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uŮ-l -PoVĚŘoVAcí L|sT''

"Volej ke mně a odpovtm.ti.,, Chci ti

nedoštupné věci, které nez,7áš.,,
oatámit veliké a

J r 33:3

Máme rížasného Boha. Když Ho votáme, on odpoví - tak, jak to

srruií..Íim to z osobď zkušenosti. Musela jsem Ho vďat často'

pi"i"z":'"* byla u"t*i 
'"si^'ina 

a měla.mnoho po.LÍŽÍ. !'tále 
jsem

se snažila byt clobrou rr"'í"ntou, ate nedaŤilo se mi to. Nedovedla

;'prlT * Éozi rďtu, rnui1lsem pfÍliš mnoho obav. Pro své

mnohé nedostatky u *ispo"r'y js"m trputa neustál1fm pocitem viny.

i;;iláď tciyz uyla 
" "ls""i 

šboru ÝeeeÍe Páně, pŤijímala isem

b"zi"áp-steír i naau;i, ze soucasnu skončÍ mťrj pocit viny. Zkrátka,

velice. jiem potťebovala uzdravení.
:-- íňávz j,",n u té době o uzdraveď duše nic nevědě|a, pčesto

i,"* .uJ,'*É'n'ourá'iJr uot"i.' .'''Bože, p""'lg:,-ril,' ;,j':úT 
.i

"oJpoveder' Na mou prosbu .o p9yg. mne poslal k lidem, kteÍí

sloužili vnitčďm uzdiavováďm; (Jednou mi.dokonce Búh nechal

o"J. i.t" it '"aněkolikkazet,kteréjsemsineobjednala.)
'*.ii"ili^ z";'i'-oJ6oi"ll' učite|em' Newrdím, že jsem

*"t,opne |osrytnout.et"neri t"otolicky fundované učení. VěFím však'

il'ffidí' k.áo b,a"--rlzdravent"duše čÍst, pťijme $co.9! !3cna
svatého - Jeho rasr.u, 

-oíouo'"nt 
oo viny.nbbo možnost osvobodit

á.uno oo odporu a hoÍkosti, které vriči nim máme.
-.-Ř.lÉ-"áku,ít", 

ík-;. Bťrh ve své tásce rozbolavělého místa

dorúká. kdvž iste o.uouo'"ni od viny či selhánÍ,.je to podobné, jako

káii.čí"..-, 
-i u"*le oÍÍŠ1ry. Chce štále vÍc a vribec nechce pÍestat.

A rížasné na tom p, i" eán 1" zde, aby ve svém čase dával da|ší

uzdravenÍ. \
Vím, Že vnitfní uzdraveď je vystaveno riziku kritiky i

n",pie.un'eno použití. KJyi ab meme aovrÝ zlvlad, nedojde ani k

iednomu. Modlím 
'" ''iá, "oy 

(]zlravent ďuŠc pro vás nejen.lakové
,;.kl;áy 

p;i;'ii"' 
-ale 

také íás povzburli|o v touze po vlastďm

uzdraveď.



UVOD

Když jsem v roce 1982 pfišla do Ev1opy, jen málo lidÍ.mělo
pŤedslavu b tom, co je vnitÍď uzdravení, či uzdraveď duše' jak to
iaději nazÝvam. Actoti tento pojem byl ve Spojenfch státech dobre
znáÁg, ady v Evropě si jen máloktefí,byli.vědomi.toho, že Buh
chce á mrizé uzdraviťuvnitÍ, uzdravit naše vnitŤď modfiny, zraněď'
*i" iany. Mnoho kŤeslanri znalo uzdraveď lzické. Když.za nimi

''gřáo 
pÉs.l tÍeba s poraněnou rukou, pohotově se modlili za jejÍ

uzdravéď. Většina z.nich však tehdy nechápa|a to, že.když.JežfŠ

"-r'ár 
na kŤíži, nejenŽe nes| naše hrÍchy, nemoci a slabosti,. ale

ot.ur.t pro nás,i díeÍe k uzdraveď naší duše ; Tysi: ,vrile, citú -
stejně tak, jako k uzc|raveď našeho tě|a (Iz 53:4-5; Z |47:3). '- Je téměť nemožné projít životem, aniž bychom byli ďjakym
zprisobem zraněni. Jestliže 

-tato 
neviditelná vnit ď zraněď zŮstanou

nLošetťena, zaďtí se a hnisajÍ. Drisledkem je bo|est, osamělost a
nenokoi. Naše zraněď nám- znesnadliujÍ (či nám V tom pfímo

'"6i.níio. 
abvcÍrom mohli mít uspokojivé vztahy jak na r9vině

riá.t!' i"t 
'-Éen.'n. 

Ate diky Bohu - lioyz l9zts zemŤel na k.ťÍži,
svou smrtí zap|atil cenu za naše ríplné uzdraveď.-.-.iayzjseín 

akto uči|a a stouži|a, vio6ta;šem tisÍce liclí, jak s
raoosulrijtmaly osvobozeď z vnit}nlho'ry!!ru.a neklidu, ve kterém
nt[t"rr p'i,ziti íu*inu svého živola. Črm déle jsem tady v Evropě,
tím vÍce stoužÍm |idem, kteÍí mají zraněnou duši.

Ptala jsem se Pána, proč je tato služba tak dťrležitá. Cítila jsem,

že mi ukázuje, že je-to čášt Jeho ptánu - .pÍipravit ;vti.Ji$. na

|robuzeď, tíeie pošna do Evropy. DŤíve než Pán m že dát život
iovym duchovďm nemluvMtkrim, potťebuje duchovď 

':1!č:; .YpÍiciázejÍcím probuzeď máme blt jasnlm světlem., k.teré svÍtÍ ve
t!. ioli. živo-tem p|n m v ně. Pán nás chc.e osvobodit od našich
ouáu u n,.ii'totv - oo ísecrr těch věcÍ' které nám bráď, abychom
uiuo. ot.oio se.be milovali ty, ktefÍ lásku potiebují. Pán nám chce
dát svobodf k tomu, abychom mi|ovali našeho nebeského, otce a

uéz'tlt'.'q"ě Mu dťrvěťoyali. A chce,.abychom se stali duchovními
rodiči nov,Ím duchovJm. nemluvlíátkum, tter1ym Pán clá narodit se
- rodiči, tteťí umějÍ mitovat, pÍispěchat na pomoc a vyučovat
Božím cestám.

Já jsem však pouze člověk. Mohla jsem udě|at jen.tolik -.a ne
ur". royuych trávila všechen čas modlltbami za |idi, mohla bych tím
p<lsloužit j.n o*e'.nému po.čg lidÍ. Jak to fešit?. 

Mnoz? z těch, kteÍÍ síyšeli toto vyučováď, mi ÍÍkali, že by si

pŤáli nrít něctl, cil by si moh|i z m;fch seminá.Íťr odvézt s sebou

bomcr. CÍtili, Že potfebujr |épe porozumět, o co pÍi uzclravení cluše

8

jde, a naučit se, jak dávat Bohu prostor, aby moh| v procesu
uzdraveď pokračovat po jejich návrafu domri. Také chtěli materiál,
kter! by mohli dát těm, kteÍÍ rovněž potŤebují rrzdraveď. Když na
mne pĚátelé naléhali, abych dala to, co jsem uči|a, do knižď podoby,
začÍm|o mne povzbuzovat pomyšleď na to, co by Bťrh mohl
vyptlsobit skrze psané slovo. A uak byla napsána trto kniha.

Jejím cÍlem, stejně jako cÍlem všeho, co učím, je oslavit Boha
tím, že Boží lid bude osvobozen - na těle, rn duši i na duchu.



rvlÉ svĚprcrvi

Kclyž člověk o sobě hovoťÍ, myslÍm, že try'měl .začít u

okamŽi,ku,kc|ysepoprvésetkatsJeží.Šem.Jájsemčekaladosvlch
j"o*ai."ii leí' stato.se to takto:
"-- Má nejlepší kamaráclka a já jsme.rněly mnol1o společného. Rády

1s*. ii.trdcnu popovíclaly o d'ut'y.t',..dbst jsme Pi|T .' ji:l" J,.,.i".
'bvlv sklrlené. J.eclnou kamará<lka íparl|a ke mně do kuchyně, když

i.til *ril ', a já viclěla, že se s nÍ něco stalo. ..Paulo,,' volala,
-"narodila jsem se znovu!".--ŇilJv 

pr".ltr* 1.".n neslyšela tento v5íraz - ,,znovu se narodil,,.

Ptala jsem se: "Co ses.. .?"- -ximaráclka 
se mi pokoušela fÍci o Ježfši, o tom, co.je to znát Ho

osobně, o tom, co to je, kc|yž je člověku odpuštěno a je osvobozen'

V bec mi to nedávalo smysl'.--Á 
piitorn to nebyto ,Áu, t9 bych- nikdy ne-b-yla..v. koste|e. Byla

isem číenkou epistopatnr anglikánské cÍrkve' Kdy.ž. jsem 'se.vdala,
nfestala isem (ram chodit, a|e poté, co se mi narodt|y El deu' Jsem
í"i*r'"ál., že se vrátím. Nemáte také podobnou zkušenost? Já jsem

o.u[ti.t.u tvp, a když něco clěIám, dělám to naplno. Učila..isem v

["áJiJÍt"íě,u nupíe,dninové biblické škole. Sloužila jsem dokonce

i." 
"itar" 

tÍm, že jsem pornáhala uklízet, pďovala jsem o oltáf ,

roucha a da|šÍ bohos|užebné pfedměty.."--v 
tJ době jsem si porl pnj."'' ' mbcttitba pŤecls1avovalarnodlithu

Páně a prosbuia oopuiteniv.šech hťíchr], kterfch jsem.se dopYs-tjla.
pi"t"z". mi nikdy nepÍipadalo, že byc-h spác-ha.la něia!Í- .těžIC}í"

i'ir"t', i.'oro mi to všechno asi tak tÍi minuty..J.ednou,'když jsem se

ákto,mod|ila, se něco stalo. Jak jsem se modli|a, pÍišla mi T T.ys!
n"oJuytna myštenka: ,'Paulo, to jL nebezpečné, zahrávat si s BožÍmi

věcmi. ' '
Po|ekalomneto,zvláštěkclyžmnetamyšlenka.neopouštěla.

nyro tu i**ozÍejmě mnoho zpťrsob , jakjsem moh|a odpovědět. Má

iJ'[." však bylá: Jestli je to.nebezpečné, pak raději této činnosti v

kostele nechám.
Běhern čtrnácti dnťr jsem ze sboru odeš|a.
ŤĚá 

"z 
uí*, ž" to iozhoclnutí neby|o správné, a|e možná by|o

nutnJ,-l.otože bych si jinak mohla trkto.'hrát na církev'' až do

pŤíchodu Pána JežÍše.,' 
vz jsem dál do koste|a nechoclita, a.tak mi bylo.jasné', .že

p,'uJupááouně pťrjdu do pekla. Ta myšlenka mne neděsila. Stejně
'ru* o.i budou i vsicnni *o;i prat"le . oštatně, zkusila jsem.choclit do

k..i;];, a jest|i nebe buc|á jedna dlouhá bohoslužba, pak jsem si

vťrbec neby1a jista tíln, že bych tam chtěla.

l0

Tak jsem na torír byla v okamžilcu, kdy má kamarádka
proh|ásilal '.Musíš se znovu narodit!... -]v 

nesteoujÍcích tldnech mne pravidelně navštěvovala a pokaždé

vvorávěla o lěztsi. Řeagovala jsem wrdě. Nemohla jsem vystát její

'ii.rcj "uliJ"j, 
o stu'tr," které vystčÍda|o dÍívější sklíčenost, a její

pfítomnost mne začala nudit.
Nebvla isem na ni moc hoc|ná. Jednou jsem jí Ťekla: ''Jestli ' mi

budeš povídát poŤác| jenom o JežBi a o znovuzrození, tak se s tebou

nechci.kamare^ait. Něctr mne b;ft, protože já wého JeŽíše nechci.''

Když jsem to ťekla, žaéaiy jí štékat slzy. p9- tváfÍch.

oopoveoeu: ',Ale mně záležÍ na tom,.kde bucleš trávit věčnost'',

:..i kdyžJ;"* n"d.l. na sobě nic znát, tato slova zasáhla mé srdce.

crtiralsdm, že je to prvď člověk, kterému skutečně leŽe|o na srdci,

kde strávÍm věěnost. gyi"FĚ* ;taÉ velmi zayrze|á. Řekla jsem jí,

abv ke,mně už.nechodila. Nechtěla jsem se'už s ď srj$t.. . ..", 
Ň;b;;i;;.6 

.;i"t.i. 
ct'ooitu.t.e mně zhruba 

.trikfát 
tr.{ně..

oer'lu ls"* všechno, co jsem jen.mohla, ubyŤ J."9::ť'-T
ír.o.tr'ái. j sem, že n.j."' d9ry, žauhova| a j:" T :á:Š:yr .1.::T'9'i 

| 
"

isem otevÍíi. ona se vtak vždycky nějak dosala dovnitč a vyprávěla
,;;Íši. 

ffitdy u.c"'' když jieni si šla |ehnout, jsem si vzpomněla

". 
i", ." *i ďl"zrsi rn.aru' ion 

'a 
tebe umÍel. I kd.yby to bylo.za

i.u.tái"o", JežíŠ.by zemel, aby 1ě vykoupil,z,hrth.l ""!ill{:"'
Ábvch už konečně nrěla od toho obtěŽovánÍ pokoJ' rega Jsem

jÍ: 1Do6Íe, p jdu tedy s tebou. do sboru...J-- 
A tak,jsem s ď,datšÍ tfden šla..Nepamatuji .*.*l 

j",!! 
9|"

ue,int,-_Áě na stěně za kázate|em bylá.slova: ',Pojdte ke mně

všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi b[emeny, a já vám dám

odoočinout.' (Mt ll:28)."* 
Ňi. y. pi.otr* jsem. se necÍti|a usvěc|čená z toho, že jsem

nrrcnrt. koyroliu jsun se srovnáv1la 's.jin;fmi, nrin1ct1Jo.mi.. ze
j;ffi; íč "el, 

uÉtsin' z nich. Teč však Pa:tgr u.'yz'',v1|,fy,, kteťí
tt'tl]r pri;ilout JežfŠe jako Spasite|e,.aby pťišli dopÍedrr. V té chvíli

i'."i .hil' hroznou titru suygt, hÍíctrťr ná ramenou. Bylcl to, jakcr by

t"., ,ycjii;l ;;;b.:-Ý té,chvíli mi byly jasné dvě věci: potŤebuji

šluíit.í., Zachránce - a JežÍš je ten, kt-erf mne múže z rn1/ch Mích

zachránit.---- 
št,.o*aŽdénÍ zpÍva|o pětkrát refrén pÍsně ''Tak, ja$ž jsem:'; a

i kdy'.iJ; t,yr' i"I'Jy j.ecliná, .kdo oclpověděL na vfzvlt, nic mi

ne'not'lo zabránit v tom, abych š|a dopÍedu. Když se pastor za.mne
mod|il, požádala jsem Ježíše, aby vešel do.mého srdce, odpustl| ml

" "ci'tir.Á"", 
. piij'|a jsem Jeho |ásku. A hned jsem pocítila,.že ta

irr'u Úyl" ,e,,nne inata. Pochopila jsem, co znamená narodit se

znovu.

il



KdyŽ jsem vyšla ze sboru ven a podÍva|a 'isem se kolem sebe,
bylo všechno najednou záčivějšÍ. Cestou domri jsem zapalova|a
cigarety a hned je zase zhasína|a, protože chutna|y odporně.
Konečně jsem se zeptala: ''JežíŠi, ty nechcď, abych kouÍila?.'

odpověd pÍišla z mého nitra: ''Ty už koďit nemusíš.'' Nebylo
v tom žádné odsouzení, jen ta prostá slova: .,Ty už koufit nemusÍš.''
A tak jsem pťesně takto kouťit pÍestala. Prostě, bez nějakého
usi|ováď. Byl to zázrak. VěŤÍm, že Ježíš ho učinil proto, abych
pozna|a, jak skutečnf on je.

Da|ším dobrodružswím se pro mne stala.Bible. Pokouše|a jsem
se ji číst už pťedtÍm, ale tehdy mne to v bec nebavi|o. Ted jsem ji
nemoh|a od|ožit. By|o to rížasné. Bible m|uvi|a pťÍmo do oko|nostÍ
mého života

Nyď jsem by|a jako má kamarádka, která poznala JežÍše pÍede
mnou. Problém byl, že ostratď moji pťáte|é si mne ted nevážili o nic
vÍc, nežjsem sijá pťedtím váŽi|a jÍ. Neoceliova|i to, že má wáÍ záYÍ
radostí,.ahi to, že jim stále vyprávím o JežfŠi a nutnosti narodit se
znovu. Mrij manžeÍ také neocěfroval, že má teč ženu kÍesŤanku. Náš
vztah se velmi zhorši|. Já jsem pÍestala pa it do jeho světa. I když
jsem si mysle|a, že jsem ted lepšÍ, mrij manžel chtě| ženu, se kterou
se oženil.

Situace mezi námi se stá|e zhoršovala, až mi manžel Ťekl: '.Jest|i
budeš dáI taková jako teá, rozvedeme se...

Slova *rozvod,' jsem se v tom okamžiku ve svém srdci strašně
zalek|a. Moji rodiče se během mého dětství rozváděli dvakrát, a já
jsem proto rozvod za ruc na světě nechtěla. Když jsem se vdávala,
Íekla jsem: ''Je to na cel;f život..'

Prjl roku po tom' co jsem svrlj život odevzda|a Ježl.ši, jsem byla
pÍesvědčena, že jedinf 3P sob, jak zachránit moje manželství,-je to,
že prestanu byt kĚestankou' Nedba|a jsem na své kŤestanské
pÍátele, ani na radu našeho pastora, abych svou d věru s|oži|a v
Pána, a ze sboru.isem odešla.

SnaŽila jsem se b1ft taková, jako jsem blvala dÍíve, ale nebylo
to'vribec snadné. Bylo mi velice bídně. Nakonec jsem jednou v noci
zvolala: ''Ježíši, j{ jsem tě požádala; abys vešel do mého srdce a
mého života, a ted té žádám, abys odešel.,' Nejsem na to hrdá a
sdflím to jen proto, abych vám ukáza|a na bezv hradnou |ásku a
milosrdensťvÍ našeho Pána. JežÍš mi odpověděl. Bekl mi: ,,Paulo,

nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezťeknu. Jsem stáIe s tebou..' V
té době jsem ještě nevěděla, že tato slova jsou v Bib|i.

Sla jsem dál svou v|astď cestou. o něko|ik měsÍcťr později mi
manžel jednou ráno Íekl: ''Pau|o, už tě nemi|uji. Chci se rozvést.
Chci se oženit s jinou ženou.''

l2

. stěžÍjsem. to vydržola vys|echnout. Mě|a jsem ho da a tohoto
jsem se obáva|a. Nevěděla jsem, co mám dětai. Nákonec, z bo|esti,
1.j:::" odmÍtnuta, jsem se rozhodla jÍt do baru: pÍt.a najÍt si

žádného neš|a. o něco později jsem zapartiovala na pÍíjezc|ové cestě
u kamarádky Nancy. Když jsem Nancypověc|ěla, cďsďstalo, začala
mt rlkat, abych se Vráti|a k Jež|Ši'

"Všechno jsem už vyzkouše|a,.. Íekla jsem jÍ'
ona mi nabíd|a: ..Budu se za tebe mocllit.,,-
"Ne, to nechci."

. fdyž jsem však.šla u-ď tu noc spát, roz|il se mi v srdci žasn;f
pokoj. a já jsem vědě|a, že se Nancy za mne modlí.

Během da|ších dn mi Nancy Íekla o kitu v Duchu svatém a
y|uv.en{ v jazycích. UkÁza|a mi místa v Bibli, kde se m|uvito o tom'
že tak dostrnu moc k tomu, abych byla Ježl.Šov/m svěclkem. ŘeHa.
mi, že se bude Duch svat/ modlit skize nlne, kcíyž c|ovolím, aby nri
da| nov]Í jazyk. Dá|e to, že mluveď v jazycÍcih mne vnitrně zbu<ítrje.
* .-Nasloucha|a jsem a zača|o mi vystupovat stovo ,,moč,,.
Potňebovala^ isem..moc. opustila jsem téztšě. Selha|a jsem jako
kŤestanka. odvrátila jsem se a šla svou v|astní cestou.

Toho--večera jsem se rozhoc|la: Chci byt pokŤtěrn v Duchu
:u3!9*. Když děti usnuly, pok|ekla jsem u LkJI-e a požárla|a jsem
.re.žÍše' 1pv uyt mfm Pánem a Králem. Už pÍedtím jsem Ho poina|a
jako svého Spasite|e, už tehdy jsem Ho nazfva|á Pánem,. a|e ve
skutečnosti jgem Ho Pánem svého života ne čini|a. By|a jsem ve
vzpouňe. Ted mne manže| opusti| a mrij život byl jeden ve|lcf
zmatek.

{uk jsem tak kJeče|a, Íekla jsem: ''JežíŠi, tac|y je mťrj život.
Yzdávám se ho. Uči mne tím, čím chceš fy, anycn uyla. Jsem tvá.
Prosím, pokťti mne ve svém Duchu svatém.-Chcís" 

'n"ottlit 
v novérn

ja'y$ a potÍebuji moc k tomu, abych by|a kÍeslankou..'

'. 
Zač'a|ajsem mluvit a vyšly ze mne poc|ivné s|abiky - zpočátku

váhavě' ale jak. jsem pokračova|a,. Rtynu|y volně, a 
.byl 

io nov1i
jl,y\..P|aka|a jsem a necháva|a oiritra švatého,'aby.se modliÍ.
Vy|éva|a jsem Pánu své srdce.

K.ťest v Duchu svatém, či uvolněď Ducha svatého, jak to
někteÍÍ naz,jvajÍ,.byl pro mne rÍžasn;/m požehnánÍm. Nevěddlíjsem,

nějakého muže.
^gttt,  

l l luzc.

Míje|a jsem jeden Lbar za druhfm. Z jakéhosi drivoclu jsem clo

jak se mám moďit,.jenom jsem sé sále moc|Ii|a v jazycÍch íir.Ja|( se mám modlit, jenom j
jsem nechávala Ducha svatého, aby ved| mé modlitby. Brzy nato
všechny. tÍi m.é děti pozna|y JežíŠe i ayty pokŤtěny v Díchu síatém.
. M.ij manže| se po roce vrátil kvťríi auien.' aomrr. BěIrem c|alších

dvanácti |et ještě několikrát orlešel a vrátil se. By|a to velrni těžká
léta, protože jehcl |áska ke mně se už neobnclvila.-



Běherrr těchto dvanácti let mne však Pán naučil mnolrcl

d.rl"'ď;h .ásacl. Nebylo to jen rozumové poznánÍ, ale moudrostpro
uzao.í"nnt.život. V epistoté Římanťrm 8:28_29 je napsáno, že Bťth

;bito' abv nám, ktlrí se máme poclobat Jeho Synu, všechny věci

l'""á.at'ál'-,t oobie'''r'r. Jak tato pravcta PÍsma pisobila v mém

;f#:-'ěiily se moje perspektivy'. Milova|a js"T lín:' .tly|a .jsem

il; ";'-poár" 
l.rlo ioztrbclnutí, a tím .'dobrfm., bylo to., že

áloino.ti, kter1fmi procházím, mne proměď. V mém životě bude

vidět Ježíš.'.""Účih-j.em 
se chválit Pána v kažclé chvfli, milovat Ježíšovou

leskou, oápouštět a v oc|puště.nÍ^žíj' Jak .jsem. j:l .|ok11lu'

'""'ir.].lil' 
i,",n ," na to, itryc4 BožÍ zásady uváděla do svého

zivota' Chtě"la jsem žít život pod|e BožÍho slova.
- .-ProžiIa 

js""* na sobě mnohou proměnu, ale také jsenr.mnohokrát

se|hala. zaátaj'"* 
'" 

rnocllit taio slova (a modlÍIn se je.dodnes):
;F'n", učiĎ ze "mne takovou žentl, jakou Ty mne zarn šlí"š a chceš

nrÍt. ''
Ně.iak jsem věděIa, že ta žena,.jakou mne Ježíš chce mít, je

velice milá-osobnost. Á mk jsem státě vo|ala k JežÍši a prosila Ho,

aby nri pomohl a proměnil mne do své podoby. 1 '] '1-... ...x:k,--, 
l..tiou, kc|yž. jsem byla sklíčená iÍm,,át jeonam-v rrrčiqfch

oblastech svétro ziv"ota, poáívala jsem se ven na náš trávnÍk. Posekala

|slil il preu tremi j,,y, ul" uŽ ,ase všude vyrážely.pampelišky.
Fš*v.Ělíl'"- *i' r" já osn'a* Ten trávník lit q1pt1l:I:I *'
b;;li:.*".í' dal myšlánhr: ''To je proto, že nikdy neodstranfŠ

koÍeny. '' -
': 

gíi" ,to zajÍmavá myšlenka'- Krlyž-.isem za chvÍli vyšla ve'n na

'ut'r-aáu, 
uytan1" jsem píevel, jehož kor.ény zač,a|y vytá.žet na jiném

;í*iJ. ž"J"u mi"pťišlá ta rny"šlenka: '.DÍváš se na svťrj problém a

'lÍš 
ii, ž" to je oblast, kc|e potŤebu.ieš proměnu, ale koÍeny

oroblé-.' isou na iiném místě.
',." K'li;J'*to j,"' dostala dvě kazety o u{Tvení citovfch

zraněnÍ. Jejich auiory jsou braďi povo|aď k této službě..^-.ťo 
uyr 

''čátek 
rírdho dalšÍho.ilobrodružswÍ - n.rá citová zrarĚní

' 
*inurošt by|a uzclravena od koŤenri,. byla jsem }.zdravená ve své

;"li.-;b; j"ifo moh| ve mně v|á<lnout jako Pán a Král.

