odmení usilovných, preto sa nikdy 
nevzdávajme.

Zrejme ste už zistili, že ak niečo správne spravíte iba 
raz, ešte vás za to nemusí čakať odmena. To, po čom 
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túžite, získate vtedy, keď budete robiť správne veci 
znova, znova a znova. Vytrvajte aj vtedy, keď ostatní 
naokolo ochabnú a vzdajú sa. Nie je ľahké byť vytrvalým, 
ale oplatí sa to. Garantujem vám, že odmena, ktorú vám 
vytrvalosť prinesie, je hodná každej obete a námahy.

Za odmenou sa skrýva tvrdá práca

Neexistuje nič také ako instantná životná zmena! 
Dnes si môžeme kúpiť rôzne polotovary v prášku, ktoré 
stačí zmiešať s vodou a jedlo je hotové. Na ceste za Pánom 
však neexistujú skratky. Ak túžite po odmene, ktorú Boh 
pre vás má, nevyhnete sa poctivej práci.

V súčasnej etape svojho života žnem odmenu za roky 
námahy – nie za jeden, dva či dokonca desať rokov, ale za 
desaťročia usilovnej práce. Najväčšou odmenou je pre mňa 
poznanie, že Boha poslúcham a plním povolanie, ktoré mi 
dal. Prídavkom pre mňa je, že môžem žiť svoj sen a slúžiť 
ľuďom. Uvedomujem si, že hoci som pre diablove útoky 
nemala dobrý štart do života, teraz si naplno užívam jeho 
nádhernú poslednú tretinu a vidím, že Boh sa v mojom 
živote oslávil ako Kráľ.

Chcem vás upozorniť, že odmena neprišla hneď. 
Mnoho rokov sa mi zdalo, že robím všetko, čo by som mala, 
a predsa nezažívam väčší pokrok. Keďže som potrebovala 
na sebe zmeniť veľmi veľa vecí, nevidela som, v čom som 
sa už posunula. Hovorím vám to preto, aby ste sa nedali 
znechutiť, keď budete zápasiť s podobnými pocitmi. 
Často sa nám zdá, že stagnujeme, hoci sa hýbeme vpred. 
Boh v nás pracuje a posúva dopredu po krôčikoch, preto 

sme si možno ani nevšimli, že už nie sme tam, kde sme 
boli pred rokom. Boh váš pokrok sleduje a chce, aby ste 
napredovali – hoci aj po centimetroch. Našich nepriateľov 
nás zbavuje postupne (pozri 5Moj 7:22). Odhodlanie 
nevzdať sa je samo osebe víťazstvom.

Požehnanie má svoje príčiny

Keď vidíme ľudí, ktorých Boh akoby zasypáva 
požehnaním, ktorí majú úspešný život, sú vždy vyrovnaní, 
šťastní a všetko hrá v ich prospech, pýtame sa, prečo je to 
tak. Hovorí sa o nich, že majú šťastie; my však vieme, že 
je za tým viac. Požehnanie má svoje príčiny.

Mnohí ľudia, ktorých označujeme za požehnaných, 
nezačali svoj život šťastne. Museli sa vyrovnať s výzvami 
a prekážkami, prekonať rôzne ťažkosti a vytrvalo žiť podľa 
Božieho slova. Rozdávali, keď sami mali málo. Modlili 
si, hoci sa im veľmi nechcelo. Boli trpezliví a láskaví aj 
vtedy, keď sa cítili mizerne. To všetko robili v poslušnosti 
voči Božiemu slovu a s vedomím, že im to v budúcnosti 
prinesie potešenie.

Keď Boh videl, že títo ľudia sa múdro rozhodovali, 
nasledovali Ho celým srdcom a odmietli sa vzdať, 
požehnal ich. Náš Boh je Bohom, ktorý rád žehná svoje 
deti, ale nás aj skúša, aby zistil, či sme ochotní žiť pre 
Neho aj vtedy, keď nedostaneme to, čo sme chceli.

