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   Stála jsem sama u prolézačky pod šedou oblohou, zabořila jsem zkřehlé prsty hlouběji do kapes  červené
bundy, a neslyšela jsem přicházet mého spolužáka z první třídy. Jeho zaklepání na mou objemnou bílou
helmu mě vylekalo. Otočila jsem se, jen abych zahlédla, jak utíká pryč se smíchem: „Ťuk, ťuk, je někdo
doma?“ 

   Stále jsem tam stála s bušícím srdcem.

   Dva roky předtím na Aljašce jsem si vzadu prorazila lebku při pádu na kontejner s  rybami na naší
rybářské lodi. Lékaři odstranili část mé lebky, aby zabránili poškození mozku z otoků, takže od poloviny
páté třídy jsem nosila helmu, aby ochránila mozek a srůstající kosti. Obtěžování spolužáků, a pohledy a
poznámky od cizích lidí, mě děsily a frustrovaly, ale nikdy jsem nevěděla, co udělat nebo říct. 

   Na střední škole jsem helmu používala už jen při tělocviku, takže jsem šest hodin denně nenápadně
splývala  s davem  na  chodbách  Vista  Middle  School  ve  Ferndale  ve  státě  Washington  v tlačenici
nemotorných těl. To byla teprve první z mnoha tragických událostí mého mládí.

   Když jsem byla v  osmé třídě, přijela k nám na jaře čtyřiadvacetiletá teta Nora s mojí čtyřletou sestřenicí
Lauren. Zjistila jsem, že manžel Nory, John, nebyl zrovna hodný a že se ji moji rodiče snažili podpořit v tom,
aby od něj odešla. Byla jsem ráda, že Nora u nás bydlí; hodně se smála, nosila pěknou rtěnku a naše pianino
se otřásalo v rytmu ragtime hudby. 

   Necelý týden poté, co se Nora a Lauren vrátily do Kalifornie, jsem vystoupila ze školního autobusu, vešla
domů a našla svou malou sestru jak se krčí v křesle před televizí. Podívala se na mě s rozšířenýma očima a
vyhrkla: „John zabil Noru a Lauren“. Potichu jsem se posadila.

   „Tátovi to volali“, řekla. „Když se to dozvěděl, zařval a švihnul čepicí na zem.“

   Nic víc neřekla a tak jsme se jen dívaly na jeden seriál za druhým.

   Máma odjela do Kalifornie utěšovat truchlící rodinu. Když se vrátila, dozvěděla jsem se, že John utloukl
Noru a Lauren ocelovou trubkou z jeho posilovací lavice. O pár hodin později sjel autem z útesu a zabil se.
Moje rodina, podobně jako v jiných rodinách, neznala způsob jak trauma uzdravit. Prostě se šlo dál.

   O dva roky později odjela máma náhle znovu do Kalifornie. Její sestra Janie upadla do kómatu způsobeném
komplikacemi  při  zápalu  plic.   Dva  týdny  nato  zemřela  a  zanechala  mou  sestřenku  Annu  a  bratránka
Jonathana  bez  mámy.  Mezitím  se  jeden  mladík  z mého  příbuzenstva  utopil,  druhý  zemřel  při  havárii
na motorce a další utrpěl smrtelné střelné zranění na hlavě. Moje babička, ještě mladá, umřela na rakovinu
žaludku.

   Vyrůstala jsem jakoby ve válečné zóně.



ŽÍT SE STRACHEM V SRDCI

   O dvacet let později jsem každý večer ukládala své tři předškolní děti do postele, vždy jim pustila cédéčko
s ukolébavkami  Michaela  Carda,  upravila  rozcuchané  pramínky  vlasů,  a  políbila  je  na  růžové  tvářičky.
Pomodlila jsem se za ně a řekla: „Bůh vás miluje“.

   A pokaždé, když jsem to říkala, jsem pocítila úzkost v srdci. V mysli jsme věděla, že je Bůh miluje, jenže
každou noc jsem musela odhánět temný šepot: „Je to tak? Co když ´miluje vás´ bude znamenat, že se dějí
zlé věci?“ Moje srdce bylo uvězněno ve strachu.