A o-tom pojednává tato kniha.

Paula Shielcls '::.'.i ..-
Leusden, l99l

'L
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co JE To UZDRAVENÍ ouŠr

,,Duch Panovn[kn Hosporlina je nade mnou. Hospodin ně

rlomazal k romu;.,ty,n nesť ratlostnou zvěst pokornlm.,
,;;;i;r.,,;; 

io,á,í,iany zkroušenjc! ydcem, vyhlásit
.zajatc 

m svobodu a věztI m propusrcnl. 
Iz 6I '. ]

Snacl byste rádi věclěli, co to uzd.ravení duše vlastně je.

Je to totéž iur.o '"trni 
u,cl.au"nÍ nebo.uzdravení vzpclmírrek?

i" io 
"ei.Ú 

druh duchovní psychiatrie?
MusÍm se obr.at svou mintrlostí?
Jak to funguje?

Jest|iže se takto nějak poc|obně ptáte, nejste sarni. V. otázce

uzdraverrÍ duše je *nonJ,,nutku. UzclravenÍ drrše, vnitŤní uzdraveď,

uzdravení lidÍ zkrouíenet'o .i.r.", uzdraveď citovjch zranění - to

isou všechno pot.u*y,l.t. popsat urtitou oblast uzdraveď, které 1e

iďesianiim dosn'rpné skrze JežÍŠe lklsta.

NadpŤirozenésetkání s Ježíšem

Pojem uzclraveď duše nej raděj i.vysvětluj i iltoi,.' itt1g1.o.-1

setrcá.rí s ježÍš.''. ' koyz se uet*ě žÍť v. Kristově plítontnostl ' Jsme

osvobozováni o.r 
'i'iJt'" 

i-. í'áiououani ze zránění srdce tak,

abvchom mohli žít pln m životem.
, "","ii";;;;.; 

'''l,í''lii" "'.r,*"''i 
oclhalÍme pověry'.Jsou to lži o

Bohu, o jinfch ricreln"i ;;t samotnfch' kterfri jsme doposud

. íuríri] Ň'íiír.r'.r tÍebri.vělírrc tutttu, žu.B lr rrtlrrÍ rrrilrrjícírrr Btllt0ttt,
. nebo žQ nánr u.lp."lii 

'"-'''.'l" 
Úi nechce. Možní, že se na sebe

dÍváme jako na,y,.r.."ri"":*".l'gdd toho, aby je někdo miloval,

ktefí na to neJsou á"ši o"utr' Nebo se tre-ua viclrme jako ošklivÍ'

tlustÍ, l idmi odmítaď. ]'.. '.r-. ' :^^* .,-,.i inrl l|
Uvedu pfÍk.lad.le sueno.života. Vždycky jsem poci ovala, že

jsem odmÍtá* .uy* át."'. nrl.e* .'pociíovaía, že jsem odmÍtána.',

Drotože otec mne ve skutečnosti neodmítal.
',.',ilt ;""jnon'.'t''"'eiau-i s v ni tťnínr uzclravová ním fá n zpťrstrbi l

to, že se *i uynori"t^-"'lirívzpomínka. Byla 1 cloby, kdy^mi bylo

deset let a moji ."áiHil'ii.oz'vedeni' Ctrtuta jsem.žÍt s otcem, ale

byta jsem .uer.nu .iJ nti: .l^,p., la mne poslala clo intcrnátní

školy, kcle s" *, uŮb.. nelfbilo. fíyla jsem zvláši zahofklá, protože

t5



jsem byla pňesvěclčená, že kdybych rnohla žít u otce, do internátrrí

Stoty Uy mne nePoslal." - 
t;; den, kdy mne tehcly navštívil ve škole., jrym. pu ie|la:

,,Tuti,-u"'*i'me oasuJ. Mám téhle školy až po krk' Chci jet s tebott

domťr.''."...;io 
uc|ě|at nemťtžu,'' fekl mi otec velice vážně

su*o'r";*u, jutoiospuIe teě uz 9!áqu, proč to nemohl udě|at,

ur" p".o áĚ'.iilete'duueelolnu*"nuto plně odmítnutí . mťrj otec mne

"".t"". 
gvra to lež. Ťuto r"z však zristla|a ukrytá v mém nitru celfch

tŤicet let. otce jsenr t^učtÁá^ ., aby se téhoťdne večer zríčastnil ve

ško|e progru*u p.o .oáie", ulá 1'i ,9 nemoht. Určitě mě| vážné

át'""aí. El."* "s"t 
uyiá.",anuna hn1d clvakrát. Nemě|a jsem

rocliče, kterf by,e *nou šel na ten program' a mrij otec nechtěl,

abych žilá rr něj.--, 
rcayz jsenl-ppžécla!1 Ježíše, aby vstouoi| clo této vzpornÍnky,

proŽÍvala jsem, jak 
.on 

sec|í vzadu-v autě, zatÍmco já 
-rnluvÍm 

se

š;il ;i;.i'". Á "'por".i }eho pŤrtomnostÍ jsem cÍtila i Jeho lásku.

řil;..;:;.k; kdy.by 
'i 

ÍÍka|:^ ''Paulo, w j otec tě má rád. on tě

tenkrát mě| rád..'
V tom okamžiku jsem byla schopna svému otci odpustit..Plakala

:,"-, p,otole uyI ul-m,wy u proiože y,ž ho nikdy nebudu moci

uvolnit z odmítnutÍ, t..ij:š"* irtit.. l"zrs však ÍÍkal: '.To nevadÍ.

l';".'ili;;čl.i{Jyz j."'"to uděla.la, on uzdravil srdce děvčátka,

Ř;;'i" cÍtilo tolikbaíirtnuto. Pak jsem victěla, jak jsern svého otce

p"rruir. u l"zrs šel se mnou na to setkáď ve škole;
Kclvž isme tun-' iri, iĚtt mi: .'Pau|o,.mnoIrokrát sis myslela, že

""'i-siilir.ái'';, 
i; j;i;;nlu. la 1,"* však byl s tebou. Já jsem v těch

"t'"irr"t'.t,vr 
uiay.i.y ilb;". Á uyt1'"* h|- proto, abyoh ti nom3]tt.

Vzal mne zpět clo .t'"ny.t' siruácr, .kc|.y jšem se cÍtila samolná a

ooul.ena, a ukáza| *i, .;ut v {9lr byi sé mnou a jalf .rozdfl to

;5t ;iJ. Ty ffil"oi jsĚm neuiou|a. uk, jako když se treba č|ověk

áí;;; 
"|"u.í'i..3o"iioáá 

jsep"yša! Ro-\9i orameďcí z Jeho* |ásky

a zakoušela l"t,o u,jiiu;'ť''6á.fr'i'oje žiá'iu''t a na ry-události mi

l'ili''"i"" 
',i 

;Ě;; **!y To proto, že tam nvnÍ vidím JežÍše.

Kdvž isou lži, kterfm věÍíme, uyneseny. na světio, q'k,''1čí#'"

"idě;;il'á;.-n:L 
t" íždy pravc|a, 

-která nás osvobozuje (J E:32).

od|išnost od jin'fch druhrj pomoci

UzclravenÍ cluše je něco jiného než ostatď druhy terapie či

poradenswí'
r PÍeclně to neznamená rlpat se v podvědomÍ. Když se za

někoho modlíme, ;ď*j;,"" ii. na pucha svatého. Spíše raději

l6

. "p-pch{m"q na .|!..ě'.,p, abY''9.{.l.gg takové k|Íčové vzpclmínky, které..Q.-p...

','sj. 
pfe-jE.vJ1pst. Prozkoumáváď ni tra, pozorovilní naŠiclr problénrťr

či , hfíchri vede k .depresi' KdvŽ Duch svat! vybaví klíčové
vzpomínky, vedb.o:tie ivoboclě. -

' l Neď to rovněž opětovné vyznávÁď minu|fch hfÍchŮ. Kdykoli

"vÍme o nějakém hfíchu ve svém životě, minulém či pfÍtomném,
pťinášíme ho k Ježíši a prosÍme za odpuštěrÚ. 

r Není to psychiatrie. Ta nám pomáliá naŠe problémy objevit a
pak nás učí, jak s nimi žÍt. Pri uzdravenÍ duše se dozvídáme' jaké
jsou naše problémy, a JežíŠ-je uzdravuje tak, že odstraĎuje určitá
zraněnÍ, bolest, vfčitky, pouta. osvobozuje nás.

'r K<lnečně, ncď to udílení dclbrlch rad. Mrrohá dncšnÍ terapie
do značné rnÍry. pfedstavuje jen toto nebo jen má|o navÍc. Pťi

. uzdravovánÍ duše nám |lov.{'k' '.!í9.y se s n{mi. mqgtl{' 
-p'omá\{.

abycho m ngc} [li*J*9ž $'''..,pj'j {t y' m 9.c i Dl qh a sva téh o. . a*'.Úl'$s
. l 'pák zodpovÍ.-qa{e otázky.

' l. ' 'Stále. znovu a znovu jsem svědkcm toho, že když zrarĚn[ a
. svázaďllidé pÍicházejí. k Ježl^Ši pro uzdraveď, on je uzdravuje.

Nezáleží na tom, kdy ke zraněním doš|o . nedáv-no či pŤed mnoha

' |ety..Ježíš pfesahuje čas a jedná se zraněními, at s9 sta|a'kdyko1i.
. Protože.l'JežÍš Kristus je tent ž v{era i c|nqs.'i .ga věky'. (Zd l3:8),

i,.mrlže.vstoupit.do našÍ. minulosti, pfÍtomnosti i budoucnosti. on je
,. ten' , ktery. umí odejmout bolesi z našich vzpomínek a ocJstranit

zraněď. Ón umí pfinést potěšeď a |ásku tomu po|ekanému dílěti v
nás. Svou lrÍškou m že uzc|ravit bolest zprisobenorr odrnÍtnutím. Mriže

' nás uzdravit,'.proiože on je Bu}r vešker ri(ghy on je ten, ktery umí
potěšit.v kažclém našem soužeď (2. K |:3-5).

Ježíš toto všechno čirrí, aniž bychom mrrseli vyznávat spoustu
hčíchrj ze své minu|osti, aniž bychom museli pfíliš hluboktl zkoumat
naše podvědomí. To nenÍ zprisob, jaklm on jedná.

Jak uzdrayení duše probíhá

Jak se to tedy všechno děje?
,B h nás stvoťil k tomu, abychonr s NÍm měli obecenstvÍ. Když

pÍijímáme sp4seq!, když plog[ry'|g|.$q a Ducha svatého, aby vešli
il"o-náŠeho živou, stáváme še q'g'u-Í{t -stvo enÍm . nbv!l4 stvoč9q!1'l
v Kristu. .. 'Qo je staré, pominulo... " (2..K 5: l7). Brih nárn odpouštÍ
všectrii! naše hrrchy a rrdnr nám spravec|lnost'JežíŠe Krista. Mrjžeme
mít nyď obecensvÍ s otcem, Sníme k Němu pčijÍt kdykoli'. p191ože
on nás pro Ježíšovu krev vidí jako dokonalé. Smíme k Němu
pficházet jako Jeho děti, smÍnre Mrr fíkat '.Abba'. (: tatínkrr .
pozn.pÍck|,)' A |o ne pro to' čÍrn jsme, ale'pro.-!g,*c9.'Jc1Í$-*s.isry'"s,

t7
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ií::,JJT.JJtďťp;. ijErn j.zrs", iak ji bere ia iJku.a pfivádÍ ji

k otci. JpžrŠ ji P9Y'9''"*';;bI b1islá k 9:.i o'll"': i.\9IŤ 
.

udětala, zmize|y jeií obavy l stracn..

NevÍm, jut uíi iii;l ;loi ;q:gám tak; jak si,Jež|š pÍeje.

..Někt|v lic|em odpovírláni-na títok protirítokern'l rožhněvárn se,.iinc|y

;;"#Ěá..ffi.i{t';ěí'l'jí; j' kjii Ň;y:"hci.zce|a tlŮVěÍovht a clrodit ve

víťe s Ježíšem. obč# * u"ln'...VÍln,;že,tento straclr nenÍ od;Pána,
.;[li'ii ;ili"*il;íiy;'"J'"J;.'t,'.h pr"'n1t.6r;ri:..lii jij(.l'..j.|,..'i

Chci milovat l.'iáei'", 'i" 
íiái'n zii ist'u m.n-o{' kterď je těžké

mitovat. l"to puuJiiJi"j*'t pe"u: .toje:to se ťnnou v hepgf-ád*J

iii;.Ú:;;;il 
.b}'i"i"1ě;,,' j*y il.i gyit"' 6. ?'l.? :' qglly.;l podle

,,.iě iW).i,i ši e, x ;ii,ii ií uh * i t,a-ť 4,,;',' +fu Et kir:al' ď+ .,.
Ziišfuii' z" *"*iínis.n"jisr,n oa vjtsinv iiai.',ve společnosÚ

. nusiÍé,i.#'ffikyth 
.pia"r'e*e' nec|ělní . p61''. ; VěLšinou'je' však

. 
to usmÍvajÍcí, se 

". 
íi; il]],nu,k*, kt91íru.l''k.y.Yár." :itrnoho

vnitťnÍho n"poko;"...iJřili..'n [-9 
''l,n"n tentcl VnitťnÍ nepokoj a

zianění, kreré náí [,í"i.""aili '";ry-ia,1t 
tásku..a ob9c,3n,1w|; ttere

. nám chce otec dá!'
Proč .isme luioun Prď stále |c|ě|árne ty,t.'ž^ chyby? Proč

nemitžeme oyt t"tovy*i, jalclmi nás chce.nrít JežÍš? , 
.' ,r';'l

Naše podvědomí

Mnohokrát tkvÍ naše problérny v poc|věclomÍ. To je. ta,část naší

nrysli, jcjíž existen"i ,i-"nl neuvěc|omÚeme. Víte, naše myslje jako

Inagnctofon. Po cctf náŠ život se tu zaznamenáváa ukláclá všechno,

co še nám stalo -.ráui? ' i . ' i j .  bo[once. i , to, co se nám prihodi lo v

obclobí pŤe<l narozei"írri. l'*" 
'áno"áni 

liclrni.i oko|noŠtmi naše'ro

života. Velice."á*' li;.' lá in,="o ie trdálo v minulosti. 1.Poškození

*il;.i ';a.r,nJ.'ln.si.Ávir, *ti icity;. ' ...i: .' .:.l.! .!" i..

Uvedu oarsr prrr.raj'"V *i"u19{ jgem se !roz$ bála mluvit na

;"r":""á'.ll P;t j$ trtjut' r.i".i v o c.!u svatém, : Jednot| 2, prv ních

..věcí, o kterou *"" Ďt'i:zeJa|, bylo,.abych'Mutvydala svái.tista a

' nechala Ho skrze'í;ía "'ru"ii: 
o,.r.t9 a;tripiserh iačala.'m|uvit na

;;rc'.t.pi*i.r"riui-Biilil us't. j"n BožÍ milost, |e'i1em 
bvta

t l !
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vvkonal za niÍs. 'l.trto .[c Itašc ptls.tavcní v Kristu - a .ie stá|é.. Ze

)ilt.ť.an-'ntái.r" r.r*t.,'..tarl.j 
.iiunt" 

však viclÍrne, že náš život

neoc|povíctá romuto d',;;;;}. Máme pro-blénrv. neisme neporušerrí.

Mocllila ;."* ,",ž,..lil;" *tu.tou že.nu,'kÍesjanku - cítila se

sk| es l á. P ros i l a 1 *",n..o,u"Jt.,;- J;] Jh"- . auy $p -;1t!.?*l - I*1. *
nroblém. A on nám "ř'.i, "" i" |riei"o". t1t9zi1zi..1e"1'Hi':

' schopná mluvit, pror6/e jsem se.toho stále obávala. PÍed osmi lety
. j'.''|iisra cto biropy a'mluvenÍ na v.e ejnosti se téměf ihned stalo

'c| ležitou součástí,rné služby. Brzy jsem. zj ist i la,.že. jsem h191ď

ilĚil;á.-Ďt1io:'tooirrrn; ze js-e.m pči' každém ; veÍejnémt proJevu

'' . mttselA ofekonávat iento strach. K9nečně jsem si uvědomila,.že mám

': :|i6',6i''fi.6iakou.p ekážlitť,';kterou je tfeba odstranit' 'I'ázala Jsem se
..''.Ďá;;i;...ái;;t.'-,i*.h ;|tsouuje Pán m.ne vzal zpět c|o rloby,.kdy mi

i'vi"ďil."."ei'.r.vll-r.. i uytolse* na jec|nom tábore. Dostala jsem
ď;,"li.":;jjor.elr'i. a J.okamžiktr, ktly jsem měla začÍt mluvit,

isem si nemohla u,po'.nou, ani na jediné slrlvo, které jscm měla
,r;;:.o; 

J JJti 
'".*.lruy 

a jrÍ jsem prožÍvala tak hrrrzné rozpaky,

že jsenr z jeviště 
"ráI.r,i ",'.t'.iuu,lu." 

u |.'e. Ten zážitek rrri nacltlt.rro

pokrzil celf pobyt v táb<;Ťe.. 
K.lyž líi.lezis pÍi|onrněl tuto vzpoInínku, zakttsila jsctrl' jak on

sám pÍichází,o 
'no.ic|o 

toho lesa sě svou láskou a pokojcnr, objaI

mne a vedl mne 
'pl i 

r. poJir 'r. Řekl mi, abych.se .|: lm vráti la, á i

tJyz j'"' měla striich, poslechlajseT 5o. ZpÓt|iajscnr uviděla, že

i..ír 
" 

prvď Íactě. 
-Ň; 

i.h" tveÍi uyl šr1ok1i iisměv a v rucc držel

hesla s nápověclou ;;*. Pak mí slíbil, že krlykoliv budu na

íĚi.;"u.ri m|uvit, 
"ikJv "z 

se nebutlu muset bát. Ttl proto, že on

á," 
"z.rrr.y 

nudl se ,,{nou, btrc|e sec|ě-t v r;rvní fadě a držet hesla s

nápověc|ou. MoŽná-se..vánl to zdá zv|áŠrnť, ale straclr z mltrvenÍ na

veiejnosti tenkrát naclobro zmizel.
Většinou si t'atovéto pfÍho<ly nepamatujeme. Jako jc lcdovec 1

většÍ části st,y1 nx"*tr.zraku, taf poclobně je tomy s většinou

našich vzpomínek. V'po"'r"ty usnt. u.nás pfestcl stálc jsou. Jestliže

ffi; ' 

-.,j;i. 
iloleitivfm-i, u.dálostmi nejcdnali, moltott nám

zprisobovat *nonuliub mr.r.a bolestí. Kc|ybychom byli obětí našÍ

bolesti jen my *u*oinr, bylo. by to iednot|ušší. Tyto škodlivé

poctvědomé u,pornint.y vša.k. mohou zrzrnit také ty, kc|o jsou v našem

okolí. Mohou 
'p.i'ouií 

pioblémy ve většině našich vztahťr - v rodině

s manŽe|em ci manzerl'ou, našiíni clěttni, rottiči, na pracovišti p1! s

;š'""l .gy, u"o*.r*, zákaznÍky, i ve vztahu k našim stlttsec|ťtm

a pfátelťtm.

Jaké nás Ježíš touží mít

1'ak, jako nás clrce JežÍŠ trzclravit tělcsnč, chcc nás také

osvoboclit oa našictr citov;/ch zraněnÍ.-- -Poté, 
co JežÍš piilel,z ptltrště naplněnÝ rrlocí Ducha svatého,

Íekl l ic|em u synagole, že on je tcn,.okterjm m|uvÍ lzaiáŠ. on byl

ii"'' r."'v uyrilosi,lr', aby vyhlesit zajat;/m svttboc|tt, navráccní zraku

.l.ly* íu,íu|)o'.ni'1i,iiurísruné, pru iy, ktcÍí jstlu zrarrění, zdrccnÍ

ffi-i*;*nn"ii ffi.lě7 "L"i""r 
v outswr zacháze| hrubě. ona v

s rcl ci p Íe nes I a to to h d bq :| 9 t { :. . *T, l.:":*ii'", ..'T,i,'llf'',;

t9



a Zlon]cní nčjakynr neštčslírrr. JcžÍš ťckl, žc v lortr spočívá Jeho

služba '. '.""Vurrrn, 
že to je i naše služlra, Le je to s|užba cÍ1kve. Než však

mt.z"me uy';rt a "stouzii timto ipusouem ii"y.T !i1-"]., 
musÍme

oii*i*"nsí'á zakusit něco z takqého uzdravenÍ my sam|.
u. ...í;;; 

;;J ;Í á"š"- začÍná. ffi to uzdravení odstral' uje pÍekážky

a bloky, které nám 
'.u,'n":t 

prijm,oyt'bezvÝhradnou BožÍ,lásku'

darovanou každému 
' 

na.. Ú?.r,áuĚ'*.tuš" oclntme vše, co nám bránÍ

noznávat Boha, a ;;il ; 
-nái 

prijÍt c|o Jeho pťíto-rnnosti a

ffi;tffi.;š;il .r'"l .".' "ámi 
zamys[r a co pro nás pÍipravil.

,ij

t  i ,

20
al
, l

JAK cvlČlT PEVNoU VŮLl

,,Sán B h pokoje i,i,nr vc1s cele posvět( a racltovt| vašeho

ducln, tluši i rěto bez tirazu a posKvtTty do pl(chotlu našeho

Pána Ježtše Krista. 1' Te 5..23

' .  ,
. , Bťlh nás swoťil jako trojjec|iné lrytosti - mátne ducha., cluši a tělo.

Náš c|trclr.i" to.]..""i""iiinu;sr čís.rí. Jírn vrrímáme Bcllra. A toto

lÝědomÍ Boha'je ,",  c i ' i ' ." .r; i l ;; .  ;í zvíťat. Náš l idskj dqch chcc

uctÍvat 'I]oha' 
ponrb,to nedělánre, pak uitívárnc ttěco jinélro. Dosud

. 
',nebyla objevena ilid;.;; tt1.e.rl'y li<lé něctr neuctÍvali.
....:. .Bťth swoťillnul.i io.'.tu.ha k toinu,. abychom Ho molrl i poznat'

pil J#eii tt'ilii"i;tttt tp":ti" t fiirsr<vrm'liiuchetn a Duch svarv 
";J!.llďJj"i našernu t|irchu,.'ie jsrne BožÍ děti.

] . .f.Íaše.tělo jé ffzickou části naší bytosti.
. , Naše cluše je Já..':il bj.lj9íašeho c|uclra a tělol'N.1š*9;!ušq'

sestává z vťrle - .o l"'.u.ce'i; 'šíbytosti ' kterí-č!nÍ rozhodnrr!Í; z
.mvsli -,ta.ie nastrojJ; *yiT"''l í" p1tu . tv vyiaorujr, jak se cÍtíme.
J.A,iélto rlrávě v 

"bi,..,T;;i 
i!' k.l".*1.á totit prouté'n . Ačkoliv

;;*l::.J;';'' ilJ'#il;; iětl., ]učiněni dclktlnityrni v okamžiktr

svéhb s1rasení, p,;;;.;p;.i lobnovy) prakticky ncirstálc pokračuje.
']r4ohli.|bychorn íí.;" ;"',.p;senÍ ía8íne 

.okrrnržikcm '.byl jsem

.. zácriráněn,.,,pok,ffi":i..'i' 'o.r'rařován.. 
a končí ..v nebi budu

. zachráněn...
S l ov ní zá k| acl, oc| kte rého od vozujenre s l ovtt'.s'p"3s.c i|i"l]i Tl "1

uy,iouo''fi n"uJ 
'act'ouenr 

od nebezpečÍ či nr:rnoci a zahr.n.tug v

sobě bezpéčr,,.r.nJi, pio.pe.n,.nepo,i,šcnost. NojvčrŠÍ část tohoto

dna sp!.séníse oclehrává v t)i lŠÍ (lt|sl.-

Svobodná vrj|e

Brih nám c|al svoboclnorr vťrli. Mnohokrár jsc1n sij,|k'rla: dc uy

,p byj;. jJ;;.Ňii "kffiilil:'}k 
_l..r]'lo NerJy si Ííkám : Kdyby

ilárn ťak bfval crai ,o.íu;í knotlíky na.síiskntrtí s.bznačcnírn: 
.,Plné

sebevyclání..,,:c,r,.t.íšj, ' ..u""yj]ír;, 'Ňevv.irnÝ..,,.Později,., 
a [ak

pijclobně. par< uv"cirom nernuíeti děiat roli,k rtlilttlrlnrrtí. Brih však
.i lrce l ict i;,kterí k ff i;"..pi i; i;ázcjí ochotně, krcIí clrtějí bft s Nínt

a ktefÍ se 
.rozhoctnoi,. uyt. * Nínr.. Je 1o v.žtly .r'tlzl1ocl.n1t].l.1šÍ.y*..

