Revolučná láska – 1 – Láska, ktorá niečo stojí
Slová nestačia.
Ježiš jednoznačne kázal dobrú správu , ale potom tiež šiel, činil dobre a uzdravoval všetkých utláčaných (pozri Sk 10,38).
Hovorenie nie je drahé, dokonca ani nevyžaduje veľa úsilia, no skutočná láska vyžaduje veľa. Boha stála jeho jediného
Syna, a ak dovolíme, aby skutočná láska prúdila cez nás, bude to stáť niečo aj nás. ( čas, peniaze, úsilie, majetok).
Ak môžeš niekoho zbaviť jeho bolesti iba raz na jednu hodinu, aj tak to stojí za to.
Ježiš povedal, že my sme soľou zeme, ale ak soľ stratí svoju chuť (svoju silu a kvalitu), nie je na nič dobrá (pozri Mat 5,13)
Tiež povedal, že sme svetlo sveta a nemáme zakrývať svoje svetlo. (pozri Mat 5,14). "Dnes pôjdem do sveta a pokúsim sa
ho okoreniť." - napr. úsmev je symbolom prijatia a uistenia a to je niečo čo väčšina ľudí zúfalo potrebuje.
V Hebr 13,15 sa píše: "Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho
meno." A 16. verš potom pokračuje a hovorí: "Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých
obetách má Boh záľubu. "Keď sme naplnení s našimi rukami, ktoré dvíhame k nebu, buďme potom s našimi vystretými
rukami pripravení pomôcť a poslúžiť.
Koreňom zla je sebeckosť, egoizmus
"Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus." Gal 2,20 - Už nežijem pre seba a podľa svojej vôle, ale podľa Boha.
Pavol tiež povedal: "Každý deň zomieram." 1 Kor 15,31
Ježiš nám povedal, aby sme sa milovali navzájom , pretože to je jediný spôsob , ako svet spozná, že on existuje (pozri Jn
13,34-35) . Tajomstvo radosti je vo vzdávaní sa svojho života v prospech iných a nie v držaní sa ho za každú cenu.
Nerobenie ničoho je návykové.
Čím viac nič nerobíme, tým viac chceme nič nerobiť. Pasívni ľudia čakajú na to, kým budú mať chuť na robenie niečoho ,
alebo kým budú motivovaní nejakou záhadnou vonkajšou silou. Prajú si, aby sa stalo niečo dobré a hlavne ,aby sa to
týkalo ich. Súčasne sú však oddaní nič nerobeniu a iba čakajú či ich postihne niečo dobré.
Aj prázdne miesto je miesto a Božie Slovo nás učí , že ak diabol prichádza a nachádza prázdne miesto, rýchlo sa ho snaží
zaujať. (pozri Mat 12, 43-44).
Stav neaktívneho človeka
Necháva sa viesť svojimi pocitmi a keďže nikdy nemá chuť nič spraviť, iba sa prizerá a sťažuje, keď vidí ako sa mu
rozpadá život. Chce robiť veľa vecí, no vždy ho zaplaví ten pocit, ktorý je takmer "neopisateľný". Cíti sa lenivý a nemá
žiadne tvorivé nápady. Proste Boha, aby vám ukázal ľudí, ktorí prežili ešte väčšie sklamanie, aké ste prežili vy a snažte sa
ich povzbudiť. V Božom pláne nič lacné nestojí zato. Kráľ Dávid povedal Bohu, že mu nedá to, čo ho nič nestojí (porov- 2
Sam 24,24) Skutočné dávanie nie je dávaním, pokým to nepociťujem. Boh nám dal svojho Syna.
Nepohodlie kvôli pohodliu iného
Mnohí spievajú o svojej láske k Ježišovi a to je pekné, no musíme tiež pamätať na to, že hoci spievanie je super,
nestojí nás to takmer nič. Skutočná láska si vyžaduje obeť. Jozef zachránil celý národ od vyhynutia hladom, no stalo sa
tak až potom, čo ho Boh násilným spôsobom vytrhol z jeho pohodlného domova, v ktorom bol otcovým miláčikom a
postavil ho na mnoho rokov na nepohodlné miesto. Nepremeškaj svoj zmysel života len preto, že nechcete, aby Boh
narušil vaše plány. Vzdaj sa svojho pohodlia, aby si uľahčil život inému. Ak sa rozhodnete, že nepohodlie vám nebude
vadiť, tak *Boh si vás nebude môcť použiť. Budete môcť priniesť zmenu do tohto sveta. Máme Božie srdce citlivé na
potreby iných? Ak nie, treba oň prosiť: " Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra.
Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa. " Ez 11,19

Kto je môj blížny?
- osamelý
- ten, kto potrebuje vypočuť
- potrebuje povzbudenie
- potrebuje tvoj čas
-financie
Robme malé veci s veľkým dopadom!
Ježiš umýval nohy učeníkom. Čo malého by sme mohli robiť jeden pre druhého?
-modliť sa jeden za druhého
- vyhľadávať láskavosti
- byť priateľskí a pohostinní
- byť trpezlivý jeden s druhým
- znášať chyby a slabosti jedni druhých
- odpúšťať si navzájom
- byť verní
- potešovať sa navzájom
- budovať sa navzájom (pripomínať silné stránky, keď sa cítia slabí)
- všímať si jeden druhého
- veriť v to najlepšie u druhých
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