Ježiš v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša povedal, 
že požehnaní budú ľudia čistého srdca (pozri v. 8). 
Uvedomme si, že ľuďmi čistého srdca sa nestaneme ani 
ľahko, ani rýchlo. Boh sľúbil požehnanie aj tým, ktorí 
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túžite, získate vtedy, keď budete robiť správne veci 
znova, znova a znova. Vytrvajte aj vtedy, keď ostatní 
naokolo ochabnú a vzdajú sa. Nie je ľahké byť vytrvalým, 
ale oplatí sa to. Garantujem vám, že odmena, ktorú vám 
vytrvalosť prinesie, je hodná každej obete a námahy.
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však neexistujú skratky. Ak túžite po odmene, ktorú Boh 
pre vás má, nevyhnete sa poctivej práci.

V súčasnej etape svojho života žnem odmenu za roky 
námahy – nie za jeden, dva či dokonca desať rokov, ale za 
desaťročia usilovnej práce. Najväčšou odmenou je pre mňa 
poznanie, že Boha poslúcham a plním povolanie, ktoré mi 
dal. Prídavkom pre mňa je, že môžem žiť svoj sen a slúžiť 
ľuďom. Uvedomujem si, že hoci som pre diablove útoky 
nemala dobrý štart do života, teraz si naplno užívam jeho 
nádhernú poslednú tretinu a vidím, že Boh sa v mojom 
živote oslávil ako Kráľ.

Chcem vás upozorniť, že odmena neprišla hneď. 
Mnoho rokov sa mi zdalo, že robím všetko, čo by som mala, 
a predsa nezažívam väčší pokrok. Keďže som potrebovala 
na sebe zmeniť veľmi veľa vecí, nevidela som, v čom som 
sa už posunula. Hovorím vám to preto, aby ste sa nedali 
znechutiť, keď budete zápasiť s podobnými pocitmi. 
Často sa nám zdá, že stagnujeme, hoci sa hýbeme vpred. 
Boh v nás pracuje a posúva dopredu po krôčikoch, preto 

sme si možno ani nevšimli, že už nie sme tam, kde sme 
boli pred rokom. Boh váš pokrok sleduje a chce, aby ste 
napredovali – hoci aj po centimetroch. Našich nepriateľov 
nás zbavuje postupne (pozri 5Moj 7:22). Odhodlanie 
nevzdať sa je samo osebe víťazstvom.

Požehnanie má svoje príčiny

Keď vidíme ľudí, ktorých Boh akoby zasypáva 
požehnaním, ktorí majú úspešný život, sú vždy vyrovnaní, 
šťastní a všetko hrá v ich prospech, pýtame sa, prečo je to 
tak. Hovorí sa o nich, že majú šťastie; my však vieme, že 
je za tým viac. Požehnanie má svoje príčiny.

Mnohí ľudia, ktorých označujeme za požehnaných, 
nezačali svoj život šťastne. Museli sa vyrovnať s výzvami 
a prekážkami, prekonať rôzne ťažkosti a vytrvalo žiť podľa 
Božieho slova. Rozdávali, keď sami mali málo. Modlili 
si, hoci sa im veľmi nechcelo. Boli trpezliví a láskaví aj 
vtedy, keď sa cítili mizerne. To všetko robili v poslušnosti 
voči Božiemu slovu a s vedomím, že im to v budúcnosti 
prinesie potešenie.

Keď Boh videl, že títo ľudia sa múdro rozhodovali, 
nasledovali Ho celým srdcom a odmietli sa vzdať, 
požehnal ich. Náš Boh je Bohom, ktorý rád žehná svoje 
deti, ale nás aj skúša, aby zistil, či sme ochotní žiť pre 
Neho aj vtedy, keď nedostaneme to, čo sme chceli.

Ježiš v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša povedal, 
že požehnaní budú ľudia čistého srdca (pozri v. 8). 
Uvedomme si, že ľuďmi čistého srdca sa nestaneme ani 
ľahko, ani rýchlo. Boh sľúbil požehnanie aj tým, ktorí 
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budú svetu prinášať pokoj a šíriť ho (pozri v. 9). Na 
to, aby sme to napĺňali, musíme byť pokorní, obetaví 
a ochotní prispôsobovať sa ľuďom. Božie požehnanie je 
síce zadarmo – je to milosť; ale ak sa chceme z neho tešiť, 
musíme ochotne Boha poslúchať.