Mnoho ri<rr ouvin.i:.,.,."cr'n. ".stu*tr 
nonu. Vc sktrtcčnilsti. vširk si

oni sami špatně 
'"i,riri"',"r''-r,yii 

uuriununi špatrtotr vo|lltltt jinfch.



Jscttl rtlzvct|crrÍ a nčktci.í lirltJ rni fíkirií: ,'jí nrys|ínr, že B_ťr|r tctt

,o,-uiiJ dovolil . poc|Ívej se, jak si tě od té doby používá. Bťrh to

rrrčitě c lr(ěl .  ' .
Já s nimi nesorrhlasínr. Nernyslírrt si, že by Bťrh.ně.kdy. rozvtld

c1rtěl. Ale Ř g:zg nánr Ťíká: ..Víme, že všecko napolnáhá l( ooDrc.n]tl

;i;; kďn-,ltu;i-no|ra, kdo jsou povolárri potlle. jeho. rozhotlnrrtí.''
'ioti,riu, .9 ,. duje v 1rašeni životě a.co je zpť|solrcntt.!1."']r'.Ž:

j''"":;;,;;i'""li"r ll*'':'u"i':l,.:jli:i:t :':li;.:.*:'li.;li,i:''í''Í},":iJii!;ilii' ;l.';"..].;š";h;,,u napqq1i\alo k dobrému' iiaktlvÚlio má'''e
. n.ol;o. lvtriže to udělat, i když ještě neviclíIne'' že by z'te'.'sltl,|ilce

mohlo něco dobrého vzejít.lo něco dobrého vzejft. jt,..

Vrnr, le lrěhem posÍec|ních te( manželství a.krátce.po .ro;vl l l l r  zg wl lurrr I

;,"r-n t" t.i nev i rlět a, "b 
.lob,ého by Btih I'"hI :.| ěli ! : pr3" Íi 

y:,:""T 
i

|}".;.h;; 
".r*l-ietry.h_ 

l.t".h mne však Pán promělloya|..,.Mě.rril
-t- ,  -  t  t--

ženu vel ice sobeckou v.' ženu,' ktcrá Pána, miluje.. ' . l-g|gs, . Hu
^Á^|^r|^|,^| \/. , , ,  nr ln l  , , .#, i , , . i -  nravdám a ty v léto. těžké.c|obě
^a.Ěao"'L 

Vyučova|-mn! su1r* pravdám a iy J iéro, iěžké c|o!ě
fungovaly.

Ý'iť,g..zg sc dozvídámb: .'Které pÍedcnr vyhIédl' ty t3k{.

určil, aby pÍijali poctobrr jehii Syna.....'

'? 
J;il"t"tdlL TJ#l'"i'ziJ,',' b;r d o ko n ce .n".'ll ".1-?:,- ! i T[:l -'

'."ě";lí 
k;b.é' " ; 

je to p.o to, l.e .nas p'9Tě Ťyj:i ío t1-tq!l.JrjÍ|v ;
ŇJ;;iiil"ilil; š"..tJ'" Jeho práci. Úicitu nenJ'isryrllqi{, I

kclvž vínre. že isrne uaur"ii ne;oté špainé rozhoc|nutÍ, (akoyé1,které

""íír " 
.,á'i.'".l 

fi i i; názr'., ni1, z"''iě P"h" 1::iP^"1:'Ťi: |.,9 *.,Y'lneoylo rozl|UUllutl l l l  DU&ll|r '  l .|u.v||.v "". - 
P;" ' 'Ú;. pieuo 

.t"t.; i ,?i io
ro áovolÍrlg, 9n "|:.,q::1.,:.'..L-o:.,|ÍT|.i",,. qhv v nás lirIé molilii.-,.;; ;ti : 

.;.lll'"'ry'í:*'.::: 
5:'.;1.1''|i' i:i: :ÍÍ j*:l

;láďi"Írc. í"zrsé.- nucol*.&""není jen ve slovcch, ate co'je1s,|!'t'[*Š-ll!'u
součástÍ nás samotnfc-h. .ručástÍ. nás sary|olnyc-n. ] i l  :  ;  : . '  . ' . ' ,
:.:. 

"i.i" 
pou'u"''Úr"í? Ano, je -, protože jako,k}1j.11!"".""N;il;; 
;;;;;"ji;í? Ano, je -' protože jako,k}esiané"Yž9l:ky

vítězímc. I kt|yž ,. , iá,  že proÍrráváme, Bťrh v nás uskutečlltr je své

. záměry.

Proměna špatného v

Než jscm tuto pravrlu poclropil1, 
-rnyslela 

j*.r si,- ž9,rn:/m
p'oul jrn",r."l" *i'i'' nzel . Ňe 1ě| iry. 11 g i.mul ť1 ill": j:.l.*:.} n,
vztah bvI velrni špatn a zrailujÍcí. crtilď.j'seq se velige.pavrže1á 1
zakou.šela jsern nejhlubší bbleit, ia.kou jsem kdy pozna|al1Á.-l'9.T
nt'n oteuret tyto verše Písma a já jsem'si.uvědomi]{. l!]!lgm.Yi9
;b; ;"ffi íi"o.i u.dobr.p. Mtržé použít tu.to dobir'.plnorr''veliké
b6iěťii i ;il ;6y nrn"e'jlÍjnjJpoctobriujsr |"ž$!' Když jsem k9neč1ě
t ,vto,"5upná o(|Vrát i] 

-f f i j . i" .nže|a,. obrát iIa jse1 je *.JclíŠi a

jiĚ...i11-5!Á 
^i'y 'Jr"ll " ''.i'n 

ziuotu io, co jc^piltrebir učiniyr Ón

22 
' j  ' r

rozvoclu

b. 
.jKt",é 

pÍetlcnr vylrlécll' iv ,"tj]pr"aJ*

r ' , ,  i  ' l :  , , ' r r . 'J

r i" '

začal pracovat. Potfebovál na to hodně času. Začal, když mi bylo

32 letj ted mi je 58 a je stále co dělat' :,.^.. '|..'lÓ;"- .pl,*i."u'.l"'i'.. 
y-p'ď l" io't'oanutí, která dě|áme, jsou d ležitá

" 
z;3"'ir"il.atsráT.í á ; a"" JeÍtše.Iftista. V posledď. době

vždy, kdyžmám o néčem rozhodnout, použÍvám verš: ,.Kdo chce jÍt

za mnou' zapÍi sam 
-s'eb..,- 

u"'*i svri.| trrz a Msleduj mne,. (Mt

16:24).^".-Ň.ip.u" jsem sll-rYdglao že to zaptenÍ sebe sama se vztahuje na

velké věci v mém ži".;tr;iĚ jednou ,áno.'n" Pán pÍekvapil, když

Ťek]: ,,Proč se n"'.piái-" io* pÍepychu zrjstávat v posteli a

nenásleduješ *"" t" 
..toru 

v pokoji, aÚ s"s časně ráno modlila a

četla Bibli?'*. 
Ř.kt; isem: 

..opravdu? MyslÍš vážně, Že |en v91š 1a1nená
t"hl.i"i.á j.i^ri"z. '".ric. p'adicry. Ty víŠ, že ráno ráda zťrstávám
o trochu cléle v posteli.'' .

Potom Pán Íekl: 
.iJ,"* 

rád s tebou. Často ÍÍkáš, že pclÍád.ne.máš

dost času na to, abys ;yil 
'. 

mno'u. protože máš tolik pláce během

clne. A tak fíkárn: Z; í ;, ;'i.áuj inn., a já k tobě budu rnluvit.'.

Víte, kc|yž.i'.,n-iio'luťná a^briy ráno všunrr z postcle a děIám

to. co Pán chce, abyc,í"ált;i;, b; je věrnf svémtt slovu. otcvírá mi

Písmo a tnám se s NÍm rížasně.
Stále musíme iul'i-íej.u rozhoctnutÍ. .Musíme se *yůiÍ..

rozhodngut, ze uuaeře |o'iou't'ut, mu.sÍme se .rulí rozhodnout, že

;;il1i;e od necetro, o r.* víme, že Brih nechce, abychom to

clě|ali. Musíme ," ut'ir iozhoclnout, že se odvrátÍme od hÍíchu. A

nezrnmená to vždy, 
'.;ii.Ň 

musÍme uclělat ta|Áž rozhotlnutÍ..P-.rqÍo

i" lnt otr.zite, u,uy.t,o* se rr,aučili naslouchat, co !án Ííká nám;
,^i"it'"n, 

. u.rururi,.-n"'*žili se dělat to, cb.rek| někomu jinému.
""'"p;il.,; |ii.J.iffi "a'*".ni'F 

naÍí svoboclné vťrle. Žaa čtu
Bibti či nečtu, zc|a.'..*oJrr* ci nitotiv, zcla jscm' nebo. nejsem

poslušná ve stovce 
'i''ny.r' 

á.obnfch pÍípaclr) - každ1/ den je volba

na mně..*.J"'iriz. 
chceme, aby Br}h v nás v:lprisobil chara.kter.JežÍše,

musÍme Mu dátk tetá pií.iiuoleď..Ivírrsírne !Í11.d'pt.qv.q1gď k tomu,

abv nás uzclravil, auy.se n4s clo.tp.-v tu.t' o'Ět'šié.tr"naséht' l'FF.
[aĚ á ;;;l&ď:MuJr*. Mu.rát svolenÍ k tr)mu, aby pohÍbené

věci vvnes| t"t., uoy.t,om je vicreri. JestliŽe -.qgbtldq*q].e*bs, 
on to

neuděiá.

Rozhodnutí dúvěÍovat Pánu

Dělárrrosrovkyrt;z|roclnutÍ,kterákažcl jc lenr lv l ivĎu. iínášživit t .
n.,'ínžíJi"'";,;"' i" .';J";" tlívět'.ovat l,áriu i telrdy, kt|yž- je obtížné

flr
f

*

/)



Mu c| věÍovat. Tak často se domnÍváme, že Pánu skutečně
dťrvěŤujeme. A pak se něco stane a my vidíme, jak mě|ká je..tajo

drjvěra. Pred néjahjm časem jsem musela udělat rozhodnutí; že
budu Pánu věŤit ve íěcech závážnejšrch. Poté, co jsem žila několik
Iet v Bruse|u, dolar hrozně klesl a já jsem zata|a uvažovat: Možná
se budu muset vrátit. Nebudu mÍt_dost peněz na živobytí. Za(a|a
jsem mÍt obavy. Jednoho dne však, když jsem se mod|i|a, se nne-Brih 

zeptal: .'Budeš dťrvěfovat mně, nebo dolaru?'
Když to Ťekl, uvědomila jsem si, že jsem spo|éha|a na do|ar, a

ne na Pána.
Rozhod|a jsem se spo|ehnout se na Pána. ŘeHa. jsem Mu

vfslovně, kolik- peněz potÍebuji ke spokojenému živofu, i to, že Mu

buau ariverovat; že mi tento obnos dá. od té doby nemám žádné
finančď problémy a o všechny mé potťeby je postaráno.

oapuste* žač.Írtá rozhodnutÍm naší v |e. \4usíme Ííci:
'.Rozhobuji se odpustit. odpustím č|ověku, kter1i rni.ub|Íži|. Budu
toho č|ověka mÍt ráda.'' I

V manželswí jsem dospě|a .\ bodu. kdy už jsem svého manžela
nemilova|a. ŘeHajsem Pánu: ''VÍm, že bych ho měla milovat, ale
prostě nemohu. Jsem už hodně unavená tÍm, j4k-jsem se sama
šnaŽila. on mi pčÍliš ublížil' '. Pán mi pak ukáza| R 5:5:
,, ... BožÍ láska je vylita clo našich srdcí skrze Ducha svatého....' A
já jsem uvažovila: |'Bože, Tyé slovo.|Íká, .že"fufu{ska.už je zde.
Némusím se o ni snažit. A tak se_v !Í rozhoduji tomu vě-Lit'

Dobrá, pane, |eiiá Boží je ffffito mého srdce. Tvá"|áska je
vylita. Budu tomu věťit, d věrovat, že se dostaví Tvá láska k mému
manželovi, protože já sama už ho milovat nemohu.''

Tato modlitba byla prostá všech citri a já jsem v ď Pánu ještě

Ťekla: ''Budu věÍit Tvému slovu vÍce než svym citrjm. Zá<|ám Tě,
abys mi dal Tvou |ásku k mému manže|ovi' Budu se za to modlit a

. budu tomu věŤit' ' '
Pokaždé, když jsem viděla, že nemám svého manže|a ráda,

Ííka|a jsem: -Děkuji Ti, Ježí.Ši, žeTvá láska je v mém srdci. Děkuji
, za ru, A prosím Tě, aby tato |áska proudi|a k ménru manželovi.'' Po

čase jsem si uvědomila, Že .|ato |áska k manželovi je tady^ a je.velice
krásriá. lÍ'qpJb^?g-nqe ':.byl?. z B.'o'ha' Neď to rížasné? 7'ača|o to
rozhodnutíir{*fiíé.vrire, že budu uurii. pat se začata tato |áska stá,'tat

. skutečnostÍ. V chozerrÍ s Pánem se vždycky dostaneme do bodu,,kdy
musíme Ťíci: ..AI se bude dít cokoli, Bože, budu Ti dťrvěÍovat.,'

KdyŽ se snažÍme někoho milovat, dostaneme se obvyk|e do
oblasti skuthj. Snažíme se a snažÍme, a selhávárne..Když však
necháme Boha, aby on někoho miloval skrze nás, pak se to podaŤí.

Má čtyriatricetiletá, dcera, která žije ve Spojen;/ch -státech,
procházela velice těž$m obdobÍm a já jsem chtěla b]yt s rrÍ' Jednoho
bne jsem se o ni obzvtáštg obáva|a. Nemohla jsem vša.k.je.Í 

'za.nÍ,
*usěla bych odvolat líčast na všech naplánovarrych setkáních, .kde
jsem měla sloužit slovem nebo vyučovat. Cítila jsem, ž9 bych to
-dě|at neměta, i to, že mi Brlh Ííká: ,.Dťrvěfuj mi..' A tak jsem se
rozhod|a ťÍci: ,,Pane, já Ti dťrvěfuji. Budu c| věÍovat, že Ty-se o
mou dceru postaráš. 'Dávám ji do Tvlch rttk<ltt. ona je T-vfm
clítětem' A já Ti dťrvěfuji, že Ty se o ni postaráš a ochrán|Š ji..,.

Krátce 
-nato jsem jí zateletbnovala a její sl<lva zněla báječně.

ŘeHa: ',Mami, siyšelďjsem Boha, jak ke mně mluvil." Vyprávěla
mi, že.se dostala cio bodu, kdy se jí život zdá| nrarnf 1zbytečnf .lak'
že iekla: ''Bože, proč mě nenecháš umŤít?', Pak k ď Brih promluvil
hlasem. kter'Í sly$ela. Řekl: ,,Zuzano,já s tebou ještě ne.isem hotov..'

Řek|a jsém: "Děkuji Ti, Pane. V|oži|a jsern ji dtl Tv;/ch rukou.
A Ty jsi věrn;/.',

Ná vánocé jsem by|a znovu v pokušeď jet dom , protože.moje
dcera byla ve vátqgch áepresích' Věděla jsem však, že Brrh vyslfchá
mé mofuitby a rJivá se jí poznávat. Zavo|ala jsem j{ asi čtyňi dny
pÍed vánocémi a ona mi Ťekla: "Mami, nebuclcš věÍit tomu, co se

italo' Moji kolegové za mnou p1išli na nÍvštěvrr a pÍinesli mi

ozdoben1f itromeček, dárky, peníze, prostě všechno - víc, než bych

mohla crrut ui potŤebovat. Modli se dá|, mami.''

Rozhodnutí vrj|e

Mrižeme se vúlí rozhodnout věŤit, že Ježíš nás nriluje. Pad|a
jsem p ed Ním na wál. a plakala jsem: "Zk|arnala jsem Tě, Bďe,

iklamala isem iiné Iidi, zhÍeši|a jsem, Pane. odpust mi, prosÍm,

očisí mne]'. A věrÍm, žeon to clělá, protože Bib|e ÍÍká: ',..' gn j9

ár.-"e*ll.a spravedlív!, že nám hŤÍchy.odptluští a oči.šiuje nás od

kažclé nepravosti' ' (l.J l:9). Svou vrjlí jsem sc rozhocl|a, že tomu
budu věÍit.

Satan má radost, když B<lhu nevěŤíme. A|e na BclŽÍ dÍtě nemá.

Když ti jc|e v patách.aÍká ''Jen se na sebe.ptltlr-Y9L' :.l!T]u. 
jsi.loni

rnu jen: '.Svoje h Íchy jsema n-euspěješ ani letos - vzdej to.', Ťekni mu jen: .''Svoje hí.íchy ;sem
,,,,zna|a Á uzrs ie věrnÝ a oclpustil mi ie. očistil rnne a clrci, abys
4l lvuJPvJvJ aru rvrvr

vyznali á rezrs je věrnf a odpustil mi je. oč
věděl, že jsem dokonale čistá..,

. Ýolbďse koná na rovině naší vťrle - jestliŽc rná náš život b t pod

vládou JežÍše Krista, je nezbytné, aby on tryl rovněž Pánem našÍ
v le.
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NAŠE G|TY

,,...poslal mě obvázat rány zkroušen clt srdccm ...,.

Naše city, ta část našÍ byrosri,.5te1{ 1Yiadfuie, 
co cítíme, jsou

darem ocl Boha. J*.Í'fi;hJ; uyri, r.avuv.t'o* nit.ty nezakusi|i

radost. štěstÍ, rozči j: fi , ,1i.,t 1'."1;o 
soucit? Pouze tehdy

prožÍvárne nepokoj, távi ," n""í'áme negativďmi city, jako je hněv'

nenávist, opovržení, |Jj i ..'Jp1.nosti č.f pÝcha. ov|ádat.

Když jsem pop.íJ írisiu k Pánu,. *gtJ :jY byly.jako mďslcj

pfíboj, v minutě "^nďJ;";ll*y 
gi'q.r cl sieclku- toho bylo rné

chozerrí s Pánem ".',ii ""*.ere..Mohla 
jsem ráno vyškočit z postele

olná radosti u po a"."ii:'""l""ia.n ztrait irpělivost-s jedním.ž.dětí.

iindv i,"rn ,u." uyru'.tril."J, pl"n záporn.Ých či c|olionce ničivfch

pocilď Bylo to .rz,,"e]iaíli.;'""' uyr'. TfioÍe. 
ale když jsem byla

bbte. bylo to taI. st.usné,.žejsem to nemohta'vydržeí. Tolik jsem

toužita po cestě, o.Jil,"r;'"í'iq.j't" *lruná p|avba, i když by to

)^"*""át" ne tak vysoké vrcholy..
MnozÍ lidé jsou ;"Ňí,.i;t"{isem uy]1iá - ieiich živÓi je zmítán

ciw iako rod vrnami. Tájich'iity jsou zceia ''ii'g .i..ii.!' Fll'9ll''Htl
nám však dal city k.'*;;i;í''nor'l .15'19 nu iěaiiat: on'chce,.aby

z nás Ďiiiudil Jeho ;i;j .r, J", 
. 
uuy"t'i'in bvli vŮči*druh! m citli ví,

abvchom se uměli #;# ěiÍtÍ;íu pr'uť," zarmoucenfmi. Než

to ušut mťrže vyptis#t,, j. 
'r.6;, 

auy i,ašelciry,. nr{"j uk jako náše

H;j ;fii.;' o''íÁĚo;'e""y.fl p.g$qány Jemu jako Pánu-

Naše poraněné city

KAŽdÝ člověk má občas strach, kažsÝ vzplane.hněvem,nebo

"ěkj;;;ilJš;.jJre"-'r' 
Ťo neď.to, o čem chci mluvit. Mám na

ffijí 'di'' F l;ťt;;.;r' wt1 r:n!"i;^liŤ"ti]''.ll'll
Ťízen našimi c l ty '  a ne l ra lu l  o4rrrv|||J

ootr"uuj"*" vnitYnt uzdravenÍ.
NěkteÍí ri.re :soí ).unJni torit, že ieiich srdce je doslova

zlomené. Ke 
'ro'".l*;il 

*.lz"' aoirť 't'uč u ctětswÍ, když

clortistáme, n"uo u.iJ,pll;;.i. Co j9 pÍrtinou zloméného srdce?

Moie srclce bylo 
' 

;Jď;*rtnuír', Ím, že jsem se .necÍtila
pÍiíata. Ze své 

"|#;i.;k"š.no,ii 
ur*,^ie octmrtnutÍ je neobyčejně

boiesme a mrjže d;kil ;soíit 
'z,ty"ickou 

bolest. Již jsem se

zmÍnila o tom, :"u"i,""--ďvi" zoufa|á," když *n" manžel opustil.
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DoslovajsemsetŤás|abolestÍ,kclyžjsemsedělanaŽidl iavola la
isem k leirsi: ..Pomoz mi , hrozně r|'o-c to bolÍ. Nemohu to vydržet! .,

"'-' zio*it src|ce múže zklamáď. Ža| m že zlomit srdce. Jsme

''"ni.uani 
uě iitu,t"n.* druhlm lid.em a zakoušÍme bolest ze slov,

která jsou.vyÍčena, ai už jsoď p.ravdivá, či, nikoli..To vše,chno často

;;. i,"i;' ie ur. drc,i,ožÍ,Á žHamánÍ nebo se cÍtí odmítnuto.."- 
ěáJiJ''nesiriJJ 'ol.v 

trkovou tupou, neurčitou bolest, aniž vědÍ,

.o to |".-N.Ňloo'ujr..í, ž. ru bolešt púsobÍ zlomené srdce, a to už

od doby jejich dětswÍ.

Pocit odmítnutí
PodÍvejme se teě.na pocit oclmÍtnutí. NěkteÍí lidé mají takov!

strach'z oámÍtnutÍ,.že si]ho Úmto strachem vlastně pf ivodÍ.-Aby.

;;byii' oJmÍtnuti, odmÍlají druhé dÍÍve,- než oni mají možnost

oánirtnout je. A tím zaďne zase nov Íetěz odmÍtánÍ, a t,ak to

pokračuje d7|e..- 
unáno let jsem trpěla pocitem odnrítnutÍ a Jeho následky..Stále

isem si děla|a suarosti, zda se lidem líbím, či zda mne 
'odmÍtnou.,rávl"ilffiuyru 

v jed{ místnosti s jinlmi lidmi, neustá|e.jsem se

dÍva|a.kolem sebe a zajímalo mne, do 
-si 

asi každ1i o-mně fvstr.
Řávz .i dva lidé spolu povÍdali a pŤitom se podÍvali.TyT :n'"ě.:*'
;# ;; ;i..a ši; i mně mťržbu povÍdai? (Pravclěptldtlhně však

na mne ani nePomYsleli.).. .iay;J-eni 

'adara 
spolupracov1] s Tq}i asistentkou Karin, ještě

,nn" tu,u "tam trápil tenlo sirach. Když pfišla do práce a nebylo jÍ

áoure neuo byla irocliu jiM než obvytt9,.p*lí, :o T'l:.lť:9|o'
bv|o: Je to kv li mně. Pakjsem se nauči|a kontiontovatJ| samomou

;ffi,l;k}á''á. Á myz se"to stane dnes, sdÍlÍm s nÍ otevfeně to, co

d"ží"á*' Zeptám .. iÍ' 
.'J'i rozči|ená kvrlli nrně?'' Její ná|ada

á|"ytr" n.*a se ,nnou "nic společného. Jestliže má' vyjas,ním9 t to.
,uetau 

mohou ulit prtcinou negativnÍch cit zlÍ duchové. Byla

i :: r Í\í :ttl","'l''Íi t#ffi#frTffi ilJ;
je..i;'"ri".l;l;; více s|z kvr]li sobě než kvťr|i komukoliv jinému.
,.. .Joil.;;""děli 

nám náš pastor navrhl, abychom zkusi|i talov!

"*pe,i*.nt. 
Chtěl totiž pÍivést náš sbor. k iomrt, ahychtlm Boha

milovali kv li Němu sa.é*.,, a ne kv li to"mu, co p.ro nás.múže

il;il; Ř;kii-l.Pr"d,tuut. si, žc byste kažc|f byl v této situaci; Vribcc

ni" 
'" 

neměr , ani jedna tvá modlitba nerÍ vyr;|yšena a 
-okolnostt

weno zi"o.o 
'ustauajr 

pŤesně takové, jaké jsou dnes. Budeš se, pfes

ioi., us".t'no, ještě radovat? Bucleš PÍesto stále r)ozvedat své ruce a

miIovat Btrha jen kvťrli tomu, kdo on je?.'
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Toho clne bylo ve sboru slyšet.hlasité vzlykání.. lvlťržete qá.qlt'

kdo to vzlykal. v*lětL"brys zé.n"y^9t1"^ nemiluJi' 3 bylo ryi'l$s.
že ie to se mnou tukouťí"*a bych.te-n.pocit sebelítostí nenazvala,

ale když jsem šla *"i."J.b;íoslužeb-dopŤedu, aby se za mě

modlili, mrij pastÓr ." 
".t." 

p":*noval. Poté. k mému pÍekvapenÍ,

ze mne vyháněl a".r'u šJJrr{Jlii.-Ň""uoul" is,em, že něco takového

ve mně ie, ate když priká;;l' p*r'i' jsem, že mě něco <lpouštÍ. od

#i;;ft;;;Ji; áaleko |é$e rozpozr vat, kdy šlo o sebelÍtost, a

Áotllalšem tomuto pociru čelit.

