Kráľ Šalamún, symbol múdrosti, zhrnul
svoju životnú skúsenosť slovami:

„Slovo na záver všetkého, čo si počul:
Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj,
lebo toto je povinnosťou každého človeka!“ Kniha Kazateľ 12,13
A čo je naozaj dôležité podľa proroka Micheáša?: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len to, aby si zachovával právo, miloval milosrdenstvo a v pokore
chodil so svojím Bohom.“ Micheáš 6,8
Skúste si niekedy súkromne, len tak pre
seba, urobiť podobný test. Zistíte, čo je pre
vás skutočne dôležité. Máte výhodu, že na
ďalšie kroky vám zostáva trochu viac času.
(Uvedené citáty sú zo Starej a Novej zmluvy Písma svätého.)

Ďalšie informácie o téme získate na adrese:
Stredisko korešpondenčných kurzov
Horný Šianec 17, 911 01 Trenčín
tel: 032 / 652 18 78
skk@isternet.sk, www.skskk.sk

Tento letáčik si môžete objednať na adrese:
Vydavateľstvo Advent-Orion s.r.o., Šafárikova 9
038 61 Vrútky, tel: 0918 493 713
objednavky@adventorion.sk, www.adventorion.sk

Čo je naozaj
dôležité?

Pred časom som absolvovala kurz, ktorého súčasťou bol zaujímavý test. Povedali
nám:

Po vypracovaní testu boli niektorí z nás
ochotní prečítať svoj list ostatným. Verte, že
nikto z nás neriešil materiálne záležitosti.

„Predstavte si, že ste v reálnom ohrození
života a máte len niekoľko minút na to, aby
ste napísali svoj posledný list. Komu a čo by
ste napísali?“

Pochopili sme, že to, na čom nám záleží najviac, sú živí ľudia – naše deti, manželia, rodičia,
priatelia. Snažili sme sa ešte rýchlo stihnúť, čo
sme vo všednom živote s nimi zanedbávali.

Úlohou sme boli zjavne zaskočení. Aj keď
sme si uvedomovali, že je to len test, naraz sme pochopili veľa vecí. Len málokto
začal písať okamžite. Zistili sme, že je toho
toľko, čo by sme ešte chceli povedať, ale
čas nemilosrdne ubiehal. Nenapísala som
veľa, ale vedela som, čo musím neodkladne urobiť, keď sa kurz skončí.

Väčšina z nás našim milým možno prvýkrát
vyjadrila, že ich máme radi a veľmi nás mrzí,
že sme im to nehovorili častejšie. Písali
sme, že teraz by sme boli najradšej s nimi
– a zrazu nám všetky tie spoločné, obyčajné každodenné zážitky pripadali nesmierne
vzácne. Sústredili sme sa na to, čo bolo pre
nás v tej chvíli najdôležitejšie: životy našich
blízkych a naše vzťahy k nim.

Často sa stáva, že ľudia na konci života
bilancujú. Snažia sa vysporiadať svoje záležitosti, či už ide o otázku financií, narušené vzťahy
v rodine i s priateľmi, ale neraz si chcú dať do
poriadku aj svoje duchovné záležitosti.
Nie je to vždy ľahké. Na to, aby človek urobil
k inému človeku prvý krok, potrebuje pokoru
a lásku. Oboje je dnes medzi ľuďmi vzácnosťou.
A chýba aj istota, že ospravedlnenie bude
prijaté.
Vo vzťahu s Bohom je to úplne inak. Situáciu máme uľahčenú, lebo Boh neodmietne
nikoho. Práve naopak. On sám je tým, kto
človeka stále oslovuje a láskavo ho vyzýva:
„Poďte, vyjasnime si to! – hovorí Hospodin.“ Izaiáš 1,18