Prešla som mnohými zložitými situáciami, o ktorých 
nikto nevie. Prežila som chvíle opustenosti, roky 
odmietania, posudzovania a kritiky za to, že sa ako žena 
naplno venujem službe Bohu. Dnes sa však teším zo 
svojej odmeny. Nebolo to ľahké, ale stálo to za to. Ak 
sa odmietnete vzdať, aj vy sa dočkáte odmeny! Ani si 
nechcem predstaviť, ako by dnes môj život vyzeral, keby 
som sa bola vzdala v čase, keď ma pokúšali myšlienky 
všetko „zabaliť“. Som vďačná Bohu, že ma neustále 
posúval dopredu a niekedy dokonca priam ťahal, kým ja 
som kopala a kričala. Boli chvíle, keď som sa nevedela 
pohnúť vpred, ale Boh mi nedovolil vzdať sa. Vždy mi 
poslal ochotných ľudí, financie na nevyhnutné výdavky, 
otváral mi dvere, dával múdrosť, silu a všetko, čo som 
potrebovala. Cesta bola úzka, strmá a náročná, ale 
nakoniec som si uvedomila, že to je jediná cesta, ktorá 
niekam vedie. Dnes som šťastná, že som sa nevzdala. Ak 
aj vy vytrváte, odmena vás neminie.

Tomu, kto zvíťazí...

Na jednej strane chceme, aby nás ľudia považovali za 
silných, odhodlaných a schopných prekonávať prekážky, 
na druhej sa snažíme vyhnúť problémom a ťažkostiam, 
ktoré by nám v konečnom dôsledku priniesli to, o čom 

tvrdíme, že to chceme. Kniha Zjavenia je plná zasľúbení 
o odmene pre tých, ktorí vytrvajú:

„Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. 
Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je 
v Božom raji“ (Zjav 2:7, Ekum. pr.).

„Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho 
Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevyjde; napíšem naň meno 
svojho Boha aj meno mesta svojho Boha — nového 
Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, aj 
moje nové meno“ (Zjav 3:12, Ekum. pr.).

„Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, 
ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho 
trón“ (Zjav 3:21, Ekum. pr.).

Tieto citáty nám pripomínajú nebeskú odmenu, ktorú 
získame, ak vierou, vytrvalosťou a pevným charakterom 
prekonáme všetky prekážky. Keď si zvolíme náročnú 
cestu, dosiahneme víťazstvo.

Vchádzajme tesnou bránou

Ak chceme dosiahnuť cieľ, ktorý stojí za to, alebo 
spraviť pre Boha niečo významné, zistíme, že budeme 
musieť vojsť úzkou bránou. Vždy, keď nás Boh vedie na 
významnejšie miesto – pozíciu väčšieho vplyvu, miesto, 
kde si život budeme užívať intenzívnejšie alebo tam, 
kde sa nám splní sen – budeme sa tam musieť pretisnúť 
úzkou bránou. Úzkou bránou môže byť: opustenie 
negatívnych vzťahov, držanie jazyka na uzde (nehovoriť 
negatívne a nesťažovať sa) alebo obmedzenie zbytočných 
výdavkov. Možno sa budete musieť rozhodnúť pracovať, 
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budú svetu prinášať pokoj a šíriť ho (pozri v. 9). Na 
to, aby sme to napĺňali, musíme byť pokorní, obetaví 
a ochotní prispôsobovať sa ľuďom. Božie požehnanie je 
síce zadarmo – je to milosť; ale ak sa chceme z neho tešiť, 
musíme ochotne Boha poslúchať.

Prešla som mnohými zložitými situáciami, o ktorých 
nikto nevie. Prežila som chvíle opustenosti, roky 
odmietania, posudzovania a kritiky za to, že sa ako žena 
naplno venujem službe Bohu. Dnes sa však teším zo 
svojej odmeny. Nebolo to ľahké, ale stálo to za to. Ak 
sa odmietnete vzdať, aj vy sa dočkáte odmeny! Ani si 
nechcem predstaviť, ako by dnes môj život vyzeral, keby 
som sa bola vzdala v čase, keď ma pokúšali myšlienky 
všetko „zabaliť“. Som vďačná Bohu, že ma neustále 
posúval dopredu a niekedy dokonca priam ťahal, kým ja 
som kopala a kričala. Boli chvíle, keď som sa nevedela 
pohnúť vpred, ale Boh mi nedovolil vzdať sa. Vždy mi 
poslal ochotných ľudí, financie na nevyhnutné výdavky, 
otváral mi dvere, dával múdrosť, silu a všetko, čo som 
potrebovala. Cesta bola úzka, strmá a náročná, ale 
nakoniec som si uvedomila, že to je jediná cesta, ktorá 
niekam vedie. Dnes som šťastná, že som sa nevzdala. Ak 
aj vy vytrváte, odmena vás neminie.