TváÍí v tváŤ pravdě

Nikdy neď snadné stát tváÍí v wáÍ.pravdě o nás samcltn1|ch.

Daleko snadněji 
"idÍ;;p;du 

o někom jinem. vzclycky vidíme, jak

iinÝ člověk jedne spaňr.e,-n.uo to. že trpí sebelítostÍ, má špatnou

náÍadu, že prolraui.iinií".n"ono 'a 
brfliš často. Kdyby jen

naslouchal, Íekli bychom mu' co ma oelar'

Jsme však oduornfi * .,J.t ?uk,,!.toravclu 
o nás samotn;fch.

NapÍíklad já' Mám ;".l,;|*;";Ěouuytr" si to moc nepÍipouštím.

Všěchna zrcad|a,rc'a 'a'" 
áo*", *ne.'l.azují jen o{ na99 nahoru.

Když ale;au natupovl;;;k lil"í* ponlerlět právdě do očÍ' T11 se

mu-sím na sebe orvat Jo'i''rcad|a,kc|e.seodráži celá postava, a ze ďÍ

stran. NejdÍtue si rďri lt" a;;;ya lžou. Samozťějmě , že zrcad|a

nelžou. a tak, at 
"' 

ái'.i""uo "", 
jsem donucena"-p5r.$-í'.v'4t qe p&u;ě"

o sob.ě do -oč['" 
*i."o;;ffi 

pripraveni pŤijmout uzd11v1nÍ, když stoiÍm" P:l.gě
o sobě wlfí v ryat, 4iittrrle, z" j",. yT:-d+.I..1,ť,'*T:"'?i#Ío soDe w.al l. Y'".n.' .',iiťíií,í""""r 

;"$;mrutra,-musÍme pÍijmout
(J 8:32)" Když. chcer 

|.|^-Lr ^^ l-ror', lmi Ón ehc.e iednat..To ie$#,#á#JíHlT !ilJ-;t|.q'j#;.*:.,li1":.-l"n j;
-í"&ilffi;-;'{ffi t#i:!::"Í:.'i',****.i,1o:^ť.*t.1ir5' ; " 

"!.'il;:"- l'.;T 39:f'Hf'ry!n*:.*F#ug
.Ě^J", z" se obrátÍme.k Pďnu-e bqgr*gffi*g.,o

i"uu"t, byta uz,dravena, muse|a jsem o sobě poznat pravdu' DalšÍ

l"*]ii"id ii* Ň'"ru'pát.r"oJťa" očí, bylo to, ž" j'-T.*::ll:
pravda,
iiilT'#1:'6;il;$"inJ"n"'-urur.aoa'.n-vtg.P11,T.",::y,::

fi#'; il.hl"dJťa". očj;}-vlt]3:Tl'*:"llj1i:::
vl|cl mt|zul| l . \,,Plovuu Jo"... J- ..--.Y -. 

rcí nostavení a s|oužila
těžké pŤipustit si to. tvtu]a.j;9m.."o u'"1o.--*:^.t^1 

L^Íon hnÍ|rosti
i';" ;i_r,íká , že mám nujaIcj koÍen hoÍkosti'

}ž"J:tfi ;;š"#i;;.h;rk*tt:1Í"I j::T.:^ť''..?.::"}3**l.
]'f.fr ' o.ftl"iglilíi#i ;,. i" iii..n'r'. lY::j:'"::lo Íeknu :'' D ob rá .
p""i 

-i"z 'íi 
t.' t'o*o*i a pomoz mi zbavit se jí.''

t l

I'
: ,
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x #ó,t*ť | 5Ť{73.::::.. ; "'4a,...l.,', :.:,''  ̂ "., -'.-+
o!ťi.r ,-n, " , , ; ."  ,

Pán mi Ťekl, že máEr hoŤkost vúči.orci. Byl to dlouhf' těžlcj

boj';; il"* ily" t"*c"au'dou"*. Jsem alá moc ráda, že jscm

rrechala Boha jedm,..o" ** Ň"9.n1, "b-y9!.yglte 
stcu5j*

mi-|ovala, abych r "i*-i"Ji" "pir-"J."it -ršto 
rtfívějšÍch noyrchďctt

citú. llska' lÍerou ;;Á1'* 'íe-., 
j9velmi specifickffviďm'

# ji ffiži t'p.;' ]Íi";g.Í *ni:.q*t"netl myz sloužÍm v
nějakém sboru, * ..áíá' že p?ťo" dopře<lu mo<llit se za uzrlraveď

vÍce mužŮ rrež žen.

zpětná Íeakce versus pnÍněÍerÉ odezva

Když jsmg gtoyě 3EsIu, reagujeme na sinnci-spfšc rnríměrnjm

zpŮsobem rret 3rirnuĚriiiu odezvou. Ť*,v '""ryll 
jako rnalá

áĚfiil ;;.,a jir" 
-"rr-.nr"p.i..ro.prob, 

b' }arr/,Ý z rrás rná v .
;bě."'i ďté, L1eré pouebulr uzdravit..*"-Ň"i'i* 

$m'"níu" věšinou stare do větu pěti let. Je to proto'

že n4té děti sp|še d"i 
"rr' 

Lž je ď.'áPT. v milm pÍÍpadě dďlo k

ilšffiffi; a"bi;lji-jďl''"'so v těle své matky. Ta byla
v manžetstvr ,*st''i'i í 

.u .louu, toy -mrrc čekala, pomfšle|a na

rozvo<l. l když ue"#.'; ** o'i1oí"t" a .ďi,ata,- když jsum 5e

;;*ti';,lJ"jr^ rŇ j,sem zahsila po9iv odmÍtrluť.
Mďlila i** š.ii;**l'" r-iá1i. u nichž kofuny ďmÍtnutí

sahajÍ až do <|oby píď ;' . I.lkaŤi a vědci drres powrzrrjí' že

dÍrě slyšÍ hlasy uŽ 
'i"i*auráz.no 

života a po mrozcď urní tyto

hlas,y, které styšerf ",.. 
r.ptoon,.,,ewlbst a silné reg3tivď

prožitlqy v době ut,oe*t'r mohouremrozcné dÍtě citově pďkodit.

Maté outi iso"."pňě'e".'ži"'' a rlÍkv tomu rx|ě|ajÍ často rĚco

rsďi#ffi .gtrl'm*w.:*'xl.";mi*iTffi
rremúžeš nitoy uoer.aiiíl Ťád''ě1- .Co se to s tebou děje?. .Proč

nejsi jako Noje sestra (rcbo DraE,í
Když slyšÍme iltové p"'',emtv 1o9snetém věku, bráďme se.

Nebo jďě nnre' pfrffiiíi" ."l rÉ rnr-l toÉž svjm dětem rrebo
sobě samour;f^. d"j;;; ;[áy* rÍIelt,rrgbo Domvsleli: 

.Hlu1Éku,

už's to zase uděla|..d "r;;i'es 
nikrly uděiat nic po'Íádrrě?*

Jďna zcnu' se řil. iě- * mďliia, l YT"Tťla, 
jak jako

matá holčička *o*';;'t",i"u pe. Mcen JaL' ut.to tasto mate

děri dělávajf' .,t,nr" j",..Ňavi!kY n'ui1. .rur=m aby je její omc pŤijal

iako dárek " 'á"ky;fi;;t"i 
iiá .'.Ť je neutrh|á správrĚ. Takové

fi kf, 
.;#bti.;lt.-r'.;rťirtv"'iitr.izrarrění,kErépotfu bovalo

ualravit.



CÍtínre-|i, že nikcly nem žeme dostatečně uspokojit své rodiče
(zv|áŠtě se to s-/ká'otcťr), stává se často, že tenr!ž pocit pťenášÍn1e na
Boha' Mylně pak,věÍrme, že aru Ón s námi nebrrde nikd-y.spokojen.

S|oužila jsem jednomu č|ověku, na kterého by| Jeho otec,V
dětštví velice pťísnf a wrd/. To zpťrsobilo, že syn pak neuměl
projevovat |ásku svě rodině. odrazilo se to jak v Jeho manže|stvÍ,
iak-i ue vztahu k Pánu. Když by| ten ma|1f chlapec v něm uzdraven,
tento člověk mohl lásku prokazovat i pÍijímat, jak ve vztahu ke své
rodině, tak i ve vztahu k Pánu'

. ' '

Proniknutí ke koÍenúm

.P-p*ud kofe.n naleho pr.gb|ému zustáyá p'.'e,1.g93!e3. state budente
rqgov'1t nepii měfeně. Když t9 však 

-BgJrr"dg'RlÍm9*.9.4 
ppnilne

-š9 Ň ou u zdra vuj íc í ] á s kou' až .k1omu to kp ť'e.p'* v*Rs}í.l&.B' to r' !!
se s[alo: se vvnoÍÍ a Buh r
: .;":*..; '  . ' -*ry-

PÍed mnoha |ety jsem
4*vys*Lqpp{eru.
ad|em ieště s dalšími dvěma

lidmi. By|a to žena, se kterou jsem pracova|a, a muž, kter1Í nám
pomáhal-s pÍípravou konference. Ti dva odeš|i do jiné části letad|a,
iuy tam společně pracovali, a já jsem zača|a mít pocit velikého
odmítnutÍ..Věděla jsem, že je to pošetilé - mě|i na prácí Ťedď
záležitosti a ten muž pro mne osobně nic neznamenal. PÍestÓ mi bylo
do pláče. KdyŽ mi ťíkali, abych se k nim pÍipojiia, odmítla jsem.
''Nepťljdu, je mi tady dobÍe,'' lha|a jsem. ,'Chci byt sama.'' .-'*.l^Uíevi|,o 

se mi, Í<dyž zhaslo světlo a začalo se.promÍtat. To j9 i
dobÍe, teč si mohu'poplakat,. pomys|e|a jsem si' 'Cítím se.tak
zranéná. Pfesto jsem věděla, že nemám žádnf drivod; ábych se takto
cÍn|a' Zača|a jsem p|akat a pak.j-sgT si*v-v.ě^dgsilJa, že potÍebuji jÍt
kJeží"Ši. Požáda|ajsem Ho,-e$y.ini ukáza|, co zpťrsobi|o, že jsem se
lakto cítila.

Hnecl se mi vynoÍi|a vzpomínka. Tfka|a se okamžiku, kdy mi
manžel poprvé ťekl, že mne chce opustit a vzÍt sijinou ženu.".Vj1!!!u

"jsem, žé jšem mu odpustila, aleJWLjsem si uvědomila, že jsep 99
nikdv nevvpoťác|ala s cifv. Z něíákého dúÝodu situace ve tÍech něco
uuotíiitd.ďuvuolalu ďá.vi"e civ'-které mne teč zce|a ovládly. Zde v
letad|e jsffi''fr6fiíá"iežÍše, aby rnne uzdraíi| '"a.osvtlbodi| od bolesti
z.odmÍtnutÍ, kterou jsem zakouše|a. A on to učini|!

Neď snadné podÍvat se do tváÍe věcem, které jsme pobÍbili.
JežÍš je však vždycky dobrotiv1f. PohŤbi|a jsem skutečnost, že jsem
v pěti letech byla pohlavně zneuŽita. Aby mne Pán uzdravil, vrátil
se se mnou zpátky na pÍíjezdovou cestu vedoucÍ do tmavé.garáŽe,
kcte se to sta|o. Viděla jsem sebe s JežfŠem, a když mne ved| do|ťt
tou cestou, bála jsem se. Nechtě|a jsem znovtt prožÍvat událost,
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HoÍkost znečištuie
PÍsmo rrám rÍrá' že naše hoŤkost mr)že druhé zrrečistit.

DomnÍvám se, že jsem sama byta zašpirĚna hoťkostÍ wé matlry.
Bv|a to lena velice ianoml. A v p.ťcttchozÍ kapito|e jsem su zmfni|a
o'ro*, jak mrre ďmÍta|a už ehdy' když jsm byla y jejÍm lúně'

rtďmatka byta zvláště zahofklá vúči mému otci a nakonec se s
ďm rozved|a. Á touto hoŤkmtÍ jsem byla zašpiněna i já a tuké já
isem se mučila bÝt zahofk|á. 

HoŤkmt a 'žesi-jpu. :"rBhI!.M:. Jak často se sÚvá, žČ
"chyurernéi hněv od jinÍch jen tim, co rrám ťíkajÍ. Jirxty za,* nao5nk
tento hÍĚv rozšifujeme my.

Bible rrám fi*á' že 
-nrr.ny otcr} se mohog pŤerrést na dal.s!

pokoleď. HoŤkost jc jďním iect,to hfÍchú. Tak jako jsum.1.jí
ušpinila ho kostí we ř.au.y, tak jsem zase naopak já sama u.špinila
hoÍkostÍ wou v|asurÍ dceru.

Mďlita jsem se za mladou ženu' kq1á.by!. zahoÍklá .vr}či
mužŮm. Cnvni jsme přešlapovaty na mísě. Mě|a $kné manŽe|stvÍ,
miluiÍcÍ rodiče.i uratrv. r.aeta peuy domov. Už jsem to chěla
;;dá1, když ček|a: "VÍš., moje mámin|ca p[.r|ťm, neŽ si vzala mého
tať;É, ,íeu;i'eno 

'ninz"ia." 
Jak jsem y vypdva|a' doz-v.ťlla

jsem rc, že jejr matka by|a zahoŤk|á vŮči-wému prvďmu menŽe|ovl.
"xáyz mtuuíli o tomto muži se svou dce1ou., v jgjtclt slovech se
oaázeta hoÍkost, a ťm wou dceru pškodila. Mďtily jsme se spolu
a tato mladá funa byla ď orré hoŤkosti osvobozena.- _ 

od ta oouy jseňr se.modlila za mnoho žen, které zahoŤk|y "na

ktíně své *a11.yí. ToÉŽ se mr}že s6t muálm, jejlchž otcové jsou

zahoťklÍ vúči Íenám. Hotko--st p.bphdrí z..8enorace na 'generaci a
téměĚ vždy pÍirráší probl{m;1. v.p.[Íbqzemwu_xo" 

tá riresanet renoy' -t<ovz virlÍmp-praydu-o určité věui a.vŮlÍ-
učiďme .'t,oa''ur; Ťi[-taoy to sk'gnčÍ. S. wou pomocÍ, Pane, !o
"už nébudé nokračovat dál...

v normetnr poradeŇé službě velice často jedrráme.pouze s
"větvemi". odseĚreme ty zjevrĚ nemocné a shomek sestliháme. A
za chvilku - už je to fu inovu, květy a všechno dokola! Když.se s
nut.y* modlÍm.za uzdtaveď duše,-raději se s ďm 'yraclm až ke
ko enŮm.

Nalezení koÍene
KoÍenem obvykle b1/vá to, co se stalo nejdrÍ1 Často se. mtx||Ím

za někoho' kdo sé stat o$rr incestu (: krvesmilswo, plh|' styk s



. pÍíbuznlm - pozn. pÍekl.). J<leme-spolu zpět do cloby,. kdy se to

italo pďprve , nu su*y počátek - koÍen. Jestliže se této č4sti dt1stan'g

uzdravení, běžně se'siává, Že zbytek prostě odumÍe,-a J< da|ším

částem se už vracet nemusíme. Jak najdeme koÍen? Velice

" jednoduše. Prostě požádáme JežKe, aby.qá-q1.ho ukázal. , :' I
' Než jsem se dosta|a ke koÍenu citti spojenf9h q nt.Ým, otcem,
pokaž<lé,"kc|yž jsem byla ve styku s nělclm velmi autoritativďm, jako

ir"u'- .ršp8*íy'i ou"t'odnflcy, počÍna-|a jsem .si 'velice podivně.
chova|a l'"ni ." jako matá,- usmÍvala. se a souhlasi|a se všÍm, co
r*li. Doma jsem se pak často divi|a, proč jsem. t,akto"je<|nala.
Vždyí jsem s nimi ve skutečnosti vribec nesouh|asila! i'-.í.i,J;."m 

tak j".r".i'i ziásky k nim! Ne, bá|a jsem 
-se 

jich.

l Chtě|a jsďm se jim átruit. Tak jsem jedna|a v.pfítomnosti wého otce
i v pÍíiomnosti manžela. Ta touha se :.Jíbj!' to však neby|o. ntc
upÍímného. Spíš za tím by| s'trach a. ry9je hoťkost.

. Jednou mi Pán ukáza|",jak vypadají ine ciry. Viděla jsem pěknou
velkou s6íĎku na trofeje še skleněnfmi dvÍťky. V té spÍilce jsery

.nJiu t.ot.i. - všechny věci, které riri koy lidé provedli' Většinou
i'em iroreí. měla schované ve sk}ífice, a|e dbčas jsem je vyndavala,;"ffk"i.".ji.hí.l 

;"r.l'"m k.nim pÍišla:''Podívěj, ii .ryi udě|a|a'.
Óp.áuou me. ío boir.. A tak nějakjšempokračovala. Nakonec, jako
mhozí, jsem se usmáta a ťekla: ,'A|e odpustila jsem j|tp.].
. 

Pi," mi ukázal, že se své spíl1lcy s trofejemi potťebuji'zbavit -
. proložq když on odpouští, zárovelíi zapomíná. .

. .  1 
'  

, '

odstranění bolesti l

. Pán pÍi procesu vnitŤnÍho uzdravenÍ. pomáhá .bo|9s1 odejmout.
Tam, kcle je bo|estná vzpomÍnka, Ježíš Kristus do ď vchází a odďmá
bolest; kterou zpťrsobi|a vyŤčená slova nebo to, co se sta|o' Pak.už

si bolest nepamatujeme. fuÍožná, Že vzpomínka v nás pťetrvá,.a|e

Ježfš odlÍa|,.co ambylo špatného - neutra|izovalji. Ke vzpo;4Íqtfun,
které Búh uzdravi|, s.e mohuvrátit. Jsou to tď obyčejné.yzpomí'qky,
neď s nimišpojená žádná bplest' zármutek či pocit.odmÍtn.utl.T{mto
zprisobem nei l-ezrs uschopÍuje k tomu, abychom odpouštěli uk; jako

nám odpouští on' Vzda|uje 
_od 

nás naše hÍÍchy tak daleko' jako je

vzclálen.v.fchoďbd zápaclu. Už na ně vÍce nevzpomíná..Dokonce nás
. osvobozuje a pťeje si, abychom zrovna tak mohli osvtlbozovat.iiné.

Někdy s" *u lidé ptají, jak je to mgžné,.., Že mohu' o.-.syém

bfva|ém manželovi m|uvit 1ak pěkně' Je to dÍk.y tomu, že 1š9c!ny
spatne vzpomÍnky byly odpuštěny a zapomenuty..Mohu. byt ted

dbkonce í v jeh,5 pÍrt|,nnostl , aruž bych cítila nějakou bo|est či

hoťkost, zakouším pouze pokpj.

34

I kclyž jsem svémri otoi oclpustila všechno, nA' c() jsem si

vznomněía' pozclěii Pán zpťrsobil, že se mi v mysli vynoĚi|o pět či

i".jl ki6;; ..h v'po*rnek. iejich společn:f m jmenoVatelem byl strach

a odmÍtnutÍ. - .; . .- --Ýit., 
zraíujÍ nás ti liclé, které milujenre nejvÍcb. Mohtlu .:.'!y,

i ti, rcieié urc" 
'i'ene 

zbož ujeme. M.ilovala jsem svého otce - stačilo

mi bÝt mu blÍzko - p.o *n. by| rytÍÍem v tÍpytÍcÍ se zbroji.

i,;;b 
"ni 

t,ví", z. simozŤejmě íe íkutečnosti rytÍÍem v.tŤpytÍcÍ

'" 'l,oii 
bÝt nemohl. Neustáie ze sr,ého koně padal.. Všechno, co

;. k",.ul7 uiáaru . to, co jsern viclět nemě|a - ve mně
,";il'á;;i" 

..i".n. Érotožc jsenr však svť:ho otcc milovala, poh[bila

jsem tento strach hluboko uvnitť.J. 
Ja,k mi Duch svat zjevoval kažclotr klÍčovou vzpomÍnktr na

't.u.t'l 
oc|mÍtnutÍ, lezts c|o nÍ vstupoval a..uzt|ravoval tnne. !e], to

i" .t"ro v mém iivotě o mnohr) llt pozclěji. Do nranžclstvÍ jsem

Vstupovala s touto hofkostÍ vťrči svému otci. . ' . ..- -.xavt 
mluvÍm o svém manželstvÍ a o věcech,snoj'en!-ct':.'Tl*

manže|ém' někdy to zď, jako kc|yby jen on jedin:/ měl.vinu $ 
jeho

;;;Ň;: iiáy' jil všaÉ 6yla s"tíofuÍ podívat se pravdě do očÍ, Pán

Íni..uu,ut, íe jsem do ma.nže|stvf vstupovala s koťenem hrrŤkosti a

;l;';Ň] Pil'ďguh sám ví, nakolik taio skutečnost zavinila rozbití

našeho vzlahu.
VšichniumÍmepŤenášetnášstrachzjeclnohovztahrtnac|ruhf-

rn"nz"to na manželky a opačně, v zaměštnání i v jin;fch tlsghních

iia,rcn, Pán však ch.. t.nto strach odstranit, aby naše. ncrvé vz|a\Y

b/y &I.ě"y od p1qu|emú minulosti, abychoni mclhli vsttrupit do

nilvoty života Je!Íše Krist:.
ť }il;:l;"ffiíJ;í 

...Nesučte, 
abyste nebyli souzeni. Nebo1,

ialďm soudem souclÍte, takovfm'buclete souzeni, a jaktlu měrou

nreÍíte, takovou Buh naměfÍ Vám.''

odsuzování a kritika
i  

, . r ,  
I  

'  ' ,

'Když jsme vriči n-ěkomu z4-!rofklí, pak.tolro člověka 
".g::l J.

s'aguzzuj...á, 't. 
k.tyz.*.r octptištrme, osvobozujeme ho 1 ,oloj: 

l
o.río"'i,"r. koyz 

'".za 
někohb modlÍm, častokrát mu Ííkám, aby,-:

.ir*lo""or'o piostého 'odpouštím' Íek|: ,.osvobozrrji toho a toh9ry l
všech souclri, tterejsem vtrci němu měl.'. Je to pÍÍlis |ehké, ťíci: I
;iictpoustrm..., a p[itám drutrétro člověka stále jeŠtě odsuzovat. :

" i..ung.,je to oběrna směry. Když- někoho kritizujeme či i
ot,vinu;einá, ve slattečnosti ho clcisuzujeme a toto t.ldsuzování nakonec
nŤináší s sebou kofen hofkosti. Ko|ik z nás je kriticklch vťrči svlm
lffiil 

"áuá l.- 
oá*.rzuje? Jednou jsem něco fckla své kamarátlce
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a potom jsem si uvědorni|a, že to zrrělo právě ak, jako by.to ňek|a

-i 
*"*". Za chvíli pak jsem šla kolem zrcadla a viděla jsem,' že

dokonce i vypadám jaŘo ona . TÍm, žc jsem oc|suzovala svou matku'
jsem otevreÉ o"ere moznosti, že se Hž věc stane i mrĚ sarng1ré.
-rvt" u' sMle určiM ho kost, která potťebovala uzdiavit.. 

Kdvž u sebe obievím srcjrnu povahu, pro jakou ďsuzujete své
rodiče,.ktlyž vldÍE siejrré jďnáď, které kritizujete, pak máte vfečnf
klíč k toffiztÁtlÍ, ďo f poteu:l uzdravit, aby se moh|y zavŤÍt
dveŤe.

Často o sobě pÍemfšlÍm jako o BožÍm d9mě. Mohu otevrít
dveŤe a vpustit rre|rrteG .dovniď. Mohu také dveŤe zavŤÍt. Jen jí
sama to mbhu u<lělit; tak, že č|ověka ro"uáhta ťeknu: "owobozuji
tě ď svého ďsuzování.l

a

ZraněrÉ drt'e v našem nitnr

Pfi vnitŤďm;uzdraveď se často sává, že rrjedrráme na rovirĚ

čtověka dospěÉiro. v nitru každého zrarrěrrého č|ověka je dÍtě,-často
umÍÍĚné. Viďm, že věšina pďkozenfch jso'u lidé ve|ice wrdohlavÍ.
Je to u nich nutné, je to jedinf zprisob, jak bez Pána pfužit.

Jako doqťlá jsem clitěIa, aby uzdraveď mého vztahu k matce a
rrsmÍÍeď 

' 
nr uyn ríplrÉ. Už pfudďm jsem P modl!.l1. za jiné, kteff

měli problémy .rne 
',zat'u 

k rďičúm, a byla jsem wědkem toho, jak

tesrreho uzdravenÍ se jim dosává. Tak mě napadlo: Co se se mnou
děje? Co dělám špauĚ? Mď|Ím se správrrě a dělám všechno, co se
děiat má. Pňesto jsem však věděla, že hluboko uvniď jaště

osvobozena neiscm.
&sokrát jsem se na mďlitbě vrace|a k události z doby, kdy mi

bylo asi pet t"i. Byla to chvíle, kdy.jrym cÍtila, že m''e T{ T"tk.
p tresatá rrcspraved|ivě. Jednou mi Pán na mod|itbě ukáza|, že

'aumco 
dospě-lá Pau|a chce bft uzdravem, chce ďpustit,.mÍt v

porá{ku vztah ke své matcr, uvniď je tvrdoh|avá. É!|eá |nlčička,
i.n.e *. roďrďla, fu svou maminkri mít ráda rrebude a odmít|a ji.

