
Mot i v á c i a  v e r z u s  M a n i p u l á c i a
„Tým je oslávený môj Otec, aby ste 

niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi.“ 
Ján 15,8

„Doktor, doktor, pozrite sa na mňa!“ 
volala s nadšením a rozjasanou tvárou na 
doktora jedna žena stojaca v rade. Doktor 
ju v prvej chvíli vôbec nepoznal. Žena si 
rozopla zimný kabát a vyzvala ho: „Pozrite, 
pozrite sa, ako som schudla!“ Až potom si 

spomenul, že je to jedna z mnohých pacientok, ktorým sa venoval, no ani napriek dlhému 
času jeho odbornej starostlivosti sa u nej dostavili len nepatrné výsledky. Teraz však stála 
pred ním celá rozžiarená s ideálnou hmotnosťou. 

„Ako ste to dokázali?“ spýtal sa milo prekvapený. 
„To bolo jednoduché!“ vysvetľovala oduševnene. „Asi pred rokom sa nám narodil 

vnúčik. Keď som uvidela ten zázrak života, pocítila som v srdci takú lásku, ako nikdy 
predtým. Tak som si povedala: Tvoj vnúčik bude svoju babičku potrebovať ešte veľmi 
dlho. Spomenula som si na všetky princípy a rady, ktoré ste mi dali, a zo všetkých síl 
som ich z lásky k vnúčikovi začala denne aplikovať. A pozrite, kam som to dotiahla! Som 
veľmi šťastná!“

Nie u každého bude motiváciou k pozitívnym životným zmenám láska k vnúčikovi. Ak 
však majú mať zmeny k lepšiemu čo najtrvalejší účinok, vynára sa otázka, čo je na ich 
realizáciu tou najlepšou motiváciou? 

Pre každého človeka budú aj tie najlepšie rady, programy či aktivity síce dôležité 
a zaujímavé, ale to, čo zaistí ich praktický efekt, je dobrá motivácia. A tú hľadá skoro 
každý dobrý poradca. Rodičia, lekári či kazatelia by mali byť ľudia, ktorí chcú pre svojich 
zverencov len to najlepšie, a snaha dosiahnuť to čo najrýchlejšie môže vytvárať pokuše-
nie použiť rôzne manipulačné techniky. Tie však neprinášajú dlhodobo dobrý výsledok, 
lebo sú založené na sebectve. Tou naozaj dobrou motiváciou je len láska.
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vydavateľstvo advent-orion ponúka

A niet nad tú, ktorú Písmo sväté opisuje ako „misiu lásky“, keď milujúci Boh posiela 
na našu zem Spasiteľa, svojho jednorodeného Syna. Jeho nepochopiteľná láska k člove-
ku je tou najúčinnejšou motiváciou vážiť si každý okamih nášho života ako dar, vybojo-
vaný Jeho obrovskou obeťou. Motivovaní Jeho láskou zároveň túžime a s pomocou Jeho 
Ducha sa aj snažíme tiež vytvárať láskyplné medziľudské vzťahy.  Veď  veľkú pravdu má 
aj refrén jednej populárnej piesne, že „život je šanca mať rád“... A tí mnohí okolo nás, 
ktorí zatiaľ možno ani len netušia, ako sú Bohom milovaní, môžu Jeho lásku zakúšať cez 
nás – veriacich ľudí, ktorí majú výsadu realizovať slová Pána Ježiša: „Po tom poznajú 
všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.“ (Ján 13,35)

Známy švajčiarsky psychiater Karl Menninger vyriekol slová, ktorých platnosť potvr-
dzuje samotný život: 

„Láska lieči ľudí – aj toho, kto ju dáva, aj toho, kto ju prijíma.“
Láska vždy bola, je a večne zostane tou najkrajšou a najúčinnejšou motiváciou pre  

každého človeka, pričom vylučuje akýkoľvek druh manipulácie.
Je krásne byť v službách Lásky, denne sa od nášho Pána učiť ako Jeho učeník a zá-

roveň Ním byť použiteľný aj ako učiteľ slovom a osobným príkladom pre iných v zmysle 
slov Nikosa Kazantzakisa:

„Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú 
kráčať svojich žiakov. Po tom, ako im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia a po-
vzbudzujú ich, aby stavali svoje vlastné mosty.“ 

S prianím Božieho požehnania vo všetkom, k čomu vás motivuje Božia láska

Bohumil Kern (vedúci oddelenia zdravia pri ČSÚ CASD)

stolový kalendár 2014
Prehľadný dvojtýždňový kalendár s jemným kvetinovým motívom vám každý deň 
v roku pripomenie krásu a rozmanitosť stvorenia a spríjemní vaše prostredie doma 
či v práci. Kalendár už tradične prináša povzbudenia a naučenia v podobe biblických 
veršov. Prajeme vám, nech je pre vás v roku 2014 obohatením.

21 x 15 cm
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cena 8,- ¤

Jerry D. Thomas

detektív zack 
záhada potopy a tajoMstvo 
v piesku

Tento denník rozpráva napínavý príbeh chlap-
ca, ktorý sa rozhodne zistiť pravdu o potope. 
Zack chce nájsť argumenty pre svojho kama-
ráta, ktorý neverí, že príbehy a postavy v Biblii 
sú pravdivé. 

Preto sa spolu s rodičmi a so súrodencami vydá-
va na prázdninovú cestu do Utahu, počas ktorej 
navštívi Mamutiu jaskyňu, dozvie sa o dinosau-
rom pohrebisku, objaví tajomné fosílie, zdolá vr-
chol národného parku a odhalí zaujímavé stopy.

Neskôr sa Zack spolu s ockom zúčastní na 
archeologickej výprave po Strednom východe. 

Putovanie po stopách Mojžiša a Abraháma prináša nové priateľstvá, mnohé nečakané 
prekvapenia a detektív Zack musí opäť pátrať...

232 strán, 13,8 x 21,5 cm viaz.

cena 2,- ¤



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v septembri:

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

4. − 8. Únijný špeciál vodcov OZKP Švajčiarsko
5. − 8. Výročný seminár KE ČSÚ Bystrička
8. Výbor Slovenského združenia Topoľčany
13. − 15. Východná vysoká − 30. výročie Mlynčeky
22. Školenie hospodárov zborov Liptovský Hrádok
26. − 29. Školenie lektorov OZ II Liptovský Mikuláš
27. − 29. Beh správnym smerom Žilina

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať niektoré zmeny. Aktuálnu 
informáciu vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

September 7. 14. 21. 28.

Pavlík, M.     

Čík, P. Bl. Remety    

Miškej, E. Vaďovce   

Badinský, K. B. Bystrica 1 Bratislava 1

Popovič, O. Poprad Lučenec Poproč

Bielik, S. Bratislava 1 Svit P. Bystrica Martin

Kolesár, F. Bratislava Jab. Svit

Soós, B. Piešťany  Čadca  

Plachý, J.   Z. Moravce

Byrtus, S.    Michalovce