Tomu, kto zvíťazí...

Na jednej strane chceme, aby nás ľudia považovali za 
silných, odhodlaných a schopných prekonávať prekážky, 
na druhej sa snažíme vyhnúť problémom a ťažkostiam, 
ktoré by nám v konečnom dôsledku priniesli to, o čom 

tvrdíme, že to chceme. Kniha Zjavenia je plná zasľúbení 
o odmene pre tých, ktorí vytrvajú:

„Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. 
Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je 
v Božom raji“ (Zjav 2:7, Ekum. pr.).

„Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho 
Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevyjde; napíšem naň meno 
svojho Boha aj meno mesta svojho Boha — nového 
Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, aj 
moje nové meno“ (Zjav 3:12, Ekum. pr.).

„Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, 
ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho 
trón“ (Zjav 3:21, Ekum. pr.).

Tieto citáty nám pripomínajú nebeskú odmenu, ktorú 
získame, ak vierou, vytrvalosťou a pevným charakterom 
prekonáme všetky prekážky. Keď si zvolíme náročnú 
cestu, dosiahneme víťazstvo.

Vchádzajme tesnou bránou

Ak chceme dosiahnuť cieľ, ktorý stojí za to, alebo 
spraviť pre Boha niečo významné, zistíme, že budeme 
musieť vojsť úzkou bránou. Vždy, keď nás Boh vedie na 
významnejšie miesto – pozíciu väčšieho vplyvu, miesto, 
kde si život budeme užívať intenzívnejšie alebo tam, 
kde sa nám splní sen – budeme sa tam musieť pretisnúť 
úzkou bránou. Úzkou bránou môže byť: opustenie 
negatívnych vzťahov, držanie jazyka na uzde (nehovoriť 
negatívne a nesťažovať sa) alebo obmedzenie zbytočných 
výdavkov. Možno sa budete musieť rozhodnúť pracovať, 
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kým iní sa budú zabávať. Tesná brána vás síce „stlačí“, 
ale potom vovedie na priestranné miesto, kde vás čaká 
Božie požehnanie. Keď sa budete cítiť natoľko „stlačení“, 
že budete sotva dýchať, nespúšťajte z očí odmenu. Je to 
tak, ako keď celý mesiac pracujeme a tešíme sa na deň 
výplaty. Keď vás diabol bude chcieť znechutiť, povedzte 
nahlas: „Výplatný deň sa blíži!“

Ježiš hovoril o tesnej bráne v Evanjeliu podľa Matúša 
7:13-14: „Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná 
brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo 
ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, 
a málo je tých, čo ju nachádzajú“ (Mat 7:13-14, Ekum. 
pr.).

Veľa ľudí sa nechce vzdať širokej cesty vedúcej do 
záhuby. Prečo? Pretože na širokej ceste je veľa miesta 
a o spoločnosť na nej nie je núdza. Ľudia po nej kráčajú 
s objemnou batožinou telesných túžob. Na širokej ceste 
spravidla nie sú prekážky, ale nevedie do správneho cieľa, 
naopak – do záhuby.

Ľudia, ktorí sa usilujú nájsť pravý život, musia kráčať 
úzkou cestou. Je priama, tesná a nejde sa po nej tak ľahko 
ako po širokej. Ak na ňu vykročíme, Boh začne od nás 
žiadať viac. V prvom rade nám začne brať z rúk batožinu 
(vyťahovať mäkkú výstelku z hniezda). Bude žiadať, aby 
sme sa vzdali niektorých starých spôsobov myslenia, 
napravili svoje postoje, sprísnili štandard platiaci v našich 
vzťahoch a rozhovoroch a zmenili spôsob, akým využívame 
svoj čas a peniaze. Život na úzkej ceste si vyžaduje, 
aby sme Boha vypustili zo škatuľky s názvom „nedeľná 
bohoslužba“, v ktorej Ho často držíme, a pozvali Ho do 

každého dňa a všetkého, čo robíme. Nesmie existovať 
žiadna taká oblasť života, v ktorej by Boh nebol vítaný.