Bylo nuuré vrátit'se a z|omit toto "zřeknuď se", aby by| zlomen
wrdohtavf pstoj a uzdravenÍ by|o dovršem..

Právě tbto wrootrlavé, umÍněrÉ dÍtě, které se objevuje v určité
vzpomínce a určitém čase, musí roanázal si,ého otce či matku ze
soudu, kterj nad nimi vyrreslo. Tato holčička potŤebuje PoÍl1osit
Boha, aby jÍ ďpustil ďsrrzovánÍ. Pak múže bft uzdravena. ,:

- 
Íavziš".n poprvé rozvazovaia svou rodinu,od akového soudu,

bylo ďp'o 
-o'velice 

obďžrré. Nenrěla j'es. j9 ráda. Své blÍzké
jěm,obvittova|a ze všeho. Tak prď mámllbÍt tou, lÍerá. musí
odpustit? JežfŠ mi však'ulrázal, že rnvzdiory tomu; že cítÍm, jak mi

roctiče rrblížili, rnusím se posDavit tváÍí v gváf tomu' co prisobírrr já

- ho kmď a hněvem, které v sobě rrosÍm. Musela jsem }Íci: nPane,

ďpu"č mi, prosÍm ě' že jsem v sobě držda hněv a hoÍkost vriči
otci a'matcea, prosím, rontažje z toho." r{T jT- zavfu|a dveÍe
a rrpťítel už ted rremohl vcházet. odpuštěď je vžr|y souMsď
osvobozeď.

.Zastavme se na chvilku u zrrásilrění a incesfu. Jsou to zlďiny,
o kterjch se drres mnoho mtuvÍ. Jako jinc|e na šueq, mk i v Evro1rě
jejich počet velmi stoupá. Měta jsem v .Be|gii 

'"*in{ 
a sedm žen

-prisn hopŤedu na vyzuu k mďlitMm za uzdraveď. TIt9 ženy nic
i'ope*'aiy, byly to neviruré oběti. S incestem a znásilněním však
vždv pficÉá zÍ híoznÝ pocit viny. NavÍc jďté v sob.ě tyto ženy mě|y
po t"iou clobu záši á zrarrěď. Jďiná ge$ta. k osvobozeď takto

io.tiz"',eno.lvďe pťes odpuštění a ,o*á,iní čtověka, kterého
ibstižénÝ srrÍm odsouzenÍm svazuje.

-.=**Ňětt"rÍlidé rflcajÍ: !á ďpustit nemúžu. Pl{liš to bolÍ." Toto
jsem před lety fÍka|a wému pastorovi. o<|pirstit svému manže|ovi
jsem mohla, ale žerě, se kterou se zap|etl, jsem odpustit net|okáza|a.
Pastor mi Ťekl: "Ano, je to pravda - ty shma nemúžď; prď
rrepoprosíŠ JežKe, aby ti pomoh|?"

Já nemohu - Ježíš múže .

Toho c|rre ;,"* *""*učita něco velmi dri|eÍitého - já ďpusrit
. nemohu, a|e JeŽfŠ ďpusÚ. Poznávám, Ír,krlyŽ Ho prosÍm o pomoc'

je rowázÁní dokonalejšÍ. A tak, když se za někoho mďlÍm, prosím
vždycky o pomoc Ježíše, a to také učÍm člověka, za kterého se
modlím.

" Když lidé volajÍ k JežíŠi o::pomoc' vidí Ho obvykle pfftomného
v určit9vzpomíncgrrebo tam Jiho pHtomnost vďmají. Když Ťelorou: :

"Ježfši, po.o" mi odpustit tomu 8tověku, já toho nejseni schopen" f
- jsou těměŤ v tomtéž okamžiku schopni ďpustit' protožc JežfŠ '

. pfichází se wou milos{.- 
JežÍš [ek| Pavlovi: 'stačí, když máš mou milost; vždyt v

slabosti se projevÍ má sÍIa.' My musÍme pouze.',.'.g4ts"! svou slabost,
a pak pfijde moc Božf mi|osti a pomriže rrám ďpustit. Viděla jsem'

;at tioé, ktefí se léta v|áče|i s ím nejhorším zraněnÍm, jaké.vribec
éxistrrje, byli najednou v rrěkolika okamžicích schopni oc|pustit těm,
kteťí se najejich zraněď podepsa|i.

Když se mďlíme za ty, kteff potŤebujÍ u"r|ravit duši, gtus[ryl'g*
mít neusÚle na paměti, že toJo uzdraveď se dějqna základě v'ztahu
k JežÍŠi. Ne|ze to nahrazovat prychologiÍ, snažit sc-vystolxlvat, co se

j
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všechno událo, a tuto minulost analyzovat. Qhceme hledět pouze-J!4
l-eJfšu

BoŽí slovo nám ňíká, že Duch svaty je naším rádcem a učite|em. 1
A když se qaučÍme k Němu pčicházet,-.Jí.!ámpcl.ptlyeč ci svuucr ao,.
.sifuaceo prostě to, co právě potŤebujeme' j i

Jednou mi kdosi Ťekl: .Ty jsi tak dobr! rádce,,, KcJyŽjsme.se
roz|ouči|i, fíkala jsem si: Jsem opravdu dobr;/ rádce. A'téměf
současně s tÍm jsem pocÍtila duchovď sevfeď. Uvědomi|a jsem si,
že mi Pán ÍkÁ: ''Ty pňece víŠ, kdo je tím dobr/m rátlcem.,, .
Muse|a jsem rychle prosit za odpuštění: ,.Pane, odpus mi, že jsem
si p isvoji|a nějaké uznánÍ.,,

Nemohu si pÍisvojovat ŽÁdné uzrÁnÍ v pastoračď poradenské
službě, kterou provádÍm. Nebyla jsem pro ni ško|ena jinak než tÍm,
co jsem se naučila od Ducha svatého - od Pána a z Jeho slova. Bez
rypj 'q:qn neuměta nirc* 

""'. 
.

l 'í

v životě mé mctttq jsi mč
(inli,,jgž budt háze]:

Ž tsg.,ts.tl

i

JAK VIDíME sAMl SEBE

,,Tvs to byl, kdo unoťil mé ledv[,
i|tkal. roW vzaavam chvúlu zn
podivuhorlně jsem. uuoťen' ...,,

vnitťď uzclravenÍ odha|uje lži či nesprávné domněnky, které
máme o.Bohu i o nás samotn1fch.- 

royz ie 3rějalcy vfrok o-nás Ííká dostatečně d|ouho,, začneme
to,n.,-uÍirit, uÍ it je id pravda, nebo ne. Charakter dítěte se upárí

o"o..Je,i.i"i, Lu"" pot..id dojmy, které pÍichá,"J! lo jeho mysli,

""i'Ě" 
;""iiiuJ, uuá" mrt o souě negativď obraz. Během'žiyota pak

;;"J;;".;;k;tnosti, které ho v tom uwrdí. Dokonce i poté, kdy se

ta[ouÝ člověk stane kÍesíanem' .Bez ohledu na to, co Yírá. P'9ŽÍ

J""o] i.[* masku nosí navenek, bez,ohledu na to, co dělá či rÍká'

I"["+v,Ii""u[ si stále Š sebou nese negativní obraz o sobě samém...--i.ídr 
.i je tu, aby nás hubil. Priše|, aby zabÍje|, ničil a |hal

nam. JéžÍš nás chce zachránit a obnovit._ 
Neď však možné mít správnf vztah k Bohu, pokud máme

nedoitatečny, uboh;f obraz o iobě. Za všemi 
'p9k"Y 'Ť9:''t 

.,::to

ubohÝ obrai,dokonce i pťed sebou sam;fmije hlas, kter! ÍÍká: ''Jak

mne.B.ih mŮže mi|ovat? VždyÍ jsem tak hrozná. UŽ 1sem s t|m zase

ác'r.. Kťičeta jsem na oeti. rrirpta jsem na manžela. Jak mťržu
pťijít pŤed svatého Boha?.' r t ..lÝ ^ ..-.. .'..K,lyt ,ii.$.!$-, že jsou Né. city narušené . ' Po!'d máš o sobě
nespráínou.pri:aitavu, pak je ti así zatěžko pĚijÍt k Pánu,.i když znáš

oi"ío"l"r'o slova. níJe ti sebevÍc chce běžet k trrinu rnil<lsti, nějak
š"-t.* n"*uz"s c|ostat. Tvé .city jsou jako kotva, která tě drŽÍ a
zabraĎuje cestě vpťed.

Pocit:' 'Jsem ošklivá''

Naroclila jsep se s matefs!/m znaménkem, a pŤestože 
-mě 

hned

iako malé míminko operÓvali, poÍád jsem měla tmavě červenou.ii"* 

"' 
p'.vé straně ďulie.;.. Vělkou Eást svého života jsem věÍila

ion,u,.zď;."m ošklivá. To vsat nebyl.jedinf probJém. Musela jsem

'" 
árie p.Jt.yt.ut se skutečností, že nioje sestra hrála ve ťrlmu, když

uulu i"sťe ma|á. Já isem samozfejmě v Žádném filmu nehrála. Nikdo
;áftiil"'koho ošHivého do fiÍmu. ještě jako dospělá jsem bylá v
nitru presvudčena, že jsem ošklivá,.i když mi l(é ŤÍka|i, že jsem
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bezká. Ano, naučila jsem se usmÍvat a děkovat za poklonu, nikdy
jsem a|e těm slovrlm rrevěči|a. Když nrá č|ověk pocit, že je ďkliv!'
je velice těŽké, aby se mě| rád" Já jsem v tom vězela do svjch
dvaačtyÍiceti |et.

Běheni uzdravovacÍho ásahu Pána JeŽíše jsem si pťedstavila wé
nar<lzeď. Viděla jsem, jak JežK stojí vď|e lékaňe. Jakmile jsem
pŤiš|a rn svět, JežfŠ se sk|oni| a wfm dotykem ďstrani| jizvu na mé
wáťi. Fyzicky jizvu s le mám, JežfŠ však ďstranil tu citovou jizrnr,
kterou jsem tolik |et v sobě nosila. od té doby jsem se začala cítit
jinak. Pfed routo pfíhďt;u jsem se nikdy rremoh|a 1nslouchat na
nahrávce, ted však už mohu, a dokonce sc mi to lÍbí. od té doby se
mohu dÍvat c|o zrcadla a usmÍvat se rn sebe. Ježíš zlomi| pouto.

Moje asistentka Karin je datšÍm pf{kladem čtověka, kter! žiI pď
jhem. Karin je dívka ve|ice štÍh|á. Když však dorr)sala' Ěí.kali jí jejÍ
braťi "Velk! zadek". Bez ohlďu na to, co jÍ o tom ŤÍkalo zrcadlo,
věÍi|a Karin tomu' co rÍkali jejÍ braďi. V době, když jsem ji
poznala, by si rrevzala na sebe džÍny. Když jsem se jÍ zepa|a, prď
je nenosÍ, fuk|a: "ProtoŤn, mÁm tak ve|!f zadek." Stěží jsem věŤi|a
svlm ušÍm. Stála pÍede mnou šťhlá m|adá dÍvka s hezkou postavou
- právě takového typu' pro kterj jsou džÍny určeny - a nenosi|a je
kvrlli fa|ešrÉ domrĚnce.

Vniďďm uzdraveďm by|a Karin osvobozena od této falďné
domněnky a drres nosí džÍny ráda.

Pocit: .Jsem hloupá.

Mnoho let jsem si rovrěž myslela, že jsem hloupá. Moje rcstra
měIa velmi vysoky IQ (- stuplt inteligence) a ro<liče byli na ni
pyšď. Když jsem by|a malá, rozhďli, že mé aké po<lrobf testu.
DoMhla js.em jen něco málo nad pruměr a oni byli zklamanÍ. Ce|é
děswÍ jscm se považlva|a v našÍ rďině za h|oupou. Když mne B h
rrzdravi|, rozpozna|ajsem tu lež. Vidě|a jsem, fu věci chápu velmi
rychle, a když se do něčeho dám, nic mne nem že zastavit. To jsem
zjistila ale teprve poté, co mne Brih od této |ži osvobodi|.

Jedna nrá známá, krcrá nosí v Americe ve|ikost čfs|o 5, má sM|e
problémy, protože se domďvá, že je t|usM. Tato fa|ešná pÍedstava
u ď vznik|a, když jednou jako deseti|eá baculatá holčička běžela po
cestě pozdravit svého ťatínka' on jí Íekl: "Poclfvej se rn setre, jsi
tlustá jako prasá&o' "

JejÍ otec ji nechtěl zranit - mi|oval ji - tato s|ova však v ď
ztista|a. Jďtě dnes je v nitnr toho štíhlounkého tělÍčka někdo, kdo se
na sebc c|ívá jako rn tlustéhtl č|ověka.
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Vztah k našim rodičrjm, zVláŠtě k otcúm, ovlivní náš vztah k

, Bphu, a to jak v dobrém, ta-k šp3tnÝ.*-'Tyilu. : '
tut.ij oi"c na tom' byl fi.nančně dobťe. Dával mi většinu

niateriáÍnÍch uucr, l.ieie jíem chtě|a' 
'ieuriiěl 

nri .však soustavně
projevovat lásku. V dťrs|edku toho jsem opekávala, že se mnou bude

lntj nebeslcf otec jednat stejně. NapÍíklad bylg pr9 m.ne velmi

snadné dtivěfovat Bohu, že se postará o rné materiální pcrtÍeby a dá

mi něco navíc. Mnoho lidí mi [íká: ''Paulo, po finanční stránce ti

všechno tak hlaclce vycházÍ.'' A je to pravda. Když jsern vyr stala,

skálopevně jsem věŤíla, že mi dá otec.všechno, co potÍebuji, a k

tomu ještě hoclně toho, co nepotťebuji. Takže j9 nio rnne lehké
věÍit,2e mťrj nebeslc.f otec uclě|á totéŽ. v této oblasti vÍry bcljovat
nemusÍm.

A|e věÍit, že mne Buh mi|uje, to je jiné. Protože mrij otec.byl
pedant, prokazova| mi svou lásku a uzrÁnÍ tehdy, když jsem děla|a
io, co on považoval za správné. Nicméně, by|a to |áska podmíněM.
Káyž jseni jeho očeMváď nesplnila, dal najevo svťlj nesouhlas. Když
jsem -se 

št,a|a kťesŤankou, pťenes|a jsem tuto stránku otcovy
"osobnosti na Boha. očekávala jsem od Něho, že mne bude mít rád,
pokud budu dělat všechno správně ; jako tomu 'bylo 

u mého otce.
koytotijsem však udělata něco špatného, ťÍka|a jsem si: Pozor - ted

mne pťestane mít rád!
. Ťo byla lež. My všichni věťÍme lžÍm o Bohu, o druh ch lidech

i o nás sám/ch. v ieto kapitole se podÍváme na některé takové Iži a
na to, jakou prisobí škodu.

Některé lži' kter'fm 'věÍíme

Mnozí lidé se Boha bojí. Když vyrustali, proŽili něco velice
ošklivého a obviĎujÍ z toho Pána. Nezá|eží na tom, kolik toho slyšeli
o BožÍ |ásce; hluboko pod všÍm tím učerrím o Boží lásce tkví hrozny
strach z toho, co jim Brih mriže udělat, jestli se jednou.i|9clq1a1dr
rozhněvá. Co kc|vby se dokonce otevrela zem a pohltila je? Většina
z' nás, ktefÍ tak vfm lžím věÍíme nebo jsme jim věÍili, se často
odvoláVáme na Star;f zákon, abychom,si powrdili, že máme pravdu.

7'apomínÁme, že i Star! zákon 
.ukázuje 

na Boha, kter! mi|uje.
Pťeskakujeme takové hhy, jako je ozeáš, které nám qfazují,,jak
B h zrista| věrnf vťrči nevěrnému'lidu, jak vyléval srdce pro svrij lid
a stále'ho milova| i pťes jeho nevěrnost. Kniha Jonášova ukazuje, jak
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Brih poslat Jonáše do Ninive, aby tyto |iď naposlď varoval, protože
je rrechtě| vyh|adit. Na mnoh;fch mÍstech Snrého zákona je tak
slyšet, jak srdce Boha Otce p|áče pro sv'lj lid.- léz]rs ukázal, jaké je ve ďtuec.iosti srdrc Otce. Řek|, že clělá jen
to, co mu olec ulcáza|, Že dělat má. Pďobenství rovněž zobrazujÍ
tohoto mi|ujÍcÍho otce.

Ano' když uděláme něco špatrrého, hlb rrás bude usvědčovat.
Pokárá rrás' ale pfitom nás s6le, i v této sifuaci, miluje
bery.Jihradmu láskou. A touto láskou vypúsobf rrápravu. Tak to učí
evangelia. To je otec, kterého rrám JežÍŠ p išel ukázat.

Štouzita jsem čtověku, kterému umŤel otec, kdž byl jďtě
matfm chla1rcem. Jďen p {buznf mu tehdy fuk|, že Búh sijeho otce
vzal-. N{m tb možrrá ak šptrrě nezď, ale dovedete si pŤedstavit, jak
to zrĚlo tomu ďtěti? Ch|apec začal pfum!štet To je a|e zlj B h. Já
tatínka poťebuju a h}h mi ho vza|.

Poma|u' att pc zde začal rúst hrĚv a nakorrec hoÍkmt vúči
Bohu. Ten člov8k se stal kŤesbnem. A|e za všÍ jeho teologiÍ
mi|ujfcÍho Botn byla pŤesto skry ona pŤedstava o Bohu, l.t"v jq
v @sa z|j. To bylo pťekážkou v jeho vzhhu.k Bohu až do té
doby, rrež pťvnitťďm uidraveď uvidě|, že tento phled na Boha jo
mylnf.: Po<tÍvejme se na jinou |ež - É jsem věIila mnoho let. Kolik z vás
slyše|o rčenÍ: "Pomoz si a mh d pomúže"? Mnoho lidÍ se dokonce
d6mďvá, že to je v PÍsmu. A tak věrf této lži a snažÍ se spfšc, aby
si v životě pomohli sami, než aby spoléhali na Boha. Pravdou však
je, že Blh chce, abychom spoléhali na Něj. PÍsmo rrám ťíkd, že
**#*n'[tTia'o.é.-3j*. To je Boží cesta. Málokdo z rds
v bec někdy chce bjt s|abf. Chceme bft silď. Chceme věci dělat po
wém. Já jsem byla taková. Matninka mi tÍkala, Že když jsem byla
ma|á a netdo mrě chtěl pomoci, vŽdycb jsem Ťíkala: *Já sama..

Ja[r \íypaďá naše s]dce

Pfed rĚkolika |ety jsem byla na jednom setkáď, kde jsme byli
všichni vybídnuti k tomu,.abychom poádali Boha, aby rÉm ukáza|
nase v|asmÍ srdce. V É době mi p ipadalo, že je v mém živoť.
všechrro v poHdku, a ak jsem čekala, že mi mh ukáŽe hezké čisté
srdce. Ukázal mi pčkné srdce, to ano' ale z jeho jedrÉ strany
vyr stala velice ďklivá větev.- 

Pala jsem se Boha: "Parr, co je .ta větev?"
"To jě ta Mst tebe, Paulo, která je rp-závislá, která jc trochu ve

vzpouÍe."
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, ' ,Nernohla jsem .tornu..věi it. ] lvg v"zpouŤe., 
^.jál 

Pane?' '

dohadova|a jsem se. ;'vl.lyí jsem všechno opustila', abych se sulr
*i.i"Jrt"ďpro Tebe' NeírÍ io slovo vzpoura pŤÍtiš silné?.' ...-- iŇ", Paulo, n"ď,', odpovědě|. .'Ano, dgláš to,,co chci, ale

zeoasrcíttm. oonaaujes s" š" *nou. Je pro tebe těžké'pťijmout mou

".ríi-ou"vtle 
si mysíiš, že je lepší dělat to.po svém... .LL^:^L

v tu chvni, tdy to Ran.rekl.1jsem.neměla nic na svou obhaJoou.

Muse|a_ jsem 'pÍipustit: .'Máš- iase pravdu. Já Tě opravdu

oá'ro".r'i', atďneoutem to s radostí a vděčnostÍ.''. 
'.To je ono. Chceš svou vlastní cestu.''
,'Dobrá, ale co je na té cestě špatného, Pane? Prclč s tím.nikdy

nesouhlasfŠ?|l.-.--;Í; 
je ta část tebe, které se chci dotknolt,..P'",!:. 15^t't^ :^.

Neměla jsem na vybranou, musela jsem čiru.t po}án.Í] 
""f:-{::'

ienom: ,,Boie, iá nec ci bft t,aková. Piosím, odpusí yi 1o.-on1yd.u"se chci obrátit Ř tobě a b;ft takovou, jakou mne chceŠ mÍt ly. Lncl'

áuni 
'nn" 

zbavi| té ošk.livé věwe vzpou ry, která vyr stá z mého

srác". Chci mÍt pěkné srdce.''- _ 
Z" několik *ěsrct mi Pán ukáza| scénu z ranéhcl dětswí. By|y

mi triior<y a má se5tra a rodiče se spolu ošklivě hádali. Viděla jsem

se. iak seáím celá skrčená na gauči. Pán mi ukáza|, že v tomto tlém

;'kíŇ;;činila rozhodnutí: Moji 1oaj.ee se o mě neurnějí postarat.

Budu se muset starat o sebe s"mi' Po.l|e mne to bylo- zcela |ogické

io"t'oJnutr dÍtěte, které se narodilo v neuspoťádanfch. rodinnlch

oo'6'..r'. Pán mi rovněž ukáza|, Že už v tomto věku .jsem si

il,*i 
.."toro 

'.u" 
'dokonalou obrannou zed, která mne pak

bddělovala od ostatďch čIen naší rodiny.*-Vffi*i.;'"; 
tvru známájako dÍiě velice samostatné, které

chce všechno dět"t .á*o u po svém. Když jsem pčišla' k Pánu,

vydala jsem se Mu, jak jen. jsem nejlépe.povedla. A myslela Jsem'
záJ".ů'áo'očujÍcí . áz oo ct'vne, kdy mi Pán ukázal, jak vypadá mé

srdce.

PÍísahy a jejich rozvázáni
.KclvžuvěĚÍmeněiakélži,častoc|ělámevevztahukníurčité

. .o'r'bJíutr - mtovou '.pÍÍsahu'' ' Takové hluboce zakoÍeněné

rozhoclnutí se pro nezávislost, které se datuje 1 !ěts1ví' 
j: 

":jl:::ilt
. a ie obtížné ho zrušit. Někdy si nemusíme bÝt takové prlsany aru

"uo"'"i,- 
pr.sto však platr. Éri vnitŤďm uzdravování rozeznáváme

" a rušÍme takovéto pÍísahy... .-ii.ryz 
Ét't' 

'aeat 
pracovat na mém srdci, ukáza!'*i ryŮj duchovď

' ií'; ';; 
Íadě obraj . Nejprve mi ukázal houpačku, jaké jsou na
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dětském hŤišti, se sedátkem na každé straně, která se houpá tam a
zpět. Viděla jsem sebe na jedné straně a Ježíše na druhé. Houpali
jsme se' a|e by|a jsem to nesporně já, kdo udržoval hclupačku v
pohybu. Moc se mi to tak líbilo. Když ale Ježíš Ťek]: ''Paulo, pojd
sem ke mně.., uvědomi|a jsem si, Že nechci sedět vedle Něj. LÍbilo
se mi, že jsem čelem k Němu - vidÍm Jeho wáÍ, jsem b|ízko Něho;
ale také se mi |íbilo, že pomáhám udržovat houpačku v chodu.

Když mi podruhé ukáza| tentyŽ obraz, stá|a jsem každou nohou
na jeclnom sedátku, a pofád jsem se snaži|a pomáhat s houpáďm' Až
konečně pfiŠel den, kdy jsme s JeŽíŠem seděli na houpačce vedle
sebe a byl to on, kdo kontroloval jejÍ pohyb. :

U mnoha lidÍ jsem se rnodlila za jejich vztah k matce a 
.vidě|a

jsem ríŽasné osvobozeď. PŤesto teprve potom pŤišel čas, kdy jsem
si uvědomi|a, Že já sama nejsem ve vztahu k mé.matce uzdravena.
Nakonec mi na modlitbě B h ukÁza|, že jsem nikdy necÍtila, že mne
má moje maminka ráda. Sestra, která se za mne modli|a, se' mne
ptala na mé narozenÍ. Řek-la jsem jÍ, že kvri|i operaci mateÍského
znaménka mě ve tl.ech dnech po narozeď dali do inkubátoru. Pán
nám u6za|, že toto zprisobi|o, Že se mezi mnou a mou matkou
nevytvoťilo to správné pouto. :

Během modlitby nám Pán onoho dne u6za| krásnf obraz: I-ežÍm
v inkubátortr. JežK pÍicházÍ za mnou. Prostrči| ruce dvěma owory
a já jsem cítila tep|o Jeho lásky' Potom mne odnesl k mamince, a já
jsem poznala, že konečně je zde mezi námi pouto.

