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VYHLÁSTE SVOJ ŽIVOT ZA ZÓNU BEZ OHOVÁRANIA
Je len niekoľko vecí, ktoré neznášam. Ale nad všetkým
znesväcujúcim a odporným vysoko vyčnievajú hady a klebety.

V mojej mysli sú tieto dva pojmy synonymami. Ohovárači sú
naozaj dvojnohými hadmi: sú klzkí, opatrní a pripravení vám vstreknúť
svoj jed. Skúsenosť odhalila, že tí, ktorí trávia množstvo času
zlomyseľným rozprávaním o druhých, buď neovládajú inú formu
konverzácie, alebo sú v tranze, keď kritizujú iných. Často sa nesprávne
nazdávajú, že zhadzovaním ostatných sa sami povýšia.

Slová majú obrovskú moc. Prís 18,21 hovorí, že "smrť priam tak
ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť
jeho ovocím". Ohováranie je deštruktívne a zraňuje. Nenávistné slová
putujú k srdcu a prebodávajú dušu. Niekedy trafia mozog ako črepina z
granátu a vybrať ich trvá celý život. Viem z prvej ruky, aké zraňujúce
môže byť ohováranie, ako rýchlo sa šíri a ako dokáže zničiť niečiu
sebadôveru. Bola som terčom - v mojej rodine i u tých, ktorých som si
vážila ako "priateľov".
Ako mladé dievča som prepočula veľmi skľučujúci rozhovor dvoch
príbuzných o mne. Pár dní po tejto príhode som pozerala film "Hodina
detí". Hviezdy Audrey Hepburn a Shirley MacLaine sú vykreslené ako
zakladateľky dievčenskej internátnej školy v Novom Anglicku. Jedna
zo študentiek z pomsty rozšíri zlomyseľnú klebetu, ktorá zničí
reputáciu žien, zatvorí školu a nakoniec vedie k tomu, že jedna zo žien
spácha samovraždu. Nezabudla som ani na film, ani na situáciu, v
ktorej som si od príbuzných vypočula tak zlomyseľné veci o sebe. V
jedenástich rokoch mi rozdrvili srdce a ja som si sľúbila, že sa nikdy
nezúčastním vraždy niečieho charakteru alebo reputácie, ani vedome
nezraním iného človeka.
Písmo tvrdí, že ohováranie nikdy nie je v poriadku, a existuje
množstvo biblických úryvkov poukazujúcich na to, aká škoda môže
byť napáchaná človekom, ktorý nevie udržať tajomstvo alebo má príliš
voľný jazyk. Mojimi najobľúbenejšími úryvkami sú Prís 16, 28:
"Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov," a Ž 34,
14: "Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej".
Ako vyhlásiť váš život za zónu bez ohovárania?
Pamätajte si, koho reprezentujete
Ako veriaci sme vyslancami Krista. Našou zodpovednosťou je
predstavovať naše najlepšie ja - ako sa nám len dá. Áno, všetci robíme
chyby, ale ponižovať niekoho je dobrovoľné. Svätý Pavol to vystihol v
Ef 4, 29: "Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na
potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú."

Ak nemôžete povedať nič dobré...
Poznáte zvyšok tejto vety. Je presne taký, ako vám hovorievala
vaša stará mama, a ako ju to učila jej mama. Ak nemôžete povedať nič
dobré - nepovedzte úplne nič. Spýtajte sa sami seba, "Aké dobro môže
z tohto vzísť?" Ak si odpoviete "Žiadne", pravdepodobne by tie slová
ani nemali byť vyslovené.
Vzdiaľte sa
Neobklopujte sa tými, ktorí rozprávajú o iných ľuďoch a ich
záležitostiach; obklopte sa tými, ktorí rozprávajú o myšlienkach a majú
záujem o riešenie problémov. Podnecujte bohaté rozhovory, ktoré
namiesto zhadzovania objasňujú a poučujú.
Pochopte zmysel ohovárania
Niet na ňom ničoho dobrého. Moja mama a stará mama zvykli
hovoriť, "Každý pes, ktorý prinesie kosť, si nejakú aj odnesie." Treba si
uvedomiť, že ktokoľvek, kto pred vami ohovára, ohovára tiež vás.
Nepovažujte ohováranie za zábavu
Ako mladé dievčatá sme spolu so sestrou sprevádzali mamu každú
sobotu do salóna krásy. Ten "salón" bola vlastne prerobená garáž pani
Gipsonovej. Nad fén zavesila tabuľu s nápisom "Ohováranie zakázané.
Ak chcete o niekom hovoriť, hovorte o Ježišovi." Na tú tabuľu nikdy
nezabudnem. Pointa je v tom, že ohováranie musíme zastaviť už v
zárodku. Nezačínajte s ním. A dajte ostatným vedieť, že u vás je
rozprávanie o iných ľuďoch zakázané.
Božie Slovo nás učí tiež o tom, aký význam má každé jedno slovo,
ktoré vychádza z našich úst. Mt 12, 36 - 37 píše: "No hovorím vám:
Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova,
ktoré vyslovia. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa
svojich slov budeš odsúdený." Používajme teda naše slová s múdrosťou
a láskavosťou - pre inšpiráciu a na povzbudenie. Deľme sa o myšlienky
a vytvorme lepší svet.