   V té době jsem žila už téměř dvě desetiletí jako zapálená křesťanka. Dala jsem život Pánu už v  prvním roce
na vysoké.  Pár  let  nato jsem potkala svého manžela Douga na Regent College,  teologické vysoké škole
ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Ale nemyslete si, že můj život tvořila jen traumata a smutek.  Chci, abyste
věděli: Doug řekl, že si mě vzal (mimo jiné) i pro mou radost! Když jsem jednomu z  mých profesorů řekla
o mých straších, poznamenal, že moje vyznání strachu působí jakoby v protikladu k mé bezstarostnosti. Řekl
mi: „Máš obrovskou kapacitu radosti.“

   Během našeho chození vykonal Pán výrazné dílo uzdravení v Dougově i  mém srdci.  Upřímně - kdyby
nevykonal,  nevzali  bychom se.   Společně jsme dokončili  školu  a v létě se vzali.  Následně byl  ustanoven
pastorem v církvi v severním Coloradu. Milovali jsme naši církev, milovali jsme službu a milovali jsme sdílení
naší radosti, že Bůh může proměňovat lidské životy. Takže během těch let, kdy naše děti každý večer usínaly
u ukolébavek, jsem byla radostný člověk, který vede biblická studia, skupinky a dokonce se modlí nad lidmi
za uzdravení.

   Kdybyste mě přinutili vyjádřit, co si Bůh o mně myslí, asi bych musela přiznat, co jsem vyznala jedné noci
Dougovi: „Když se jednou před Boha postavím, očekávám, že mě vyhodí.“

   Dělala jsem vše, co jsem uměla, abych chodila s Bohem, ale nestačilo to. Věděla jsem, že nemůžu sloužit
dost, modlit se dost, posvěcovat se dost, důvěřovat dost, ani dost poslouchat, abych byla někým, koho On
miluje. Očekávala jsem, že jednou mi ukáže svůj hněv a své zklamání ze mne.

   Bála jsem se také dalších věcí: nemoci, únosu, zneužívání a nehod. Necítila jsem sebe ani své milované
chráněné od jakýchkoli neštěstí. Zlé věci se přeci dějí! Byla jsem potěšená, když jsem zažívala, že je vše
vlastně v pořádku, a odtud pramenila má radost.

UNAVENÁ ZE STRACHU A PŘEKVAPENA LÁSKOU

   „A co kdybys mohla žít bez jakéhokoliv strachu?“  

   Někdy kolem mého pětatřicátého roku jsem začala pociťovat, že mi tuto otázku Bůh klade. Věděla jsem, že
mi slibuje ochranu, že Mu na mně záleží a že na mě dohlíží. Ale moje srdce odmítalo být utěšeno. Učedníci
Boží byli umučeni, jeho Syn ukřižován a nikdo z nás odtud neodejde živý. Není tedy správné se bát? Jak Ho
mohu uctívat, když se pořád bojím?  

   Strach mě unavoval. Přiznala jsem se svému příteli: „Zraňuje mne tento neustálý strach.“ Toužila jsem
po svobodě a tak jsem začala prosit Boha, aby rozbořil pevnost strachu v mém srdci. 

   Pak  jsem  jedné noci  zažila  zvlášť  mučivý  útok  strachu.  Doug  se  nade  mou  tiše  modlil  a  přikazoval
démonům strachu, aby ve jménu Ježíše odešli. Z mého srdce se pak začala bez varování valit záplava vzlyků.



Truchlila jsem nad smrtí Nory a Lauren. Když se podívám zpátky, jsem přesvědčena, že duch strachu se přisál
na můj žal, užívajíce potlačené bolesti, aby propouštěla strach do mé duše.

   Nato mi  Doug položil  otázku,  která  mě šokovala.  „Nepotřebuješ  odpustit  Bohu?“ „Odpustit  Bohu?“,
protestovala jsem. Tato otázka mi totiž odhalila něco o mně samotné, co jsem si nikdy nepřipustila: byla
jsem naštvaná na Boha, protože dopustil smrt Nory a Lauren. Také jsem Ho vinila z mého úrazu a ze všech
úmrtí v rodině. „Ano“, vzlykala jsem, „zlobím se na Boha. Prosím, odpusť mi Otče, že jsem Tě obviňovala
z tohoto zla.“ Tu jsem najednou uviděla ve svém srdci Ježíše stojícího s  Norou a Lauren. Ukázal mi, že ony by
neměnily nic z toho, co se stalo, kvůli radosti, že teď mohou být s Ním. Ony Boha neobviňují, mohu mu tedy
„odpustit“ i já?