Když zemtel m j otec, neplakala jsem, ale když jsem se
dozvěděla, že umÍrá moje maminka, Íekla jsem: ''Pane, prosÍm tě,
pomoz mi plakat, aŽ umÍe.'' Buh tuto modlitbu vyslyše| - kdyŽ
zemte|a, prožÍvala jsem lÍtost a p|akala jsem.

Tyto |ži, kterfm věÍÍme, spo|u s vědomfmi či nevědomlmi
pŤÍsahami, které je provázejÍ, vzrukajÍ z našeho zranénÍ a bolesti.
MusÍme je rozpoznat, abychom s nimi mohli jednat a zrušit je.
Nlkdy se po ebujeme s ně!/m společně modlit. AJe něldy 

-je
mtlzeme rozpoznat sami, pÍinést je k Ježíši a zrušit jejich rnoc a vL'i'v
na náŠ Život. '- . 

Máme-li vtlbec b!t uzdraveni, máme.|i bytzdrávi, rnusí1ne věŤit
p-qaydě BožÍho s|ova. Když budeme věťit tonru, co Ííká Bťrh' a -n4'{.e.
'mysl.bqde obnovena - kdyŽ se budeme.5po.|é.!a1 na to, k1/nr jsT9 y
Kristu, pak mrižeme v našem vzt';ahu k Bohu rtist a poznávat Jeho-.
vri|i pro náš život. MriŽeme. p.gŽldat JďíŠe, aby odĎal ttl,.čemu
mylně věÍÍnre, tak' aby pak i$šg,pity"!yly v sou|adu se slovem
BožÍm.

UTL,SI I ts,L

' , ,Požuh*nj B h a otec našeho PÓna Jež{šc Krista, otec

milosrdensnt a pí,n7žgt,iii titěchy,.kterí nÁs těšt 've všem

našem soužen(, ;;y;;;:; ;;- ryÍi, ryrít tl, 
ktečí' jsou v

iakémkoli ,out,nííi, i,biii,, i,*ou jsme my sami uěšeni
'od Boha'" 

''K 
1:3-4 - uPrav' podle orig'

I

' To jsou verše, které mně g'"ě-l"jÍr 'co ie našÍ službou. ovŠem

slovo ,,rÍtěc|la,, zde'gi,"iÁ""e nějuŘé povzbuzujícÍ -p9!"-qáÍ 
n"

rameno. Je to vlastněffij;i.; ;" jí\g." i t+.to, tde l"zrs rÍká., ,,Iá

požÁdámotce a o" "áil",d;liJh; 
"Úi!it.r", aby byl s vámi na věky'.

(uprť. Podl:j.''^g.]: cníkem, tÍm, kteqf k nám.-. 
Du.h svat'j je naším Utesitelem, Pomo

pticházÍs nadějÍ 
' dil;;i; á.fomáhá odstranit náš zármutek a

bolest. Ježí"Š byl p ffi"U;ěiitďá..;Kdvž odešel, poslal jiného

Utěšitele, aby zauja|;;;il''; těšil nás št.inÝ* zpťrsobem. Písmo

v 2. epišto|e xo,int.'Ň,ř "i't"3a.3gtě 
o kroÉ dála. ŘÍká nám, že

kdvž máme "e.*u,"ť 
n|u".oáx"'re v Životě bo|est - jakékoli

x['ríj'l.t ;ilJilffi{p*"-yc.*, cokoliv, čím jsme nuceni
proiít' všechno . *iz" 

-u1ti 
pouzito. pro ostatnÍ a mťrže jim to

bomoci. Tak, jako gíh ;oiďsir^nás, mŮieme i mY potěšovat druhé.

,Jeden z nejvěsrci";íj""q.; ;Z,n ziuote isem-uáěla|a, když jsem

ši uÝědomil a, že z t"zžiŮií"i"i ; 
'e",^ 

žiíotě, která byla špatná,

se mrlže stát něco Ň ŤaJv ner'r{ proč se litovat. Zivot, do

kterého se satan #;ii;iffiiÉ1'ot'" iozličnlmi tpY:oYY,'lo -

dokonce ho docela 
"niiit 

] ,onoto života;e Buh ujat. Řett: ,,lá z néj

udělám nuco rasneirá. ro"z1;i ho, aby pÍinášel jinjm pomoe'

;ili'i' potěšenÍ a u.zdravenJ.'.
t Nebylo.uy to uzisiil.ibytv ],"žd! znovuzrozeny.človék mohl

pÍiimout takovj p"nťj;.*.lj,život?"A kdyby to tak bylo - mě|i
^uvčt,om kolem *.uě. iJir iemocnlch, íemolroucÍch a tolik

nešiastnÝch tidÍ? Určitě ne.

Pos|ání Utěšitele

Než JežfŠ odešel, YeH, žeje lep'šÍ, kdvž odejcle, protože pošle

i iného Utěšitele, .bí i* ;"ii, oryuv1ái;'rjsiával u. nás. Pre,n!šlel jsi

iljňJi o iouu j;ko o pÍruvtt"i Ducha svatého?
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Já ano. Často se procházÍm a pčitom s NÍm m|uvÍm, protože on 
..

je tu, v mém srdci. Je právě tady, aby ke mně mluvi|. Je tu, aby mi
pomoh|. Je hr, aby mne vyučoval. Je n.r, aby mi radil. Je tady, aby
mne potěŠi|.

Jědna věc, která je na Duchu svatém zvláši žasn,á, je to, Le
nereptá, anj si nestěžuje. Je vždy p|n;/ naděje a vÍry a mi|uj.e
modlitbu a chváIu. Někdy, když jsem zcela na dně, cÍtfm, jak mi
ríká: '.Proč se nepfipojíš.te mnui Bucleme chválit otce společně..'
A nk to děláme. Chválíme Boha spo|ečně a po chvilce chváleď se
už cítÍm o hodně lépe.

Když jsem dorťrstala, chtě|a jsem blt ošetÍovatelkou. A|e na
studium clšetčovatelstvÍ mě nepÍijali, protože jsern byla slabá v
matematice. Poznali, že bych nebyla schopná dě|at vědeckou ěást
této práce, a tak jsem si musela vybrat jinf obor. Vždycky jsem z
toho byla tak trochu smutná. Jednou mi Pán ťekl: ' 'Paulo, vždyt ty
jsi ošetÍovatelka v m1/ch sluŽbách..'

Nemohu vám ani vypovědět, jak to mnou otŤás|o. Pán je lékaÍ
a mně dovo|í bft Jeho zdravotď Sestrou. I když jscm se nikdy
oficiálď ošetčovatelkou nestala, ted jsem registrovaná u Ježíše jako
Jeho zdravotď sestra'

Ty m žeš udělat |otéž,I když my neumíme nikoho rrzclravit, ten
Velh/ lllcrŤ si nás m že použít. M že si nás použít Duch svaqf ,
kterf v nás pfeblvá a chce jinfm dávat těchu' Po-těšeď, které od
Něj.prijímáme' jsme teč sc op.ni pÍedávat jinfm. Čím více těchy
pfijmeme, tÍm více jÍ mťrže1ne ryzdat,. 

Mnoho lidÍ se mne pta-lo: ''Jak mám vstoupit do služby? Jak jsi
ty vstoupila do služby?'' RÍkám jim, že má služba zača|a |Ím', ž9
jšem měla spoustu problémri a že jsem pÍija|a tolik rítěchy, že ji ted
mohu rozdávat.

Když máme problémy a'-.pÍijme.mg- od Páry .[ě.<:tr"u, jsme
pomazáru ke s|užbě. Brih chce, abychom byli Jeho svědky. Chce,
abychom byli otevŤení, pokud jde o to, co se stalo v našem životě
- abychom to sdÍleli s druh;/mi a potěšova|i je., když majÍ tytéž
problémy.

Učit se otevÍenosti
UzavÍenosti se učÍme v dětském věku. Pťed mnoha lety jsern šla

poprvé na rodičovskou schúzku do mateŤské školy, karn choclila má
dcera Zuzana. JejÍ učitelka mi ekla: ''Jednou za tyden tu hrajeme
hru ,,ÍJkaž a vyprávěj,, . Zuzana nic neukazuje, a|e zat() - ctl nevÍ, to
nepovÍ. ' ,
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' 'A0ČtmpovÍdá?. ' .zophlajsemse;ahižjsemsitr lskutečně
pŤála vědět.

.'No, o všem, co se u vás ráno děje...' '
To by|o ješt8 pŤecltím, než jsem. se sta|a kŤesŤankou, a u nás

dorha se ráno"dě|o mnoho věcÍ, které jsem chtěla pÍed světem utajit.

Kdvž isem tehdv pfišla domťr, vzala .jsem. si Zuzanu stranou.
''loaruti se,'. ťe|ila jsem jí, ''co se děje ti Mš doma, děje se u nás

doma a ty o tom nikde jinde povídat nebudeš..,
Ve skutečnosti É; ;.; Zu,1ne ťíka|a: ''Nebuč otevÍená, buč

uzavfená, poslrav si okolo sebe zed.,'
Pťišla 

^doba, kely Zupana jako m|adá žena něco po dvacÍtce

p.ozru.i^ kizi. ŘekJa jsem jí: .Ty 
.potfebuješ vnit[ní uzdravení!

iioyz5i vyr stala, prošía jsi mnohfmi věcmi a teáz nich potĚebuješ

'b1/t uzdravená..'-,' 
Zuzana se rni podÍva|a pŤímo do oěí a Íekla: ''Já nepotťebu.iu

vnitťnÍ uzdravenÍ. Mně se nic špatného nikdy nestalo. Mám pěknf

život.''- -Ňemohla 
jsem uvěfit tomu, co fÍka1a. ,' 'Jak tohle mťtžeš ÍÍct?,.

Trva|a jsem ná svém. ''Já pÍece vÍm, jaky,je tvrij .život.''
oná ale tvrdita, že Je.všechno v poťádku. Všechno ukryla, tu

bolesJ, všechen ža|, vzpomÍnky, jak jšme se s její1r otcem.hádali,

ilÉí; kdyŽ od nás otec odešei' vzpomínky na matku, která uměla

ši'"k" cláeko nejpronikavěji kÍičet, i hrubá s|ova, která mi

vvcházela z ríst, když jsem se pÍesta|a ovládat.
] vuoeu ;se'n, nakáik jsem se podepsala na jejím zrarrěnÍ. A ted

ttr stojr, díJá se na mě á s neuinnou wáÍí mi wrdí: ,,Iá žádn!

p.ouleni nemám. V mém životě je vše.chno v poÍádku.'. Byla to lež?

Moje dcera všechny vzpomínky potlačila.
"Nukon"" jsern jr da|a p1ečíst knihu o vnitÍním uzdravenÍ. Když

ii oÍečetla. zátelefonovala a Íek|a mi: ''Mami, když jsem tu knihu

c"il", b."e"|a jsem v jednom kuse. Věci, které jsem dávno poh bi|a,

se zača|v vvnoťovat. ''
repivďteč spatÍita záblesk toho, co měla ve svém podvědomÍ,

a'masku, kterou nosí'

Strach z otevÍenosti

Jednou z věcÍ, které nám nejvíce zabrailujÍ ve službě, je strach
z otevÍenosti. Satan nám namlouvá, Že kdybychom lidem opravdu
ukázali, co jsme zač, nikdo by nás pak neměl rád. Ttl je ale.veliká
lež. Ceiruji po světě a sdÍlím se o tom, co se mi stalo a co prožívám.
Všem ŤÍká"m o svfch největších hŤfŠích, jak jsem rŮzné věci v životě
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Da|ší kroky

, |. Kd]ž-se objeví nějaká vzpomÍnka, Íeknu člověku, kterému
s|ouŽÍm, že leŽŠje všudypťÍtomn! (Ž l39:5-l0; sk I7:27:?u. Neď
to něco, čemu rozumÍm, 1]e yÍry, že je to pravda. on je.tenť!,Ž,
včera, dnes i * ťry' .a on byl s trm ctovekem v dobÉ, kcly"se
určitá věc stala. Tak, jak Mu- mrižeme clťrvěŤovat, potcu,o jde o
dnešek a o věčnost, tak Mu m žeme věŤit, i pokud iáe.o vcerájset.

l PÍipomenu také tomu člověku, ie Brlh je doko-nalá,
bezqfhradná láska. Když se spolu mod|íme, často vyjáe najevo, žé
č|ověk, kterému sloužím, má mylné pňedstavy o Bohí. uoiná vidr,jak lež{Šjemu nebcl někomu jinému neco vytyká. V talové chvíli }rozara.zÍrr-t, protoŽe. to je cizÍ JežfŠovu charakteru - je to lidská
pfedstava. Pňi vnit.č'ď' m uzdraveď sh|edává1n, žp.-Jgffi-g|c9 ,Y!'|yun .: 9? y1tahrl smíčeď. Chce se ctotknout otce, t.rciy"zuii crig,
právě tak jako se čhče.dbtknout dítěte, které bylo trutu ioito. ctrdě,
aby oba bvli uzdraveru.-,i.-bďlsrm trokeri.i.ie pťivést JežÍše do vzpomÍnky, která se
vynoťi|a. Uvedu pfÍklad z mého života'
. Uplně prvď uzdraveď, které jseT prljala, se t;17kalo vzpomínky,
která se opakovaně vracela, alela 1sem-ji poilaÚovata. Ťentokrátjsem pozna|a, že JežK chce tuto VzpomínÍcu.uzdravit. A tak místo
toho' abych vzpomínku pot.lačova|a, jsem ji prozkoumala.

V té vzpomínce mi- byly asi tii roky a měIa jšem na sobě šatičky
s volánky, zrovna vyžehlené, a moc mi to siušelo. Naše rodiná
99d{a u oběda, a fu se moje maminka a Íatínek spolu začali háclat.
y!!k^ se Vystupioua|a, až po sobě háze|i sklenile s uo.tou. Éyta
.;sem celá mokrá. By|o to pro mne bolestné a vy|eka|o mne to.
?akoušela jsem strach z toho, co se sta|o. NynÍ isěm nké zakusi|a
JeŽKovu pŤÍtomnost. Jak jsem sedě|a za std|em, poci ovaia jsem
Jeho ruce rul ramenou a cfti|a Jeho |ásku.

l.J 4:l8 nám ÍkÁ, že leŽíšova dokona|á láska strach vyháď -prostě ho odďmá. Zakusila jsem, jak mne strach opouští, a píožÍva|ajsem velig pokoj.
.. Vědě|a jsem, že poťebuji^odpustit matce i otci, a zvláště jsem
jim' odpustila trs, že se prali. odpusti|a jsem jim raké, Žeo'J.i"rou
po|ili, i to, že mě po|ekali. Pát jsem popiosi|a JežrŠe, aby miodpustil, že jsem v sobě nosila vriči-nim niev. 

_-, __J

D,l..'t"3 tu pfÍhodu stá|e ještě pamanrji, je to však vzpomÍnkaneutrá|ď. Bolest a strach z ď by|y. oostraneny. Kclykoli 
.ii 

* to
vzpornenu' cítím Ježíšovy ruce na ramenou ie *aie ho|čičky azakoušÍm Jeho pokoj.

PÍi uzdravovánÍ se mohou otevňÍt oči našeho porozuměď.
ZjevenÍznamenávir lětJežÍše,a[le1vioimĚjakkol iv.
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Nebudte unáhlení
.{ l Když se za někoho modlÍm a Duch sva$.i vynese na světlo

klíčoyou v1pomínku, zústár'ám u ď tak dlouho, jak je to zapo.ďeb-{.
Některí [dé by chiěti, aby se celf jejich život dal do poÍádku za
deset minut, á pokoušejÍ se postupovat pÍíliš rychle. Já je však
zastavuji.

l,lízuji je na místp', dokud :u.zdra.veď .vzpomí1J<y není

,d.o.kp'.pěe"n,q. Někdy lidem pfipomÍnám, že JežíŠ Íekl, že Jeho ovce
styšr Jeho hlas. Když cÍtí Jež|^Šovu pÍítomnost, povzbuzuji je:
''Naslouchejte JežfŠovi. Poslouchejie, co vám chce fíci..,

NemusÍme projÍt každičkou bolestnou vzpomÍnkou našeho Života
- pouze těmi klíčovfmi. Moji rodiče se často hádali, bylo to však
pouze pět hádek, na které mi Buh dal vzpomenout a uzdravil

" vzpomínky . K^ždá však byla k|fčová a odkry| ji Duch sv.atY. .: r Dále se ptám člověka, kterému sloužÍm, zda-jg oehqtny
odpustit tomu, kdo mu tolik ublížil, a když oehotrr;/ je, vys-lovíme
qdiušJěď a. Lárove prosíme o odpuštěď Páru' A to nahias.

, Htásitym vyslovením se odpuštěď stÁvá skutečnějším a
hmata-telnějšíín. {-gakonec - osvobod{qr. tsbp, komu odpo,u{tíme, od

' naš'.e.ho-odgapy.áď.
r Konečně - navrhuji člověku, se kteq/m se modlím, aby si vedl

denÍk a zapisoval si tam, co se událo pÍi mod|itbě a co mu JežíŠ
Ííka|. Č4stb .[e sta.le., že během aaznamenáuánÍ nebo pozdějšího
pročítá nÍ zkušenoští-.se doqtavÍ lalšÍ dodatečné uzd ravenÍ'

Dobré vzpomínky
Často je tomu tak, Že |idé, kteÍí jsou poškození, mají pouze

bo|éstné vzpomínky. Když však jsou uzdraveni, Bťrh jim začíná
vracet i vipomÍnky dobré. V jednom ríseku mého Života mi
pfipadalo, že mi Brih otevÍrá tolik dveŤípro službu, že jsem se cítila
zcě|azavalretÁpracÍ. Tehdy mijednoho dne Br]h vrátilvzpornÍnku na
dobu, kdy jsém byla ma|á holčička. Múj tatínek siavěl v lese boudu
a já jsem mu pomáhala. Učit mě, jak zat|oukat hťebÍk. Jednou rukou
držel'hfebÍk a jeho druhá ruka vedla mou ruku s kladivem. obávala
jsem se, že ho uhodím do ruky, ale to se samozÍejmě nestalo,
protože otec mou ruku ved|. Pán mi fekl: ..Právě 

]ak.b!e js.ery 'l
iebqy.Držím t9j.co dě|áš, a vedg...gqg rY\y....By.!u t9 tr.-4${.
vzpomínka na mého trtínka, kterou mi Pán obnovil, a současně mi
ukáza| lásku a vedení iného nebeSkého otce.
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Modlitba za lidi se zlomenfm srdcem

Za |idi se zlonrenfm srdcem se modlÍm trochu jinak. Často
zaéÍr m bibliclc/mi veisi. citu;i Ž34:|9:,'Hospodin je blízko těm'
kdo isou zkrušeni v srclci, zachraĎuje lidi, jejichž duch je zdeptÁn,,;
Ž l4l3:,'... uzdravtrje ty, kcto jsou zkrušeni v srdci, jejich rány
obvazuje'.; nebo Iz 6i l-3: ',Duch PanovnÍka Hospodina'je nade
mnou'.Hospoclin mě pomazal k tomu, abych nes| radostnou zvěst
pokornlm, poslat mě obvázat rány zkrouš9nfch.srdcem,. vyh|ásit
la;atcirír šuáuoau a vězĎ6m propuštěnÍ, vyhlásit léto Hospodinovy
pf:ízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truch|Ící,
po'u"ánout truch|ÍcÍ na SijÓnu,,dát jim místo popela. na h|avu
čelenku, o|ej veselÍ místo truch|enÍ, závoj chvály mÍsto ducha

o"'BxnJ.i;tnu 
tio**, zakterése modlím, že se modlÍm, abv'y.íJqu*,

'po-hl é!.l i 9a J 91 Í^še, j a k stojJ či sedÍ vedl e. ni gluJílk{HguY$t Í-e$u
iirn. ''Ňvnt ieŽÍše poprosie, aby vám ul<aTal vaše srdce, zraněnÍ a

-6-ot"'t a,aby ryto-city vynesl ná povrch, aby mohly blt uzdr4ve4y.

---r:ilne'i!aiíné.-ty-16-lď 
- bol.est z odmítnutí, bo|est ze zHamánÍ;

bolest ze zármuttfl'trTotom jim Ťeknu: '.Teá v|ožte své srdce. do
rukou JežíŠe , a kdyŽ ho vezmé, nechte ho tam a složte u Něj každou
bolest a zraněď..'

KcIyž JeŽÍš vezmejejich srdce do rukou, Ěeknu jim,..aby se na
sebe podívali v tom uutu, tcly ke zlomeď došlo. Modlím.se asi
takovouto modlitbu: .'Pane, ái Tě tento člověk vidí jako Boha
veškeré těchy, kteryi nás potěšuje v kaŽdé naší tísni' AÍ ko|em sebe
cttr Tvoji |ásku, aI,cÍtÍ, ie ho"tato |áska obklopul"..P9Ť.' aÍ,cÍtÍ
Tvou rjtÉchu, Tvou bezvfhradnou |ásku - bezpečÍ Tvé lásky. gtče.;
clej jim lásku, kterou potrébujr' Nyď, otče, odstral1 bolest.a zranění.
vi&a, jejich sr<lce. dokonáIe' Pane, tam,.. kde je kolem srdce
ochranná žeá, zboÍji, prosím, ve|ice jemně..'

Jak se modlím, vidÍm Ježiše, jakbere srdce toho člověka.a jak
je uzdravuje , až je uzdraveno docela. Když mi Pán. u.kazuje,. abych
neco etJa, Íeknu to .když ne, m|čÍm. ModtÍm se, dokud nedostanu
osvobozujťcí ujištění, že je vše ctokončeno.

Zde,. jako.pri každé{n uzclravování, chci, aby lidé' viděli Ježíše
a zakoušeli Jeho pÍítomnost, protože je to JežÍš, kdo uzdravuje.
Povzbuzuji je, aby viděli, jakle mi|uje. Jestliže ke zlomeď srdce
došlo v oÉts.rvr, Ie-knu asi toto: ,'Podívej se na JežÍše, jak tě má rád.
PoclÍvej se, jak tě zvedá a chová tě ve své náruči...

Prožití Ježíšovy lásky
KdyŽ č|ověk toto udětá - velice často pÍi tom cÍtí JežíŠovu lásku.

CM, íě on t'o svou láskou obklopuje.. A je to lf1 l{s|1.^!1era

u'ai"uui" zranění a botest. Mnoho lidí si chce svou bolest ponechat.

Tímto zptisobem se jí však zbavÍ. . Y^ |--
Proiože mu opuštit. jak otec, tak manžel, bála js'em se, že když

nebudídobrá, leirs mď také opustí. Už jsem zmÍni|a, jak ke.mně

i"zrs i"anou Á|uvil a fekl mi: iPaulo, já tě nikdy neopustím. Já se

afi ;;;r"[nu.' iinoy mi fekl: ',Jáie š tebou nikdy nerozvedu.
Áí;'i iáutoliv, já se s iebou nikdy.ne.rozvedu.'.

Tato slova mi pronikla do nejh|íbsího nitra' Někdy, když nejsem

mtoua, i"r.l bych mula bft, Íeknu Pánu: ,.Děkuji Ti, že jsi věrnf -

dfl", ;'Tvou áobroru. rsém ráda, že to nezávisí na mně...*..-''k 
mne Jeho láska vrátí právě tam, kde potÍebuji b-1/t.

Ň;káy 
"á' 

stova, která slyšÍme leŽÍše ÍÍkat, stačí pro celf

zivoi. koyz máme h|ubokou bolešt, pfinesou nám Jeho slova pomoc.

Atiil liat,p"uinu"u3i, aby JežÍši naslouchali: PoŽádám je, aby nah|as

reni, co uiat . cá styÍr. Když..to.vyslovÍ nahlas, je to pro ně

.tuocnujsr; já sama taÉé potrebuji vědět, :o ,]ť,šÍ, abych-to^moh|a
posoudit"a ,not,la se ujistit, že je to v souladu s PÍsmem. Casto mohu

Ěl";ěk;: tt"iZ'",i".íim, ujištit, že s|yší to, co ijá cítím. Povzbudí

ho, že slyší skutečně hlas Pána...-' 
BŮh""h"e. abYchom všichni slyšeli Jeho hlas. JežÍš.pŤišel, aby.

*!1 ;;ili.;t"""i.wr. Duch svaqf-pÍiše|, abychom měli obecenstvÍ.