To, čo od nás Pán žiada na úzkej ceste, nie je ľahké, ale 
bude to pre nás dobré. Spočiatku to možno ani nebude 
vyzerať ako požehnanie, ale ono sa napokon dostaví. 
Budeme musieť prekonať prekážky, ale nádherná 
odmena nás neminie.

Povzbudzujem vás, vstúpte na úzku cestu a vytrvajte 
na nej. Možno tam nestretnete veľa ľudí, ale ak sa pozorne 
pozriete, uvidíte na nej Ježiša, pretože On vždy kráča 
po úzkej ceste. Keď sa vám tento druh cesty zunuje, 
nevracajte sa na širokú, pretože je klamlivá. Chvíľu 
je zábavná a ľahká, ale nakoniec vedie do problémov. 
Ochotne zaplaťte cenu za to, aby ste s Bohom zotrvali na 
ceste vedúcej do života.

Deň výplaty sa blíži

Prísľub odmeny je to, čo nás udržiava na správnej ceste 
a posilňuje v úsilí nevzdať sa ani v ťažkých chvíľach. Aj 
keď nás cesta unaví a znechutí, nevzdávajme sa, pretože 
deň výplaty sa blíži!

Keď premýšľam o Božom sľube, že nás odmení, 
napadne mi List Židom 11:6, v ktorom sa píše, že Boh 
„odmeňuje tých, čo Ho hľadajú“. Nezabudnime na to! 
Jeho odmena možno nepríde v takej podobe alebo v tom 
čase, ako očakávame, ale určite príde.

Jedno z mojich najobľúbenejších miest v Biblii sa 
nachádza v knihe proroka Izaiáša: „Namiesto vašej 
hanby zdedíte dvojitý podiel, namiesto potupy sa budete 
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kým iní sa budú zabávať. Tesná brána vás síce „stlačí“, 
ale potom vovedie na priestranné miesto, kde vás čaká 
Božie požehnanie. Keď sa budete cítiť natoľko „stlačení“, 
že budete sotva dýchať, nespúšťajte z očí odmenu. Je to 
tak, ako keď celý mesiac pracujeme a tešíme sa na deň 
výplaty. Keď vás diabol bude chcieť znechutiť, povedzte 
nahlas: „Výplatný deň sa blíži!“

Ježiš hovoril o tesnej bráne v Evanjeliu podľa Matúša 
7:13-14: „Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná 
brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo 
ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, 
a málo je tých, čo ju nachádzajú“ (Mat 7:13-14, Ekum. 
pr.).

Veľa ľudí sa nechce vzdať širokej cesty vedúcej do 
záhuby. Prečo? Pretože na širokej ceste je veľa miesta 
a o spoločnosť na nej nie je núdza. Ľudia po nej kráčajú 
s objemnou batožinou telesných túžob. Na širokej ceste 
spravidla nie sú prekážky, ale nevedie do správneho cieľa, 
naopak – do záhuby.

Ľudia, ktorí sa usilujú nájsť pravý život, musia kráčať 
úzkou cestou. Je priama, tesná a nejde sa po nej tak ľahko 
ako po širokej. Ak na ňu vykročíme, Boh začne od nás 
žiadať viac. V prvom rade nám začne brať z rúk batožinu 
(vyťahovať mäkkú výstelku z hniezda). Bude žiadať, aby 
sme sa vzdali niektorých starých spôsobov myslenia, 
napravili svoje postoje, sprísnili štandard platiaci v našich 
vzťahoch a rozhovoroch a zmenili spôsob, akým využívame 
svoj čas a peniaze. Život na úzkej ceste si vyžaduje, 
aby sme Boha vypustili zo škatuľky s názvom „nedeľná 
bohoslužba“, v ktorej Ho často držíme, a pozvali Ho do 

každého dňa a všetkého, čo robíme. Nesmie existovať 
žiadna taká oblasť života, v ktorej by Boh nebol vítaný.

