Revolučná Láska III. - SILA POVZBUDENIA
Dávajme ľuďom pocit hodnoty
"Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. " Rim 14,19
Dodávanie hodnoty iným ľuďom nás nestojí žiadne peniaze, no dá im to niečo, čo je omnoho hodnotnejšie,
ako čokoľvek, čo si môžu kúpiť za peniaze. Úprimný kompliment sa nám možno bude zdať iba malou vecou, ale má
nesmiernu silu. Daj si za cieľ, aby si každý deň pochválil aspoň troch ľudí.
Príkaz v Biblii, aby sme povzbudzovali
Ľudia môžu byť hladní v rôznych oblastiach svojho života. Možno majú nedostatok jedla na zjedenie, ale sú hladní po
povzbudení alebo po nejakom slove, ktoré im dodá pocit hodnoty.
Biblia hovorí o dare povzbudzovania - "slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto
teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí
radostne." Rim 12,7-8 . Možno nemáme duchovný dar povzbudzovania, ale všetci majú príkaz robiť to zámerne.
Dajte ľuďom priestor k tomu, aby neboli dokonalí.
Svet je plný tlaku na výkon , núti nás vynikať, ale keď sa nám to práve nedarí, potrebujeme láskavé slovo, ktoré nás uistí
o tom, že sme predsa prijatí a hodnotní.Keď ste ľudia, ktorí robia chyby, okamžite sa pokúste pripomenúť im ich silné
stránky alebo niečo úžasné, čo ste ich nedávno videli robiť.
- byť medzi ľuďmi, ktorí nás nenútia k tomu, aby sme boli dokonalí. Znášanie slabostí jedni druhých je jedným z
jednoduchých spôsobov preukazovania lásky.
"Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte." 1 Sol 5,11
Nedostatok povzbudenia vedie k depresii, zúfalstvu, zlyhaniu a bráni ľuďom dosahovať ich potenciál v živote.
Keď u ľudí vyzdvihujeme a zdôrazňujeme silné stránky a veci, ktoré robia dobre, sú motivovaní prekonávať svoje slabé
stránky a chyby.
Je ťažké povzbudzovať ľudí, ak neviete, čo človeka povzbudzuje.
Začnite teda ľudí skúmať a naučte sa , čo nimi hýbe. Zistite, čo nimi hýbe. Zistite, čo ich dokáže pozdvihnúť.
- všetci chcú byť niekým (každý človek chce byť milovaný, chce aby si ľudia o ňom mysleli dobré. Všetci chcú byť niekým.
Ak si o nich myslíte len to najlepšie, obyčajne vám dajú to najlepšie. Ak sa k nim správate ako k "10" reagujú ako "10". Ak
sa k niekomu správate ako k "2", reaguje ako "2".
- Ľudia nechcú vedieť , akí sme duchovní, šikovní, jedinú vec, ktorú naozaj chcú vedieť je , či nám naozaj na nich záleží.
Boh nestvoril nikoho z nás tak, aby v tom bol sám. Máme sa navzájom povzbudzovať a pomáhať si.
- Boh miluje všetkých. Niektorí ľudia veria, že by mali pomáhať iba tým jednotlivcom, ktorých presvedčenia a postoje sú
rovnaké ako ich vlastné. Tak to , ale nemá byť. Ježiš to každopádne tak nerobil. Boh miluje všetkých a my sa
potrebujeme k iným správať tak, ako by sa k nim správal Ježiš.
"Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! " 1 Sol
5,15
"Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom." Hebr 10,24

"Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska" 1 Jn 4,8
"Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň
niektorých. " 1 Kor 9,22 - Robil čokoľvek, čo bolo potrebné nato, aby získal ľudí pre Krista a aby im prejavil lásku.
Povzbudzujem všetkých, aby som zachránil aspoň niektorých.
- skutočná láska verí v to najlepšie v akomkoľvek človeku. Sami sa rozhodujeme , čo si pomyslíme a čomu uveríme.
Koreňom mnohých problémov v živote a nenarastania lásky k ďalším ľuďom je, že neovládame svoje myšlienky a
podozrievame ľudí. Ak veríš aj v zlých ľuďoch, že je v nich niečo dobré, môžeš ich za to povzbudiť.
Spracoval :
Použitá literatúra:

Martin Sobota, Spoločenstvo Nové Mesto

Joyce Meyer – Revolúcia lásky – Vydavateľstvo FaithWords, 2009