-;;"l;č#Ňr ' 
gol'"'. Nasloucháď BožÍmu hlasu nenÍ jen pro ty,

kt,iťi ;;ji;lomené srdce. {1všichni pgtÍebuieme naslouchat Pánu

;.Ňtť 
'..Ň. 

uzJy- í:@'.!ffi.1a: 
ÍDob.é ráno, Pane',,.

|oď.uu.|.,n. slyšet, jaíi nám.odpávídá:' ''Dobré ráno... NevÍm, jak

i'ut.oo nttte tit bez'komunikaďe s Bohem. on je ten, .ktery nám
,"-.iz. rrcí'"rc, neŽ kdokoli jinf , právě to, co slyšet Potťebujem1---.
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Jež{Še, aby k nÍ pťišel, a když nebyla schopná.cítit.Jeh,o,pÍítomnost,
i;kl; j'""í jÍ: ,,IL potŤlba, ábys síé*u otci odpusti|a tak, jako tobě
odpusti| JeŽK,,,

Trvalanatom'žetohoneďschopná,jájsemjivšakui ist i la: ' 'To
je v poŤádku, ale Áy poprosÍme {i.'$".-"uy 9l''u-11^llilost 

k
,odpuďoni.,' 

Když jinieiui.lop'o'ili JeÍíŠe,-aby jí pomohl, Jeho

mi|ost pÍišla a rrdrtost.a trnui odstoupily. Kdyi'9"3 jako dítě

ddp**!'* '"e*" 
oi.i .-p*'.ypbo(ilE.'.|rq 4.o<ísouz9rrt, pák šama byla

schopna zakoušet JežÍŠovu pÍÍtomnost spolu s {9!9*pg|ojem 1
il.-po.itiru 

"té, 
že jeji tělo i mysl.jsou očišíěrrly, a poprvé

ákusila, jaké to je, bft v prítomnosti nebeského otce.

Prob|émová manželství

Pokucl je jeďen z manželťr v;ritťně i!?draven, manže|swí se skoro
vŽclv zlepšÍ. Aby."š;k ;Ň"rcwt uyio zcela obnoveno, je čaštď

loďéuu modlit sě s oběma manželi.r - 
Ještě pŤedím-, iež, za mnou q|is|i* j9aT' ya(9le ve věci

vnitinÍho uzdraveď, iett muz své žeriě: 'Pokud nelr.udeš ulÁravená,
naše manŽelswí ne-vydržÍ,,, Ta žena chtěla, aliychom se. nejprve
*oorili za ru. rcayijšme se za(a|y modlit, její manžel seděl u nás v

ookoii na gauči a iiezi ním a játro zenou byla více než metrová
ížá.ai""*.."koyzl"zrs začal vynášet na povrch a uzdravovat některé
jejÍ bolestné vzlomffi z děs.wí, všimlá jsem si, jak se manžel k ď

;;i ;ltliž;je; stáíe vÍc 7 y ,.Nakonec seděl pŤímo ved|e nÍ a

ce|Ý ieho vÝraz s| 
''nenil' 

Když jsme se clále *99lill vza| ji za

;lá:B.;y,uz ,i ou;r'n'l' royi;sme skončily, polÍbi| ji a slzy m.u

;.ék"ly pd wari. 
.žui^""j.* 

!e.moc|li|a s.jeho n,:l"'"lli^nl,:qL

-p*r.rčiny-ioho, "proč 
jednala t,ak, j1k jednala. Bťth mu k nI da| taKovy

"íouc1!' 
;alcf nikdy dťíve nepoz44l . " ' . t .r. _.x^t^ :^.--. 

xáyz "prisluiu.tu-* nu;, Éán mi Ťek|, abych za |a^i?-d*t *
malÝmch|apcemvněm.Tot 'opťekvapi|o,protoženěcotakového

""cJt'I. 
xálz us.t l"zrs zač,a| uzáravovát zraněného malého ch|apce

vněm,jeho-manžetkananějtakézačalap-ohlížetj inak.Najednouho
už n"uidgta jafo wrdého riuže, za kteiého ho pokládala - byl to

prostě 4raněnf.malÝ |toc1. !, ^^ .|^L^. .
Tohodnetu.bylahojnostsoucitu-soucituseslabostmia

selháními druhého.
Domnívámse,žemanželépoďebujÍnavzájemodlo-žitsvou

pyphu a strach . .tlt pr"d sebou.jako. zianitelrrÍ lidé. PotŤebujÍ se."á;Úit,l.k 
ie navzájeirr modlit ri vnitŤnÍ uzdravenÍ. ZpoČátku to

n"uuaá"snaclné, a1n bánmriže vykonat něco.krásného u těch, kteŤÍ

vywajÍ.

NekÍestané
Ráda se zauzdravenÍ cluše mďlÍm 9 těmi,. kclo kŤesIany nejsou,

protože tento typ uzdravenÍ j.e.často vede k Pánu.

"^".il; 
.ptiřrr.y"u 

." *"aiir" zA ženu, která viděla, jak byla

uzdravena její sestrJ, ". 
ď,et" lto,, co yá m9je- sestra'.. Jgdi"iT

ffibiil;-ťvro, z. l'""urita u Ježfše a že nechtěla Jeho jméno aru

vyslovit.',".iir",i"nská poradkyně se jí.zeptrla, Tlu j9 oc.|rotnq Ťíkat Mu
,.ten muž', - a ona s tím souhlasi|a.

Když se , nr ,"*i,,,"tt.iaír pu'toračně s|oužila, modlila, "ten

muž., začal u.*pouliio rúznfch vzpo'mínek z dětswí této ženy.

Byla nr jedna klíčov;;;p;"'Ídá, n3r iuuo malá holčička byla wrdě

Dotrestraná za to, ze sěiot.i,.rá.,''Teďmuž.' vzal malou, špinavou,

#!i" ; t"r!i!m il;či; *j:g1 ji potěšil, ale uké ji umyl'
. 

v tomto okamoi 
.Í.;&Jr.y'iu 

r"d': ''Ano, takovf je Ježíš.

PÍijme uai t"touou, iaká ište, a očistÍ vás.''
T'íden nato pri];i;,tuiů 

-zá* 
..J:žtr". pro1ož-e,- jak Ťíkala:

,'z,'íIii.r.l;;iili;; 
'u*, 

alestria se jmbnuje Ježfš, pak chci,

aby se sal nifm SPasitelem'"
Mod|i la is" ' .""á-r.r"stvDuchusvatémsžidovskoudívkouz

Izrae|e,která Pána,pí':"r."". e'uti i pii unitrnÍm uzdraveď' Když ji

pÍiiela navštívit je;r.neíěrící sestra, tato dÍvka mne požádala, abych

š.,'oorir. za jejt vnitrnl uzdravení.
JeiÍ uzdrave"r 

' 
pii;.tr Pána byl proces. PrvnÍm krokem u nÍ

b"l";; , 
.í"-:" 

,ril',p" ái't'e"í setkánÍ, těsně pŤedtím, než se

;il"h;;i,i^á", pozna|a, že tímto [o!.r"' 
je JežfŠ.

Na eva ngel i'".íJr'-u Holano.stu a Dánskrl sloužÍm prosti tutMm .

Nikdv iim nekáŽu ;k;i";y;h je vybÍzela' abY se odvrátily od svlch

i'}'Í 
,.'5 

; ;il'.';. špíšé k" nim pšicházím s poselsw.Ím o

uzdravenÍ z|omeného srclce, o napraveď imv' kterou utrpěly, a

všeho toho, co jim 
'žui^n"jJ 

pr','.io.ut JeŽfŠě. Je to poselswÍ rítěchy

' 
re-i.y.l..'p.á'iir.a do těch-oblaití, které bvly rroškozeny.

V Amsterod"'"i."..í.']'.,-," spot"c"ns.tvi čryriccti až padesáti

bÝvalÝch p,o,ti tut.t.u j";i.n Je.r, kieré jsou,no,i,, o,"né' Zajímav é

jť,';"r.il"'ž"''y b)''J 
,kÁ'lt, 

"*.tl 
v Duchu svatém. ony ani

ieště nevěrlÍ, co tole,-ale vědÍ, že notrebuií sflu. I když nemají

fi 
'ď;.i"'.t, 

i'"pí.'jÍ;io poirluu, i tak prostě ciostávajÍ a

nÍiiímaiÍ.
',.u.t'iiti, r kclo nemusel ťÍkat prostiftltce, že má 1n.9stit své

Íemes|o. 9-ua to. 
"i...r"r*r]J 

jri.cwuit dopťec|u a ÍíkajÍ: ''Chci

JeŽíŠe. Modlete ,",'u.uy"n 6yia schopná"opusiit to, co děIám.'..

MÝm iedinÝm'poJelswím pro tyto žány je JežK a Jeho láska.

Duch švary trsvědčuje sám.
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Jak se již c|eset let modlím s lidmi, -l"yě99l"ji':j 'vr11^|ež 
kdY

preiiÁ,- r,,šcnceme 
'loy 

,yqryou ďpověč' Nejraději bychom byli,
lávuv nás někdo posadií d6 k.Íesla'. mocllil sé s námi 

^ 
Íaz - dva, v

okamŽiku uuv.noíil}.ii ;;;;''t vse1o, co nás ttápÍ, |Jzdrave{ j9
však velice cu'to.|.oá"'. ti".y q?a"j"#el i,Y?:I 

Zmmená io
chodit s Ježíšem po určit! čas" než k uzdraveil ooJoe.
'.." P""';lilil; l*iÍ;r..,1aravenÍ m.žná zjisríme, že nÁm je

nějalou áouu oour", aielo'doji si uvěclomíme další nov;f problém.
MoŽttÁ reagu.|eme uur., i.t uyčh9m neměli, nebo vidÍme, že se od

Éona uzaatí;ě*. - *ub"nrs 
'ížuJe 

strach a napětÍ, Y".!-l?,!l1pjlj:
Pokud k tomuto dojde, je potčeba, abychom se bud mod|tlt saml za

; ;,-";6 uyr.l..ruíi netot'b, kdo má modlitební zkušenost na tomto

.oo''.,o*oo é,kdyŽBrih něcorl mém životě učirrÍ, myslÍm 
":i, 

ž?::

* *ne p'aii a<ír.ončii, ale-on.T mně ta!to-p..,u*j" jil..os1nnáct

*u" 'á".i"i ret. l" ;-d:lo"r'yá .tn1, proces. rca'iaq samozÍejmě nenÍ

v takovém ,ouu, u;.tě*;í.,n uyía ja. Ale chváia Bohu, že.on nás

pŤevezme v tom 
".i[J.n 

nepoÍadmá pracuje..c|.ál3.stále nás uvádí

d'.o- souladu *'uy*.'rou.1.u 
' 

tÍm, cb on.z'nás chce vytvoťit. A

; když je každá pi;kÁžk^ oclštraněna, pomťizé nám vejÍt s NÍm do

l i#šíh , užšÍho vztahu.

,,Duch Panovn(ka Hospodina je nade nnou. Hospgdin yě
ponnznl k tonw, abych nesÍ radostnou zvěst pokornjm,
poslnl 

^ě 
;i;á,pt 

,rán'y 
zkroušenjc!1. srdcem, vyhlásit

.zajatct)m 
svobodu a vězr'{tim propuštění,, 

Iz 61:]

Toto je služba cÍrkve. To je naše s|užba. .r9já.rye k. JežÍši a

o*iiměme u,a,uiŇ-|. 
'.u"; 

ábyctrom mohli bfi ríčastni na dÍle

našetro otce pÍi druhfch!

1' l
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uŮŽr gÝr UZDRAVEN rcaŽoÝl

M že byt kaŽd! osvobozen skrze uzdravováďduševďch zrarĚ,nÍ?
Tato otázka je mi často kladena'

.Když za mnou něk<lo pŤijde, obvykJe mu po jednom setkáď
mohu ÍÍci, zda mu budu schopná po*oci. B'ih n;i dává moudrost k
t9.} 99y.h pozna|a, zda jsem to já, kdo pomriže, či zda má
dotyčn17-.h|edat někoho jiného'.Pokudlsou problémy těchto lidí pro
mne pÍfliš sloŽité, ob.vykle navrhnu, aby navštrvili školeného poradce
- nebo dokonce k esanského psycho|oga.

-. ., |{...y'lím si, že služba uzdrávovárlÍ duše je vhodná pro každého.
YzaÝ č|ověk neď také schopn! sám za se6e se mooiit. PokaŽdé,
když se modlíme za vysvobozbnÍ a uzctrave nÍ a vcházÍme cto ouiásti,
které- nerozumÍme, ry!9 kde cÍtÍrne, že uzdraveď ještě ne'ri
dovršeno, máme si vyžádat pomoc'

-'Zd"je'nutné 
dodat, ž.e.se domďvám, že většina tic|í mriže bft

uzdraverta bud v|astď modlitbou, nebo prostÍednictvím někoho, ktio
má zkušenosti s mod|itbou za druhě. Jak-o dy Krisrova těla
potťebujeme. pÍekonat strach qpfi.?ae!,' ze p1oulemy máme. io, i"
se bratru či sestňe otevŤeme, uÍ sáino b sobě 

.znamená 
urěité

uzdravenÍ.

. Sama jsem se mod|i|a za |idi s mnoha ruznlmi problémy. Teč
zmíďm několik ob|astÍ, za kteréjsem se moďi|á.

Homosexualita

. AčkoIiv jsem nikdy neslouŽila skutečnjm homosexuá| m,
praktiJcujÍcím tento zptisob poh|avnÍho živo:r., síoužila jsem několiká
mladlm muž m, kteÍÍ se domďva|i, Že homosexuá|ové jsou, i Řáyi
si tento. životnÍ styl.neosvojili. Ze zkušenosti vidím, zď mnozt uyli
zneužiti nebo nějak do homosexuáIďch praktik zapleténi už v dětství.
Ve dvou pÍípadech si na to mladí muži v bec nepamatovali, dokudjsme se nezača|i modlit a Duch svaq/ ryto u'pomrnty nevynesl napovrch.

TňetÍ mla.df r"{ 9l| obětí nesprávné domněnky. Celf jeho život
n.1'] ligé Í{ka|i: ''Ty jsi jin! neŽ oďtaÚ ,', a on tomu uvuril. V tomto
pÍípadě jsme z|omili moc lžÍ, které nad ďm by|v vvs|ovovánv.

] kaldem jednotlivém pťÍpadě by|o vnit nÍízdravenÍ risiesne.
V pŤípadech l]pmosexualiry se áte musÍ.ctotyČn'í dát ná iinou z

9".|ťo' opustit dosavadď ipů:9q žjyoa, yugaojrt k uzdravenj gQff*.
.3ps" - nejen citri. Liclé, Řtérr uyti pošti7"n io*o*"*uutiio;:jrugl
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vzÍt BožÍ slovo v.elmi v4žně' obnovlt svou mysl a dělat správná
io'-t,ď.i-*tr. Pokut| Jsou splněny všechny tĚi podmÍnky, mohou bft
rrldiávéni. 

lktivním homosexuálem'Znám pastora, kter! byl v minulosti t
Bvl uzdrav.en a dnes je.šialtně ženar! a má rostoucí sbor. l kdy|

t'6'o'.iuaium slouží] jeho sbor nešestává vifhradně z bfvalfch
homosexuál .

Poh|avní zneužití

Pohlavď zneužit!, incest (krvesmi|stvo) a znásilněnÍ je.v našÍ

sooleěnosti mnohem rbzšÍÍenějšÍ, než jsem si byla věc!.oma. lloymo
iš.. ;;;;*nÍvala, že je to jŇ pfíznačn! hlavně pro Sp.ojené stáry,

át. po mnoha pastoračnÍch rozhovorech jsem si uvědomila, že se tu

iedM o problém ce|osvětov!.,--. 
Juk 

... 
*oorr'n za ženy a muže, ktefí byli pohlavně zneužiti,

zjišiuji, že častokát jsem ríplně první osobou, se kterou sd||eJ|' co

se jim stalo._ 'J"d* mladá ženazamnou pčiš|a, protože měla hrozné problémy

'. '.v'r"ou 
zaoostivostr. rato ;e;r žádostivost ve skutečnosti byla

oÍÍčináu ieiího rozvodu. Když jšme se spotečně modlily, svěÍila se

il;i' j;[ bíÉ u;"o.ne.ti |etečn žneutita ch|apcem, se kter;f m chodi|a
jejf sestra.

Toto zneužití u ní vyvolalo pocit viny a nďistory.. A. navÍc

otevŤelo dveÍe pro smyslnou žádostivost a-per.verz.i.'Když jsem jÍ

Íekla, že JežK pÍijde á pomriže tomu .dítěti, které bylo zneuŽrto'
rekla: "Jak by tini mohl.bft JežÍš? Bylo-to tak ... hrozné''' Když

i*nl ," však.ia ni modlila í Duchu, pbcítila naj9{n'9u 'velibj pokoj

í]"zrs ii "''uouooit 
z její f.lešné viny a očištil jejÍ tělo od v$qh.o

toho, co g,e-,kdy-si.stalo.--..-i';;i.taraí 
fÍkat slova p|ná.|ásky a 9Ť u''1ujela dveÍe, kte'r:/mi

bv se neprítet mohl vracet -lím, žé prijala Ježí"šovo odpuŠtěnÍ. pro

šJu.. o i"štila tomfiintadému muži' Ačkolijsem se pak s nÍ ještě

moatila ;i.ndy, ioio uyl počátek jejÍho..r'zdraveď'. .- -Ďarťr 
žeíu, se ktérou jsem sé mocl|ila, pohlavně zneužil jejÍ otec.

Je to zejmena incest (kvesmilswQ.. k!9ié velice poškozuje vztah
iiouÉr." 

,t 
;"t'o nebesiému otci. PňinášÍ s sebou velilq/ strach a

ěi;"Ěk,. tteiy ie postižen, si uvnitÍ vystaví okolo sebe ochrannou
hradbu.

Kdvž isem se s touto ženou modlila, opakova|a jsem znovu a

'no*,,;gyti 
j,i orte, $'s byla oběi.'' Dělala jsem to proto'..abych

"to*it' 
leí, ktérou toíiťpotrtavně znerržit ch liclÍ s sebou vláčÍ - lež,

která IÍkÁ, že za to, co se stalo, jsorr odpovědni, Požát|ali jsme



5l

pokaz||a - a |idé mě rnají rádi. Prď? Protože sg V tom nrohou se
mnou ztotožnjt. A vidí, že to je JežÍš, kdo mne uzclravi| a potěši|.

Ještě d|ouho potom, co jsem se sta'|a kŤesíankou, jsem nikorrru
neÍekla, že jsem kdysi měla potÍat. Když pak pÍišla všechna ta
ohromná propaganda pro legalizaci poEani, něco ve mně chtělo
prosadit, aby |ega|izace neby|a pŤijata. Stále ještě jsem se však za
svrij potrat stydě|a, a to mi bránilo nějak se k té věci vyjádčit.
SváděIa jsenr boj. o několik |et později jsem svrij život Opravdově
vyda|a Pánu a by|a pokŤtěna v Duchu svatém. V jedné chvíli -isemse znovu rnuse|a podÍvat na ten potrat a pňiznat: Ano, by|a to vražda.
Zab||ajsem své dÍtě. A i ktJyž mně Pán už pÍedtÍm odpusti|, Žáda|a
jsem Ho ted znovu o riplné odpuštění. Pak jsem mohla uvěfit, Že na.
mťij hčích zapomněl, a mclh|a jsem se pťestat stydět'

Nechci tím ÍÍci, že jsem všude rozhlašova|a tcr, že jsem měla
potrat. A|e když k tomu byla vhodná pÍÍležitost, mluvila jse'n o tom.
KriÍtce poté, kdy jsem se mkto rozhod|a, jsem byla pozvána na jedno
setkáď, kde jsem měla s|oužit slovem. Byla tu jeclna mladá nešíastná
žena. Nikdo z těch, kdo tam s|oužili pastoračními ratJami, jÍ neby|
schopen ponltlci, a tak ji pÍiveclli za mnoq.

Nikdy nezapomenu na její smutn;y', zbědovany vyraz, když pÍišla
ke mně ctb mísinosti. Pnlá jsem se,.co má za probtém, a oopovoct
byla: ''Spáchala jsem neodpustiteln1i hÍích.,,Zepta|ajsem se, co' to
bylo za hÍÍch, a ona Íekla: ..Byla jsem na potratu.''

Pozna|a jsem, že ji za mnou poslal Brih. Mohla jsern se na ni
podívat a Ííct: ''Já jsem byla také na potrafu a B h mi odpustil.
PotÍat, to ncnÍ neodpustite|n1i hÍÍch..,

Mohla jsem pčijnrout JežKovcl odpuštěď a ona na mně . to
vítězství viděIa. Díky tomu poznala, že ipro ni je tu Boží odpuštěď,
a mohla ho pÍijmout. } nejenom to. Už pÍedtím prosi|a za k.Ťest v
Duchu, a|e doposud nemluvi|a v jazycÍch. Jakmi|e jsme se modlily
za odpuštěnÍ, by|a osvobozeÍn a zača|a v jazycÍch mluvit.

NásledujÍcÍ den ji lidé nepoznávali. By|a jinak ob|ečená a její
tváÍ se pronrěnila - protože ted už věděla, že jÍ je oclpuštěno.
Vě<lě|a, že ji JežíŠ miIuje.

PÍijiné pťíležitosti jsem se sctkala s m|adou žent)u, o které jsem
slyšela, že jen sedí a nedělá nic - už tŤi dny nejÍ ani ncspÍ, nemyje
se, ani se nepfevléká. Lidé okolo se <lbávali, že se nervově zhroutÍ.
Když jsenr k nÍ pňišla, zača|ajsem jÍ vyprávět o Ježíšcrvě lásce a o
tom, jak potŤebuje vědět, že jÍ JeŽíš odpouští. Nakonec ťek|a: '.Ne,
mně oclpustit nemťrže.'. Ptala jsem se proč, a ona tldpověclě|a:
''Protože jsenr šla na potrat'

Rekla jsem jÍ, Že já Laké, a to, že mi Bťrh odpustil. A i zde -
protože tato mladá Ženzt virlě|a lásku, vítězství a osvtlbození ode všÍ

<n

viItY u ttrrte - byllt také orrzr-ncjen osvolrozenÍ trd svÚ viny, it lc sutkaIa

;.i"l'" J; s íežíšcin. Tctl siotrl'í Pánu.

Začátek služby

NetrrusÍme [r!t plnu trzcliaveni ariuď nez sloužíme jinf m lidem.

Poté, kc|y.mi bylo.r.ínr.'e-t 'io.ženo' 
zača.la jsem se modlit za 1,iné,

nrotože isern clrtěla;i l; i ly i , 'ž' ' . j věci, které Sc se mn()u l lutv..
itá" ;.-#; ;"-; liJ; i.' ;"lrl1^, |ri;u tu'jsbm da |.šÍ uzd ra venÍ. Když

;Jéd",".;i;";l " 
;Jj;il pioÚr!'i'", uvěclonrila j9:n] |i...Jí, ho mám

také.l,Kclyž j**. ,. 'i i.iyl *áo''l'. Á u.draveníjinyct' lidÍ, modlila
,. isem,se š nimi i za své vlastnÍ.' ..
ili:.l:g,d1xy"n.r aus":.jJ ;,.-.;;. Brih se.reč už o.smnáct let dorfká

' í{ijli; ilil] 
.i 

.'lia*eníj. rr'á., Ň.z .jsem v . ioce' 1 !$/' lpfiš|a .'do
.. gvi.opy,' prožila j,.'i].i#";;;"í ;j;;;.ní' .Tenkrát se. .za.!;mne

riio,dlita skupiria li.'?:.. A'.p;;p íchodu.ido Evropy mi Bťrh. nadá|e

lion"y"';i;#;ě;i; kreré;chcb uzc|ravit; .. ' ' I.

:.i.Jetlnou jsem'se pri'.ir'I^, 
-z" 

na slova Karin reaguji nepfiměÍeně.

Karin je nejstarší 
''áuii.".l|.ji.tr 

ioclině, já isem byía u nás mladší

aili'r,Ň.;.i.illruuti 
"r".j" 

'i'ií"r 
s jinfmi Íid i zv|asrním zpťrsobem.

iir'..áir"J;i'. z" xi.'in ," *nou mluví, jako kdyby hy|a mou

*aikou. Vic|ě|a j'.,",..z."i"ag.rji nepriměÍeně - jako nralé' dítč.

črlt'!r'l**lr rr.i: ;.Ň"rrt".i *L'i" m71n dě[a1.. .': ] :.- . ,
Náhle jsem .i u"uJo'"ťr;, t.tq je..pioblém. PÍipornínalo mi to

' zptisob, jak se. 
'*;.;l;;iuata 

me á šist let staršÍ sestra. Nakoncc

í."*'idii".reua; " layiifu , že potiellgji .uzdravení .Y" y.p:.lj:ď s mou

štarsr sestrou..i.,'cr.irJ]i"'i' ' ' zl É.ir',f1'y vYnese. nějaké .věci na

oovrch a 'že 'tq bu<te',cĚia.nová.oblali ,u.zdiávěnÍ v mém životě.

, "-' 
.ř.il;'i"p*'í'7- 

;.šigi."rut'í ( j i !..Ý-,'l, l iclem, aby nás' uzd rav i l .

l..Kdvkoliv vidÍme, ž.' 
"'g.'j.'';1'.pri'dr.nu, 

iremqžerne z toho vinit

l.iatá- iii't'jil.. šptš * ]aí" poir".uujeme Boha . zép(at,.'proč . takto

.l] lii'á'i;:^ill' ;;fi;.;ď;j'h"9cl.1te dfíve či ptrzději odpoví. A

. j: i  ; i i l;.;háme,i izclravÍ v nás další zranénou ob|ast..

; l t ,  ,  '

'1,  ' . ' r ' "

I .  ' t '  .  " , '
|"

I



To se ncstanc 1tŤcs noc' -obrrov;1j.rr1ylliJ9-":':t*t1Ý""t|Ll:.\ltlttbl
pr0ce$: s louem.

Je-
ffi ,.:H!*i'il',,,,l'"*,"," jJ'ul,*"o,I'í*Luj'Tt9fi*ll jlqil:
po.r"[uj,"i'i=.,o' 

,zr'"l. 
,lolu. 