To, čo od nás Pán žiada na úzkej ceste, nie je ľahké, ale 
bude to pre nás dobré. Spočiatku to možno ani nebude 
vyzerať ako požehnanie, ale ono sa napokon dostaví. 
Budeme musieť prekonať prekážky, ale nádherná 
odmena nás neminie.

Povzbudzujem vás, vstúpte na úzku cestu a vytrvajte 
na nej. Možno tam nestretnete veľa ľudí, ale ak sa pozorne 
pozriete, uvidíte na nej Ježiša, pretože On vždy kráča 
po úzkej ceste. Keď sa vám tento druh cesty zunuje, 
nevracajte sa na širokú, pretože je klamlivá. Chvíľu 
je zábavná a ľahká, ale nakoniec vedie do problémov. 
Ochotne zaplaťte cenu za to, aby ste s Bohom zotrvali na 
ceste vedúcej do života.

Deň výplaty sa blíži

Prísľub odmeny je to, čo nás udržiava na správnej ceste 
a posilňuje v úsilí nevzdať sa ani v ťažkých chvíľach. Aj 
keď nás cesta unaví a znechutí, nevzdávajme sa, pretože 
deň výplaty sa blíži!

Keď premýšľam o Božom sľube, že nás odmení, 
napadne mi List Židom 11:6, v ktorom sa píše, že Boh 
„odmeňuje tých, čo Ho hľadajú“. Nezabudnime na to! 
Jeho odmena možno nepríde v takej podobe alebo v tom 
čase, ako očakávame, ale určite príde.

Jedno z mojich najobľúbenejších miest v Biblii sa 
nachádza v knihe proroka Izaiáša: „Namiesto vašej 
hanby zdedíte dvojitý podiel, namiesto potupy sa budete 
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radovať z vášho osudu; lebo vo svojej krajine budete 
mať dvojnásobný podiel, budete mať večnú radosť. Ja, 
Hospodin, milujem právo, nenávidím lup prinesený 
na spaľovanú obetu, verne ich odmením podľa skutkov 
a uzavriem s nimi večnú zmluvu“ (Iz 61:7-8, Ekum. pr.).

Všimnite si prvú časť citátu: „Namiesto vašej hanby 
zdedíte dvojitý podiel.“ Prorok tu hovorí o odškodnení. 
Odškodnenie sa, napríklad, vypláca zamestnancovi, ktorý 
sa pri práci zranil. Ak pri práci na Božom diele utŕžime 
zranenie, Boh sa o nás postará – odškodní nás. Naše mená 
sa nenachádzajú na výplatnej listine sveta, pretože o naše 
potreby sa stará Boh. Ak sa niekto proti nám postaví, zraní 
nás alebo odmietne, pokračujme v službe Bohu a ďalej 
robme to, čo je správne. Pán nás na konci odmení.

Môj život sa radikálne zmenil, keď som pochopila, 
že sa nemusím snažiť vymáhať odškodné od ľudí, ktorí 
ma zranili. Pravdou je, že oni by ma nikdy nedokázali 
odškodniť: nemohli by mi vrátiť to, o čo ma obrali. Iba 
Boh nám môže dať viac, než nám ľudia vzali.

V knihe proroka Joela nachádzame ďalší prísľub 
odmeny: „Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky 
a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré 
som poslal na vás. Jedávať budete dosýta a chváliť meno 
Hospodina, svojho Boha, ktorý sa k nám tak obdivuhodne 
správal. Môj ľud nebude navždy zahanbený“ (Joel 2:25-
26, Ekum. pr., dôraz pridaný autorkou).

Všimnite si zvýraznené slová: „Jedávať budete dosýta.“ 
Táto časť zasľúbenia mi pripomína moju mnohoročnú 
nespokojnosť. Bez ohľadu na to, čo som mala, nič ma 
nedokázalo uspokojiť. Hoci sa mi podarilo uskutočniť 

Nikdy sa nevzdávaj! Kapitola 18  Ako prudký vietor

mnoho projektov, neuspokojovalo ma to. Prečo? Pretože 
iba Boh nás môže skutočne uspokojiť.