   „Ano“, svolila jsem, „předkládám před Tebe svůj hněv, Bože, ale ne proto, že bys potřeboval odpuštění,
jelikož Ty už jsi dokonalý.“

   Cítila jsem se unavená a vyčerpaná, připravena usnout. S Dougem jsme si lehli a zhasli. Najednou jsem
však byla kompletně probuzena k vědomí Ježíšovou přítomností v  mém pokoji, vedle mé postele.  Od Něj
na mne se přelévalo nakažlivé a radostné vzrušení, a začala jsem se otřásat smíchem.

   Pochopila jsem, že mezi Jeho a mým srdcem stála zeď, zeď v mém srdci, ne v Jeho. A když jsem před Něj
předložila svou zlobu, vyboural v té zdi díru. A čekajíce nedočkavě na druhé straně, nemohl už déle otálet, a
vtrhnul do mého srdce.

   Stál tam a tak nějak mne zaplavoval a sytil svou láskou určenou jen mně. Před touto nocí jsem ani nevěřila,
že mě Bůh má rád. Této noci jsem se s Ním setkala, a k mému úžasu objevila, že mě miluje nekonečnou,
čistou, radostnou, potěšující a sjednocující láskou. Nikoliv pro mé zásluhy, ale protože LÁSKA je ON. 

   Vzdychala jsem v údivu a potěšení. Doug se divil, co se mi stalo. „Pán mě nenechá spát“, smála jsem se, „je
tolik vzrušující“. 

   „Láska nezná strach“, říká Jan (1 Janův 4,18) a je to pravda. Když jsem poznala Boží lásku ke mně, necítím
už žádný strach. Chápu teď, že Bůh je nádherný, slavný, svatý a dobrý, a protože mne miluje „odvěkou
láskou“ (Jeremiáš 31,3), projdu skrze všechno, o co mě požádá, dokonce skrze zlé věci. Objevila jsem lásku,
o které David říká, že je „lepší než život“ (Žalm 63,3)

ŽIVOT Z NADĚJE

   Od tohoto setkání s Ježíšem jsem začala žít  novým životem. Neznamená to, že žiji  denně v intenzivní
radosti té noci nebo že nebojuji s  obavami a strachem. Avšak žiji v této naději: Bůh je slavněji nádherný,
dobrý a plný lásky, než budu kdy schopná chápat. Když jsem před Ním, důvěřuji Mu, že mě pozve domů,
protože mě miluje, neboť ON je láska, a já Mu věřím.

   Když jsem v pokušení Jej obviňovat z utrpení a zla, můj nový pohled mi umožňuje je odstrčit, a připomínat
si  Jeho dobrotu.  Připomínám si,  že kdybych mohla proniknout do nekonečnostiJjeho srdce – hlouběji  a
nekonečně hlouběji – nenaleznu špetku špatnosti, nepravdy, rozmrzelosti, krutosti nebo lhostejnosti.

   Mohu své děti obejmout a z celého srdce jim říct, že když v nich mám zalíbení já, tak Bůh, jehož srdce je
o tolik větší než moje, v nich má zalíbení nekonečně větší. „Opět nad tebou jásá a plesá“ (Sofoniáš 3,17).
Nikdy už tuto svobodu nepovažuji za samozřejmost, neboť si pamatuji, že byla jakoby za zdí.



KÁMEN PO KAMENI: ZBOURAT ZEĎ MEZI SRDCEM BOŽÍM A TVÝM

   Největším kamenem ve zdi mezi srdcem Božím a mým, byl můj neuvědomělý hněv na Boha. Té noci Pán
také  zbořil  kameny  démonického  útlaku  (od  ducha  strachu),  stejně  jako  kameny  lží  a  neuzdravených
vzpomínek. Shledala jsem, že jsem se vrátila do služby modliteb za uzdravení s novou radostí. Vnímala jsem
se jako laser zaměřený k té pravdě, že nejvíce potřebujeme uzdravit spojení našeho srdce s Bohem. 

   Nyní pracuji se svým týmem v církvi,  kterou miluji,  a raduji se z modliteb za lidi, kteří hledají u Pána
zbourání zdí v jejich životech. Moje kniha Kámen po kameni je jedním ze zdrojů, které používám v naší církvi
k  zaškolování  modlitebních  týmů  začínajících  ve  službě  modlitby.  Pastorační  služba  bez  modliteb
za  uzdravení  vypadá  jako  snaha  léčit  lidi  z  válečných  zranění,  avšak  bez  jakéhokoliv  přístupu  k  tišícím
prostředkům, mýdlu, rentgenu nebo chirurgii.