.prg1rÝšl-e-1 i. rozjíina.t o npry
;:;l'#;?; ni,l,,aÁ to, Že slovo prUmu uo sebé^a vychulnám je
Rozj ímá nÍm naz!,v ám 

-to,ff;JT.iTl#í ; íĚ"ji; foiyťa*' 9:"9Ia. aby se -stalo

z totro Jrivoau musíme věnovat Božím pbkynrim zv|áštní pozornost.
ítr,..na' rrr.e, auyct,o* uu n9yia.ut! o našich .potÍebách,
]i;"'iu"'r ll,. .'Á "J";Ň; vzdávali dÍfi. ]estliže to budeme dělat,

Né.gativní a kritické myšlenky
,,,*ilu#iť#!f 

,,,,ťÍI,tf;6,::,í:;n;Í;:::o,,x,ffi,,o!i,,Í;, 
p,iiatuie zp čr,,'t a co skltzI pochvalu.,,

FP 4:B

Pokud naše mysl není obnovena, buc|eme mít stále negativnÍ a

i"r.tr.te *vhenÉy' Negativ11a kritické mysJe1}.v mne trápÍvaly, ale

, iJ;to''"e'J"z episioly RíIipskym to zse|a znťnil.

l, : . :,,:ii'ii . '. . p t!;q l' :áglť:l*", :tY ":Í*' "*'.l""*Ť[. j",jT:
. ' ,  i  , ' .

r ..irLqí.14tú. l'tij:.:.,-^--^i^.,.r.,'.,ii 
^^l.^i ipctli isem ho nofádnt

]l. .'Ť''iji.il 
.ďd." 

. tontioťou'.i m.uj nokoj, jestli .jsem. ho'pofádně
uklidi|a. Velice Jil ušitou.tí, b to, 

.abych 
vyhověla jeho

oBNoVENÍ rvnŠÍ MYSL|

,,Nepčizp sobujte sc IoInu!o svěru, nybrž pro.iněiÍujte se
obn,ovou své níysli, abyle ntohli rozpouat, co j.e v lc Btlž{,

co je dobré, Bohu ntilé , 
ťo,\ii,!.,i,p,,,, poau Bibla kral'

Naše mysl či rozum je ur část našÍ bytosti, která pÍern!šlÍ a
posuzuje.. -. poie , kc|y jsem se stala rozhodnou 

.k.česiankou. 
u byl1. pokťtěrrá.

" 
Du;h" síatém, .jsem očekívala, '. že budu skutečně dobrlm

čtověkem. K méntu-zklamánÍ' jsem brzy poznala, žc jÍ1n.nejsem,

ror.uJj,*. ži]i cllouho ve světě nebo !!yi irzuvádÍmg svou..mysJ pod
vládu ježRe Krista, pak'jq..naše, mysl nadále..určována.-zpŮsobem
myšleď. tohoto světa. - a:,ien je. 

"c-ela 
opačn;/,, než.myšleď.rpožÍ.

shledáváme, že se v nás odehrává hrozná biwa..Je to.b,oj g vládu'pad
naii 

'nysrr. 
jak Bťrh, tak i nepÍítel chqe,bft v. této,obla-sti. pánem, a

Ját"a ivou mysl neobnovímé.|{m; Že ji budeme naplliovat BožÍm
slovem a tohoto slclva budeme poslušni, buc|eme stále yystaveni boji.

i
;
i

součástÍ mne samotn-é.
' 

.9YlYffi. 
...pr.Ťl.i'a. 

lli.rirou jsem.rozjÍrna|a na<l patnáctou kapitolou

runoiu 
"uu'ig"liu, 

kde JežfŠ mtuví o tom, že on je vinn;i.\T"n. u *{

il;;:í"ho-ra"totešti. pen 
'ni 

ut.l''l, ja.k ratolesti zustávají.ke kmeru

''}il."-;:.iiěoel'ir."iu"" ni9. le-jsem se vždy snaži|a hodně

' 'vYkonat, a proto nln" pa".r'těl naučít, jak.ryá1spočívat v Něm a
r .;á 

iil i',r;:;Ú; o; pir 'a.o,"* yé :íÍ. od té doby jsem mysle|a
na to' že jsem ."iál".t. Bťrh mě právě v té r|obě naučil mnoha

' věcem. I ted jsem i.i'to 
" 

potušerrÍ-znovu se snažit dělat věci svou

,;iffi.; i,ilť;-*"ě"lro*Iouua. '.Vrai'se, abys byla napojena na

,' ' '^iJrru mi. "Buč prostě jel.t9l ratolestÍ.' '
Mnozí známe; Fiš"# hoclně, ále po há- znalos( nebo (o, že

''ná'lá".r',í;;.ffi; 
" 

učiteli, nem 19pomriže, 
jgstliže .to, prakticky

' i':,bffi rJ* .vž;zi;ě.- jesilia ut nábudeme je.d*5! a žÍt.
Dolctrd se toto nenaučíme, uua" ne' n.pfÍtel stále srážet k zemi.
' stmívá s" strr" iic..Ěyim"'iun"m V rl.nešním .:9!Ť Tď-':g1 ,tt?

: .

Proměnění skrze Písmo
'  l r  1 l r  

'  
:

I i  1, , ' ,  . .1\! l , r

,  t l

Písmo mriže'proměnit haše myš|enÍ, a učiní to. Uveclu pťíklad:
'.Netrapre se žádnou starostí,.ale ve všech věceptl sk.rze", nrodli1bu a

oonÍženou žáclost s clÍ]<r] činč.nÍm prosby vaše známy budte Bohu - a

i,".t"J;gážr' |rwyšující každé.po'nyšlenÍ, bucle. 91|ez!t vaše srdce i

mvsl"v xr ištu leírsi; (Fp 4:6.7 - i rprav. podIe Bible kral .).
,'K.lyz;.em 

poprvé.čétIa ryto veiše, IÍkala jsem si:."Ttl.ie Úžasné,

Bože -"av iejs.em prne srarostí' Jak tcj mohu změnit?', Po čase'mi

Bťth ukázal, tL v rcin; verši.mi dává oc|pověč. Řrta nám, atrychom

oznarrrovali své žáclosti Bohu a doprovoclili jc modlitbotI, pokornou

prosbou a dčkovánÍnt.. 
To se velice IišÍ orl toho, jak jeclná se staros(ll)i svět. Kclyž mánre

staros(i, obvyklc vláčílne svr)j prob|érrr s selrou a [íkírrre o. nětrr

kažctérnu, td je ochoten nás vyilechnout. Naši pl,ále|é.nás po|itujÍ,

;;"* Jú"'t p.o.|"uují tím, že o tonr povÍ dalšÍm. A tak to jde dál.

To, že,to,o, isohrme s nčkjrn j inym, srracl (rochu napětí uvo|nÍ, ale

vcclku to moc clobrého ncpŤinese.
Dfíve než mrjžeme změnit toto schénra myšlení, a tÍm i své

chovánÍ, mu.sí sc na.šc tttys^| obnovit tak, jak nám to tlkaztr.ie Písmo. 53
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Po čase jserrr šla k .|cdné sr:stŤe na pl.:.',i.::]:,l]]' ]ť)];,'l.,l'li.lll:l ,o casc lšul l t  š|0  ̂ .|v\ l l |v 
. ' - ' ' . . - '  .  ' .  .  .  

bvlY tt l  skutučnĎ t l l tn ivé'
ujistila, že ty rny.šlcn\t t.j*l Tr.:::'::':; ,'i.,(|..k' ne,istttt našimiu.llstl le' ze ty l l ly.šlull|\Y l lvlÚ\,\r 

,., ivlt"nty n"l.. 'u našimr
šÍil: ki"é fiostát nepritel. Zlé,čirr:gi..:f.l, iií- .,..|ilvrllíIne. abv se*!{i"il"j1l.l:t1;"ili jil};pri9r:ť?';jY1t.ll,::ťlxTil}.ii] j'imYs|cl lÁal l]tr l ' t ,Nlrv..|..t. '  

i", 
"".t.", 

t i ierá mi 
.pastoračně 

s|rlužila, ml
v naš{ mys|i  zabtdl i l )  .  . . iXl^|a.r^.i .r .k.í#];já i l ;;  ' i ist i|a, 

žeffiii.*.'"il Íir.ll"' i J ; .. ; p t ď.;i ; i K;;i n t. I.y' u .; a ̂ .i :: ::l l ll'"Íia.priue.roi' ij do poslušno.sti

JežsjgP{;19n1naší.Ty'jl,.!:.o.11".4T'9;ÍJY,*,''-l:;ť
r'''ii:Tliáii!,ffi *'rJiil']iiT'f í:Í':.".J*,"".';:i,li:,.'(}i-'JÍ*

KázeĎ znamená usi|í
,obnovitnašimyslaukáznit j ipxl|eJežÍševyžrr!qip.. . l11$!é- s i lÍ '

PÍfliš často bychom .:i.eri'.uy iJ 
'i4" 

stalo.iakoináviititírn ptoutku,

.a|e ono to rak nejde.,.. 
.ilj;í9-Iql4pl' 

klzen znamená vždycky

. nráci. Zkoušeli '1sre ui někilyl/y;vičit psa ncho trkáznit dílě či
'il'i."i":i;;" * d'"i b.á"in Já toíe|iJ<á prec". Když se však jednou

,rozhoclneme, že budJml..;.;; ;yJ ke'i-'it. tavtoliv tam vniknou

rušivé myšlenky, ';;;;'; 
rrci' i.oo'r m to v Ježíšově .jménu'

Vvpouštím to pryČ ;;;j *yJi. n"prijÍmám to' Bttdu míl rnysl

Ježhe Krista.,' n n'.i"z"'n" |.ípr.o*it neni, aby n.á1 ditl sltwrt,.ke

íil:éil.il.h*nm .u..ll -rnv'I i' p.".' r i.' Tj]j. u vecie n Í ka Žtlé rn yš| e n ky,
.predstavy a diskuse do pctsluŠnosil Jezlsl.

Kc|yž jsern to 
'aJata 

julat, byla.moje mysl v tak lrrtrznÚtll slavu,

že isem se stále n.|u,Jí,-',,o.t|ii a,uplatĎovat nacl svotr rnyslí autorittt.

Proě? ProtoŽe jsenr jz r"i chodila svou vlastní ces|ttu a nechávala

isem svou'y,t nupí, i '  "!r ' i l ,  
s črn'. jse'n se setkala. tsyla velmi

' ;i;j;it;"; iie, ui"k uvi" nitn.' zaert s kázní. I dnes musím loto

ukázllování uplatilovat'
PotÍebu'ieme *" i".innu provždy naučit, .iakor.r atrttrritrt nrátne nad

nenf Ítelerrr.' ' "o, , i );a. 0:|O-l l  čteIne: ' ' . . .hyl  svržen ŽaIobcc našich brat[í,

kterfje p_Ě"d uot.'*,,,oii'e.*.r dncm intlcí. orti nad nÍrrr zvítčzili pro

krev Beránkouu u t],o.''ri 'uo-'uer'u svědectvÍ. Ncnrilrrvali svťr.i život

tak, abY se zalekl i  smrt i '"
Satan je zarobce, ii*r 

' 
z]9clěj. Jedinou tnt'lcí, k(crttu má nad

námi, je oklamat ni'. rc.rytoli se cítÍme vinni a trdsuzováni pro

hťíchy již vyznané a oclpuštěné, musíme si uvědomit, Že toto

oclsouzení pocházÍ oa 
.nÉr*, 

a 
'ne 

oct Ježíše. Ano, JežÍš nás

ffiililĚ, i.Jvi r,lr"jil11c., ale,nikcly neo<.lsuzu.ie. Jak svatí v těchto

55
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Jak b.,ft dokoná|Ým 
,' ' ' 

. '] ., l ' ' , ':

PÍsmo je p|né p*t.i'.tq,.n.jvoc|ťr, jak obnovit nosi *y.í,žie je

jen něko|iťpirtluju. er 51,26 námrÍii, že nás BožÍ slovo skutečně

umfvá, a Fp 4:4 nai uyr'r'r' abychom ie,vžc|vcky v Pánu raclovali.

Ve 2. epištole Ktlrintskym se c|ozvÍclámá, že- ná'n .Bťrh.da| k

bojováď jiné zbraně, než pou.L[u,á. tento.pvět. Na|9 zb14ně. jsou

tluchovní á majÍ Boží moc ké zničenÍ pe.vnos'tí,' y'!.m.yslťr ii všeho,.'.co
s" 

" 
pyse poziedtá proti pozMnÍ Boha.'. Pavel IÍká:

,,IJvár]Ínte tlo pocltlansnt kažtlou myšIenku, aby byla
poslušna Krista

.Q.K l0:3-4 - uprav: po(le Bible kral,),',

Tyro verše m žemé použít v uo-Ji proti rg'Jiyť:.:l'š-li"Iá',
necisiynr myšlenMm s.*int''i* a takouy*, t<terp jattl. rentgen náhle

. p,oniÉ".," do našÍ *v'ii, i r.oyr to.vťrbec nechcéme. KclyŽ jsem byla

iurritno v Duchu íuo.j', ítávalo se mi. že mi ve shrclmážděnÍ

oÍicházc|v nn 
-y,i.'|.-nejorie'nujší 

věci. Řn.ala jsern. si: .Jsem
i';;;.'.š.;;,i"jÁe,,v ni chvfli , uayr jsem,začala cÍtit vinu a

pŤemfšlet <l tom,lak jsem hrozná, jsem vž kázzlnt ncp()slotlcnala.



ti
JAK SE MoDLíM zA vNlTŘruÍ

veršÍch pfemohli satana? Svlm svpqlect ![ - rÍrn' ct.l rrráii ',.t', z.

sc podrobi| i  ie.|íšově vlídě. .  ' . .  ' ] .  
,  .;  ,  ,  ] ' l :. 

Lidé si často myslí, .že jejich problémy jsou v oblasti . cit .
Chceme-li však, aby by|a uzdravena naše duše, musíme jeclnat se
všemi tčemi trblastmi duše: s našÍ.v"1ilÍ-. rozhoclnutÍmi, která č.inÍme,
s naír mystr - se schématy myšlení íuvažování, a s našimi,9j ly '  po

fadu Íct se modlím s lic|mi a stále více jsem si vědoma loho, že

mnozÍ lidé pot ebují lépe vyučit a porozumět tomu, jak činit s.právná

rozhoclnutí;. porfebujÍ.vÍcl Mzně v porržívrlď Brržího slova k

obnovení *yiti. Neí mťtžeme prožít przrvé a trvalé uzdraveď, musí

sc Kristově vlác|č pr-rcldal všechny tfi obla".ti našÍ dušc.

UZDRAVENI

Hoclně lidí mne žáclá, abych.pŤesně vysvětlila, jak se za vnitÍnÍ

'uzdraveď mocllím. V il lu,pitotb probereme zákÍaclní kroky, které

on'nT.*u 
začátku našeho prvého setkánÍ,se mocllÍm nahlas: ''Pane,

isem na tobě závislá':"ii"íkž;1il ve skutečnosti: '.Bože, nebudu se

pokoušet dělat nic ; 
"ffi;líiv. 

r',rv oue (oba) dťrvěŤujeme tobě.

Prosfme Tě, pomoz ffi.r jiJ.r*",ru, abvs uYnesl na světlo ry

vzpomínky, které je ireba vynést ,-a abís Ťy byl tím, kter1y

uzáravuie.,. Moc|lírn"s.."ur,ruJ, protďe ctrci uwioit jak sebe, tak

toho' s lcfm jeclnám,; ;;;;"1dě. Pomáhá mi to také nep|ést se

Bohu do cesty a nezasahovat do toho,.co.dě|á on.

r PÍeclem čl""ěk"'ť;il;, z9 
'i.9"a." 

clělat nějaké poznámky'

Drotože nemám .|"t";;.;ji 
" 

|:t.u" 
si tot'o pÍfliš, ale

boznamenáva* ,i rJ,záěu oiitu,., ue trerJ cítím potťebu uzdravenÍ

nebo o které se ;#t il;ilút. pozrlěii vÍce. ChvÍli si spolu

oovÍdáme. N",n,zr,n.š" p"o"J*l"rl'živoť toho, komu sloužÍm, ale
.nokouším 

se zjistit ;E #iiÍč;"ě,"JeI"..i. které ho zatěžujÍ nebo

inepokoju.iÍ, :,r.o - 
trě'u..',i*..", na která reagu.je nepÍiměfeně.

Protože mrjŽeme "'jy 
j".l* f; ij"onou oblastí, nešmínre mluvením

strávit pÍÍliš dlouhou dobu'
\ ! Máloktly pri 

-nus"* 
prvním . setkání nechávám člověka'

kterému stoužÍm, jJ ;il;i;"ii. ouuytte ne. NevěŤím, že má smysl

strávit hodně č"." ," ;;;i* i" 1"'6niš snaané. Je pťÍliš snadné

bÝt milÝ 
" 

,ou"itny.u.;jil;ií; elovetem několik pasáÍÍ z BožÍho

síova. To e",to .rotu.]lu páÁ.lz1 ale rrepfinese to ono h|uboké

uzdraveď, r.t"re ,ní'ze iž.iĚiií' rakové utdravení mťrže pš'rjít jen

tehcly, když zcela #i.'#;e"I;'nu.t'a svatého a když on zpŮsobí,

. že sé vvnoi.í určitá vzpomtnxa.

VynoÍení klíčorrÍch vzpomínek

r Protože jdu ráda až ke koťenťrm, modlÍme se, aby Br]h vyvolal

některé klÍčové dil"fi 
". ̂ ě;; jlŇ to vzpomín.ky z 

^*tství.
NěkterÍ lidé však nejsou pÍipravent na to, aby se bezprost edně

vrátili zpět az oo svetio dutswr, a tak musÍme,ičít u vzpomínky na

něco, co se jim prit'áa"ir""" áo'peto,ti či ofed několika lery. Něco,

co je pro nu .n,,sr."Ňtit"ri riáe jsou zianěni tak bolestně, že to
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m že byt až p i tÍetírn setkání, kdy se do jejich c|ětslví mtiŽeme
vrál i l .

Jetlna Žena, které jsern pastoračně sltluži|a, se neclávno podruhé
vrlata. Cítila jsem, že jejÍ první manželstvÍ bylo oblastí, ve které
potňebovala uzclraverrÍ, ale ona o něm nechtěla mluvit. Během dvou
ietkání jsem se marrĚ snažila, ale pfi tÍetÍm viděla pči modlitbě
JeŽÍšeaiebe seclět v autě' Když jsem se jÍ zept,a|a, kam jedou, chvÍli
mlčeIa a pak fekla: ..Jen to ne - Ježíš se mnou jede pÍÍmo kdomu,
kcle jsem žila se sv m prvním manželem. Řekl rni, že musíme do
toho domu jít..'

vclc sďjr tam nechtělo, ale Ježíš jí Íekl, že pťrjde s ní. Pak by|a
ochotná rto onoho c|omu s JeŽíšem jÍt a byIa uzdravena od někte'rfch
bolestn1/ch vzpomÍnek. To bylo velice dťr|eŽité,. protože ted. už
n"rnusilo nést s sebou bo|est z prvního manželstvÍ do manže|stvÍ
druhého.

Duchovní zrak

NynÍ se na chvÍli zastavíme a zmÍnÍm se o tom, jakou roli hraje
pÍi vnitrntm uzctravení zobrazenÍ . zrakové vje1nY. Nerada. ten
iermÍn pouŽÍvám, raději to nazyvám ''viděnÍ vírou.'. S tímto'jgv-em
se setkáváme v životě těch, kdo psali Písmo. v Abk 2: l prorok [íká:
,'Poslavím se na své strážné štanoviště, budu stát na h|ásce a
vyhlÍžet, abych sezna|, co ke mně promluvÍ a jakou odpověd dostanu
na svoji stížnost'',

Izáiaš a Jeremiáš spo|u ještě s jinfmi proroky zapsali to, co_jim
Bťrh dal vidět. Ef l:l7-l8 ťíká: .'Prosím, aby vám Btih našeho Pána
JežÍše Krista, otec s|ávy, dal ducha moudrosti a 4evenÍ, abyste ho
poznali a osvÍcenjm ínitrrrm zrakem vidě|i, k jaké nadě.ji,vás
povo|al,  , iak hohaté a s|ílvné ie vaše clěcl ietví v. ieho 'r 'va|élrr | idtI, , , ' '
'  

lJt l l i ,chce, al lychont Iněl i  c luchovnÍ zrak' Mys|ínr '  že jc.dnes

mnolro zmalktr zp sobeno |Ín, že |ic|é ''vidÍ.. věci rťrzně' V těle
Kristově jsou litlé, ktefÍ zcela jistě mají vidění - a to Velice jasná,

někdy i barevná' Jsou jinÍ, kteĚÍ zase slyšÍ, s|yšÍ PoŤ|.t'll. 
jasněji

než ostatní. A konečně-j.sou |idé, kteťÍ věci pociÍujÍ. Většina z náš
(treba iá) paďí do této skupiny. Poznala jsem, že věci, které cÍlím,
jsou oá Párn. Často se nechám vést citem. Mnohokrát pocituji to'
to cítí clruhf člověk. Prorokuji, když prožívám, že Bťrh-má pro

někoho slovo. Dťr|ežité je, abychom si uvědomili, že Bťrh chce s

námi komunikovat. Část uzdraveď duše spočÍvá v tom'.že se
doslaneme rJo kontaktu s JežÍšem a Duchem svat]ím. VnitťnÍ
uzdravení nesestává z toho, že se za vás někdo ntocl|í a všechno za
vás uc|ělá. Neď to jen modlitba, prostfednictvím ktcré uvidÍte

<a

něiakou vzpomÍnku; není to ten, kdo vám slouŽÍ, kdo vlo| vasl

vzDomÍnku a fekne 
"á*.; 

nr. Ýnitr''r uzclravení ie to, že vás někdo I
uub.l" .lo spojeď s Ježíšem.

l Kclvž si s erovetem pronrluuÍm, mívám obvykle-. několik

napJu,. TíJt'".po"iiuji, z9 n1out.e'- je někcle u otce toho č|ověka a

i;"BÁ jsou koťeny'hoŤkoiti. V tomto stácliu poprosÍme Ducha

;".éh;,";b' uynorít ttieouou vzPom.Ínk.u.na zratĚď, které je s nÍ

;;;i;;;: 7Á" 
'é 

troone mootrm v buchu' Vím, že nrodlitba z Ducha

;fi il,i ěr'""'l.psiilz jakákoli moc.llitba, kterou moh.u vyslovit
ij. . 

"i.jt"ze 
se modlim v Duchu a Duch svatf se modlÍ skrze mne'

iol|o'na,n moment' kdy se vzpomÍnka vynoťí.

PÍiiímání dojmÚ
Někdv si ten, kterému sloužÍm, nenÍ vědom Žádné vzponÍnky a

,aa 
"i.iš 

se nic neauje. Potom mi nrťrže Duch svaty clát rozpoznat'

;ru;ě* ; určir! ča"s stalo. Tťeba mi urlí věk, iako na.pŤíklad pět

í;:t:-'. ;. ,ipain. ',Co," vám stalo, kclyž vám bylo.pět let?''

Jednou jsem se *ofuilu s mladou ženou, která nebyla schopna

zakusit BožÍ lásku. nt^lijsem se za ni modlit v Duchu a prosit

;;; ;'y;ar'ulir tor"n jejŤho problému. Pťišla mi na mysl slova

''internátní škola,...^..:;čt'"áii" 
jste někcly clo internátní školyJ'' zept&|a jsem. se.

ct,o.rita -"u to ouáát,i byto p.o ni těžlié. Děvčata ve škole' se jÍ

oo.*í^i. a ona si tJá* 
'í1i.ti 

.itt' vystavěla ochrannou zed tak,

ffiffi;i";Ď;;";. Pak uíjsme věÁé|y,.zajakou obla.st se máme

;;Jdi . 
,l 

J|;Iy ; ." 
'" 

ti' malou n irietu v internátnÍ ško|e.

ii"r.li"e nez oitatnÍ. JežÍ"š se s ní setkal se svojí uzdravujÍcí láskou.

íŤátil. #lt ili;i' áán 
" 

onu se usmÍvala' Říkala: ''Není to ještě
jo[á"eá"o, ate uicirnr světlo. Vím, Že jednoho dne budu zce|a

osvobozena. ""- -ouuyt.te 
, když mi Pán dá slovo poznánÍ, něco tÍrn začne. I

toyuyčtr,se iret,i 'm1itita 
a ten, komu ďoužím, se neztotožnil se

i]-Ju.]*, které mám, íe"i to neuškodÍ. Stává se také, Le |idé.za

;Ii;il clobu prijdou ,pet 
^ 

ÍÍkajÍ, že ačkoliv si během spo|ečné

;-illliby na nič ďeu'pomněli, poznání pÍišJo pozdéji....".Ň"áa'" 
," uyué.i-" .i'i,.když se, zdá., že jsem někde rrdělala

.r,vuu, p.otoze netoy .r'uni,t.ua, než Duch svat../ vynese na svět|o

;;]";;.;h;; ,ievit. Ňasá vziomínky a pociry jsou svázané

a.ir',"'.ávl. '1'"r'. 
liclÍ pohfbiťo bolesiné. věci ve svérn podvědomí

tak h|uboko, že chvfli trvá, než se k nim dostaneme.
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