
 Za č n i  o d k o n c a

Odvtedy začal Ježiš ukazovať svo-
jim učeníkom, že musí odísť do Jeru-
zalema a mnoho vytrpieť od starších 
a od najvyšších kňazov a od zákonníkov 
a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕt-
vych. Mat 16,21

Takmer v každom lifestylovom časopise 
dnes nájdeme články, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí, s titulkami ako „Milionárom 
rýchlo a ľahko“. Ponúkajú zaručený návod na úspešný život.

Ako príklad uvediem jeden návod na úspech aj s ilustráciou od Christy Walton (57), 
ktorá vedie americký maloobchodný reťazec Wal-Mart.

Ľudia snívajú o starých dobrých časoch. Tí, ktorí chcú niečo dosiahnuť, snívajú 
o budúcnosti.

„Bežného človeka spoznám podľa toho, že velebí minulosť,“ hovorí Christy Walton. 
„De facto si nevie predstaviť lepší život ako život v dobe, akú už zažil. Prečo? Minulosť 
je pre neho ohmatanou istotou. Nech už bola akákoľvek zlá, on sa bojí každej neistoty. 
Na každé obdobie, v ktorom práve žije, nadáva. Predtým bolo lepšie, hovorí. To je se-
badeštruktívny spôsob myslenia. Kto verí, že jeho najlepšie dni sú už za ním, logicky 
dožije život v nešťastí a depresii. Úspešní ľudia naopak vedia, že to, kým sú dnes, z nich 
urobila práve minulosť. A budúcnosť si môžu utvárať sami prostredníctvom dnešných 
snov, cieľov a nápadov.“

Niektoré z návodov však vystihujú dôležité princípy pre život.

Jedným z nich je aj postoj − začni od konca, inými slovami, predstav si svoju budúc-
nosť. Spočíva v tom, že si predstavíme, ako chceme, aby si nás pamätali naši najbližší, 
naši priatelia, kolegovia. 
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To nám pomôže, aby sme si uvedomili, o čo nám v živote naozaj ide, čo je pre nás 
dôležité.

Ježiš vedel, kam smeruje jeho život a vedel tiež, ako chce, aby si ho ľudia pamätali.

„Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema 
a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na 
tretí deň vstať z mŕtvych.“ Mat 16,21

Ježiš začal učeníkom hovoriť o svojom konci. Zreteľne im ukazuje, že je Božím 
synom a aké je poslanie Syna živého Boha. Začína od konca, lebo poznanie konca dáva 
zmysel a smer celému životu. Ježiš vie, aký je cieľ jeho cesty a života − Jeruzalem, 
utrpenie, nenávisť najzbožnejších a najváženejších, smrť a vzkriesenie… a záchrana 
ľudí. Ak poznáme cieľ cesty, prekážky na nej sú prekonateľné. 

Ak vieme, že cieľom našej cesty je stretnutie s Ježišom, prekážky budú menej pod-
statné, ľahšie ich prekonáme. Žiadna služba nebude namáhavá.

Učeníci už vedia, kto je Ježiš! Ak vieme, kto je Ježiš, čo dokázal a čo pre nás pripra-
vuje − cesta za Ním (ktorý je cieľom) je dobrodružstvom a pútavou hrou o prekonávaní 
zdanlivo neprekonateľného.

Každý deň rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš život, kým sa staneme a ako 
si nás nakoniec budú pamätať naši najbližší, naši priatelia, kolegovia.

Budú si nás pamätať ako slávneho športovca, úspešného právnika, šikovného tech-
nika či IT-čkára?

Alebo si nás budú pamätať ako živého kresťana, ako človeka, ktorý žije to, o čom 
hovorí a čo vyznáva?

Nenechávajme si toto rozhodnutie na neskôr. Aj keď sa nám zdá, že život máme 
pred sebou, už dnes rozhodujeme o tom, ako si nás ľudia budú pamätať. Pýtajme sa 
Boha, aké rozhodnutia urobiť, aby sme došli do cieľa.

Na ceste k cieľu nás chce Ježiš viesť. Tak ako viedol učeníkov, povedie aj nás. Nik 
nie je ponechaný na vlastnú GPS navigáciu. 

Čo ťa v živote bude viesť, vlastná GPS, alebo Ježišova JPS?

František Kolesár
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VydaVateľstVo adVent-orion ponúka

cena 4,- ¤

Nancy van Peltová

čo by mal muž 
Vedieť o žene
Vy muži to máte skutočne zložité. Vaša žena 
je tajuplná ako vzdialená planéta v inej galaxii. 
Každý deň vás niečím prekvapuje a nech sa 
akokoľvek snažíte, stále nie je vedľa vás úpl-
ne spokojná. V tejto knižke nájdete to najdôle-
žitejšie, čo by vám vaša žena chcela povedať 
a čo sa vám pravdepodobne pokúsila svojou 
ženskou rečou už niekoľkokrát naznačiť. Do-
zviete sa, čo od vás očakáva, prečo potrebuje 
toľko hovoriť, aké sú jej základné podmienky  

na dôverný vzťah, ako na ňu pôsobí predmenštruačný syndróm aj aké je tajomstvo jej 
sexuality.      172 strán, 11 x 12,5 cm, viazaná

Nancy van Peltová

čo by mala žena  
Vedieť o mužoVi
Mužský svet nie je taký jednoduchý, ako sa 
môže ženám na prvý pohľad zdať. Napriek 
tomu, že muž je symbolom sily, ochrany a istoty, 
bez ženy sa zaobíde len veľmi ťažko. V kniž-
ke sa dozviete veľa nielen o mužoch, ich psy-
chických potrebách a sexuálnych túžbach, ale 
zároveň pochopíte, že pre rovnocenný vzťah 
s mužom potrebujete zostať sama sebou.

164 strán, 11 x 12,5 cm, viazaná

cena 4,- ¤



Plán návštev zborov

11. KE Únijný výbor knižnej evanjelizácie Brno

16. ― 23. OM Modlitebný týždeň mládeže

22. ― 24. OM Modlitebný týždeň mládeže − ukončenie Martin, Trenčín

16. SŠ Školenie učiteľov SŠ − Západné Slovensko Bratislava 1

18. AO Správna rada Advent-Orion Považská Bystrica

18. ADRA Správna rada Adra Považská Bystrica

18. ŠN Správna rada Štúdio Nádej Považská Bystrica

22. ― 24. OD Školenie učiteľov detskej sobotnej školy Chata Komenského

23. OZ Okrskové stretnutie vedúcich oddelenia 
zdravia Poprad

25. ― 28. KE Skupinová knižná evanjelizácia Skalica, Malacky,  
Senica

31. SZ Výbor Slovenského združenia Poprad

Dôležité akcie v marci

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

Marec 2. 9. 16. 23. 30.
Pavlík, M.      

Čík, P.  Rim. 
Sobota    

Miškej, E. Trenčín    

Badinský, K. Šalgotarján Červenica Torre 
Pedrera Michalovce R

Popovič, O. Šalgotarján Sp.Nová 
Ves

Torre 
Pedrera Sereď Poprad

Bielik, S. Šalgotarján Myjava Torre 
Pedrera Košice 2 Martin

Kolesár, F. Šalgotarján Trenčín A Bánovce 
n. B. Gerlachov

Soós, B.  Krupina  Fiľakovo  

Byrtus, S.   Zvolen   