Iba Boh nám vynahradí všetko, o čo nás nepriateľ 
pripravil. Ak budeme Bohu dôverovať, postará sa o to, že 
budeme „jedávať dosýta a chváliť meno Hospodina“.

Na ceste

Túto knihu ste sa rozhodli čítať z istého dôvodu. 
Predpokladám, že vás zaujal jej názov. Možno ste dosiaľ 
žili v nádeji, snívali svoj sen a uberali sa k cieľu, ktorý 
je natoľko dôležitý, že vás neustále poháňa vpred. Ste 
ochotní priniesť obeť, aby sa váš sen stal skutočnosťou 
a prekonať každú prekážku, len aby ste ho dosiahli. Možno 
ste práve v situácii, ktorú možno zvládnuť jedine vtedy, 
keď sa odmietnete vzdať. A možno ste to už v minulosti 
vzdali a nechcete, aby sa situácia zopakovala.

Uvedomte si, že keď sme verní, Boh často nečakane 
zasiahne a zmení zdanlivo neriešiteľné situácie. 
Nezúfajte, pretože prelom môže prísť už dnes; a ak nie 
dnes, tak možno zajtra alebo čoskoro. Boh počuje každú 
modlitbu a vidí vytrvalosť. Sleduje vašu snahu prekonať 
prekážky, ktoré stoja na ceste za naplnením Božieho 
plánu. Verím, že nastane obdobie, keď sa Boh postará 
o vaše potreby, otvorí dvere príležitostí, na ktorú ste 
čakali, vnukne potrebný nápad, zocelí naštrbený vzťah 
alebo spraví niečo iné, čo práve potrebujete. Možno to 
príde celkom nečakane a náhle.

Každému zdanlivo náhlemu víťazstvu, prelomu, 
veľkej príležitosti či požehnaniu, predchádza vytrvalosť 
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a vernosť, ktoré poznajú iba tí, ktorí sa naučili nevzdávať 
sa.

Na dosiahnutie svojho cieľa budete možno musieť 
čakať dlhšie, ako by ste chceli. Trpezlivosť v očakávaní 
býva súčasťou cesty ľudí, ktorí sa nikdy nevzdávajú. Kým 
budete čakať na Boží zásah, buďte trpezliví, užívajte si 
cestu do cieľa a odmietajte sa vzdať.

Možno nedokážete zmeniť okolnosti, ale môžete sa 
rozhodnúť čakať na Boha a dôverovať Mu. Hoci by ste 
museli čakať dlhšie, Boh sa neomešká. Verte, že príde. 
A keď sa tak stane, budete radi, že ste vytrvali.

Boh má pre každého človeka nádherný a jedinečný 
plán. Zaumieňte si, že ho uskutočníte. Keď sa okolnosti 
začnú komplikovať a vy sa ocitnete v pokušení vzdať sa, 
spomeňte si na ľudí, ktorí tou cestou už prešli pred vami 
a za svoju húževnatosť, vieru a nádej dostali odmenu.

Rozhodnete sa už dnes, že nech vám život prinesie do 
cesty čokoľvek, nikdy sa nevzdáte? Rozhodnutie máte vo 
svojich rukách. Ubezpečujem vás, že stojí za to prekonať 
akékoľvek prekážky na ceste za úspechom, ktorý Boh pre 
vás má. 

Buďte odhodlaní, verní, trpezliví a usilovní v každej 
oblasti života. A nech už robíte čokoľvek, nikdy sa 
nevzdávajte!

Modlitba obrátenia

Najdôležitejším vzťahom v živote je osobný vzťah 
s Ježišom Kristom. Ak Ho chcete prijať za svojho Pána 
a Spasiteľa a vstúpiť do jedinečného vzťahu s Ním, 
modlite sa nasledujúcu modlitbu:

Otče,

tak veľmi si miloval svet, že si obetoval svojho jediného 
Syna, aby zomrel za naše hriechy, aby nik, kto v Neho 
verí, nezahynul, ale mal večný život.

Tvoje Slovo hovorí, že sme spasení milosťou 
prostredníctvom viery – je to Tvoj dar. Spásu si nemôžeme 
zaslúžiť.

V srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš Kristus je 
Tvoj Syn, Spasiteľ sveta. Verím, že za mňa zomrel na 
kríži a zaplatil za všetky moje hriechy.

Verím, že si Ho vzkriesil z mŕtvych a že žije.

Otče, vyznávam, že som hriešnik. Ľutujem svoje 
hriechy a prosím Ťa, aby si mi odpustil. Vierou prijímam 
Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Verím, že som 
spasený a večnosť strávim s Tebou! Ďakujem Ti, Otče, 
v Ježišovom mene. Amen.

Nikdy sa nevzdávaj!
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Príloha

Príbehy ľudí, ktorí sa nikdy nevzdali:

Úvod

1. Henry Ford

2. Fred Astaire

3. Louisa May Alcottová

4. Walt Disney

5. Enrico Caruso

6. Theodore Roosevelt

7. John Wesley

8. Abraham Lincoln

1. kapitola

9. Pennie Sheperdová

10. Winston Churchill

2. kapitola

11. Marie Curiová

3. kapitola

12. Bessie Colemanová

13. Peggy (rakovina vaječníkov)

14. Juliane Koepcke

15. Alexander Graham Bell

Nikdy sa nevzdávaj!

4. kapitola

16. Dr. Martin Luther King, ml.

17. Helen Kellerová

5. kapitola

18. Wilma Rudolphová

19. Caitlin Hammarenová

20. Aron Ralston

21. Levi Strauss

6. kapitola

22. John Washington Roebling

23. Sarah Breedloveová (Madame C. J. Walkerová)

7. kapitola

24. Stanley Praimnath

25. James Cash (J. C.) Penney

8. kapitola

26. Ben Carson

27. Marian Andersonová

9. kapitola

28. William Wilberforce

10. kapitola

29. Mary Kay Ashová
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11. kapitola

30. Dr. Ignaz Semmelweis

12. kapitola

31. Maya Angelouová

32. Osceola McCartyová

13. kapitola

33. Rosa Parksová

34. Michelle

14. kapitola

35. Vincent Newfield

36. Spencer Silver a Art Fry

15. kapitola

37. Florence Nightingaleová

16. kapitola

38. Thomas Adams

17. kapitola

39. „Pat“

40. Andrew Carnegie
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Modlitba spasenia 

 

Boh ťa miluje a chce mať s tebou osobný vzťah. Ak si neprijal Ježiša Krista ako 

svojho Spasiteľa, možeš to urobiť práve teraz. Iba Mu otvor svoje srdce a modli 

sa túto modlitbu... 

"Otče, viem, že som zhrešil/a voči Tebe. Prosím, odpusť mi. Očisti ma. 

Sľubujem, že budem dôverovať Ježišovi, Tvojmu Synovi. Verím, že zomrel za 

mňa - zobral môj hriech na Seba, keď zomrel na kríži. Verím, že bol vzkriesený z 

mŕtvych. Odovzdávam svoj život Ježišovi práve teraz.  

Ďakujem ti, Otče, za Tvoj dar odpustenia a večného života. Prosím, pomáhaj mi 

žiť pre Teba. V Ježišovom mene. Amen.  

Ako si sa modlil zo srdca, Boh ťa prijal, očistil ťa a oslobodil ťa z pút duchovnej 

smrti. Nájdi si čas, aby si čítal a študoval tieto verše a pros Boha, aby k tebe 

rozprával, ako s Ním budeš kráčať na tejto ceste vo svojom novom živote.  

 

Ján 3:16    1. Korintským 15:3-4 

Efezským 1:4   Efezským 2:8-9 

1. Jána 1:9    1. Jána 4:14-15 

1. Jána 5:1    1. Jána 5:12-13 

 

Modli sa a pros Ho, aby ti pomohol nájsť dobrú cirkev, postavenú na Biblii/na 

Bibliu sa spoliehajúcu cirkev/, tak aby si mohol byť povzbudzovaný, aby si rástol 

vo svojom vzťahu s Kristom. Boh je vždy s tebou. Povedie ťa každý deň a ukáže 

ti ako žiť život v hojnosti, ktorý pre teba má!  