 

DEN „D“ A DEN VÍTĚZSTVÍ

   Je pravdou, že moje dětství nebylo nějakou zvláštní výjimkou. My všichni žijeme ve válečné zóně. Můj muž
rád  používá  tuto  analogii  z  druhé  světové  války,  aby  popsal  tyto  skutečnosti.  V  den  „D“  se  vylodila
spojenecká vojska v Evropě. Po tomto dni byla porážka Němců nevyhnutelná, ale zbývalo ještě mnoho bojů
a ztrát na životech mezi dnem „D“ a úplným koncem války, dnem Vítězství. 

   Když se Adam a Eva vzepřeli proti Hospodinu v rajské zahradě, vzdali se své autority nad zemí a Satan se
stal „vládcem tohoto světa“ (Jan 16,11). Jak autor listu Židům píše "nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu
(Ježíši) vše bylo podmaněno" (Židům 2,8). Tato malá věta zahrnuje všechny války, hladomory, nouze, útlaky,
nespravedlnosti, krutosti, smrt, nemoci, nehody a zranění na zemi. Všechno není tak, jak to zamýšlí Bůh.
Když na to zapomeneme, nebo jsme neporozuměli tomu, že žijeme na teritoriu okupovaném Nepřítelem,
přirozeně obviňujeme Boha ze zlých věcí, které se dějí, a náš hněv na Něho roste.

   Jednoho dne však všechno zpětně uvidíme skrze dobrou a spravedlivou Ježíšovu vládu. Když Ježíš začínal
svou službu, řekl: „přiblížilo se království nebeské“ (Matouš 3,2). Den „D“. Království nebeské - skrze život,
smrt a vzkříšení Ježíše - založilo Jeho nezrušitelnou základnu na naší rebelské, trpící zemi.

   Co jsme spatřili jako Ježíšovo přibližující se království? Viděli jsme uzdravování. Ježíš porazil nemoc a smrt
(Matouš 8,14-15, Jan 11,43-4). Osvobozoval lidi od démonů (Marek 5,1-20). Uzdravoval zlomená srdce a
životy (Jan 8,1-11). Srdcelámající a temné věci nemají místo v Božím království. Když přijde den Vítězství,
den, kdy Ježíš přijde, aby dokončil obnovu země pod vládou Boží, „setře jim každou slzu z očí. A smrti již
nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude.“  (Zjevení 21,4). Ó ano!

 

UZDRAVOVÁNÍ NADĚJE

   Bůh je dobrý. A zlé věci se dějí. Život napadá a zkouší naši důvěru v Boží dobré a milující srdce. Ve válečné
zóně, kde si holčičky rozbíjejí hlavy, děti se šikanují, manželé zabíjejí své ženy a děti, a každý koho milujeme,
nakonec umře, probíhá hluboká a nelítostná bitva, pronikající srdcem každého muže a ženy. Pohlédneme
přes bitevní pole směrem k blížícímu se Bohu a dodáme si odvahy? Budeme Ho milovat pro jeho dobrotu?
Budeme Mu věřit, že dá jednoho dne všechno do pořádku? Uvěříme, že nás miluje, i když se trápíme a
trpíme? Nebo Mu plni zloby a obviňování budeme hrozit pěstí? A postavíme kamennou zeď mezi Jeho a
naše srdce? 



   Abychom  vyhráli  tuto  bitvu  srdce,  bitvu,  která  uchrání  naši  naději  v  milující  a  dobré  srdce  Boží,
potřebujeme Boží pomoc. A On ji rád nabízí. Voláme k Bohu, aby nám pomohl s těmito kameny a On, který
touží nás milovat mnohem víc, než si zasloužíme být milováni, nám pomáhá tuto zeď bořit. Tohle je úkol
modlitby za uzdravení v království nebeském: umožnit růst naší naději v dobrotu a lásku Boží. Potom, až
přijde, aby pohltil smrt navždy a otřel slzy ze všech tváří, budeme se moci společně radovat a říci:  „Je to
Hospodin, v  něhož jsme skládali  naději,  budeme jásat  a  radovat se,  že nás spasil“ (Izajáš 25, 8-10).
Děkuji  Bohu  za  privilegium  modlitby  za  uzdravení  v  této  válečné  zóně.  Kéž  bychom  všichni  měli  tuto
obrovskou  naději:   „Bůh  naděje  nechť  vás  naplní  veškerou  radostí a  pokojem  ve  víře,  aby  se
rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého“ (Římanům 15, 13). Amen.

Přeložili DLA
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