


Napriek všetkému povedať životu áno

„Človeku môžu vziať všetko okrem 
jednej veci: poslednej ľudskej slobody - 

zvoliť si svoj postoj za akýchkoľvek 
okolností, nech sa deje čokoľvek, zvoliť 

si svoju vlastnú cestu. “



Príbeh Viktora Frankla



 
Efežanom 5:15 

15 Dávajte si teda dobrý pozor, ako si 
počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri.  
16 Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.  

17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, 
čo je Pánova vôľa. 



 
 

1 Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké 
časy. 2 Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú 
chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, 
nevďační, bezbožní, 3 neláskaví, neľútostní, ohovárači, 

nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, 4 zradcovia, 
nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha.  

5 Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj 
od týchto sa odvracaj… 

2. Timoteovi 3



 
 

10 Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, 
predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, 11 moje 
prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, 
Ikóniu, Lystre. Koľko prenasledovaní som zniesol! A zo 

všetkých ma Pán vytrhol. 12 A všetci, čo chcú žiť zbožne v 
Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a 

podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú 
zvádzaní.

2. Timoteovi 3



1. Nájdi svoje POSLANIE (prac. náplň, projekt ) 
 
2. Nájdi svojich PRIATEĽOV  
 
3. Nájdi novú PERSPEKTÍVU, keď život bolí



Povolanie/práca je to, čo robíš za peniaze! 
 

Poslanie je to, čo by si robil aj zadarmo! 
(lebo v tom vidíš zmyseľ ) 

 



 
 
2. Nájdi svojich PEOPLE/PRIATEĽOV  
 



 
        Na čom/kom Ti v živote skutočne záleží? 
 
1. Boh 
2. manžel/manželka 
3. deti 
4. rodina/ (ak nie je, tak ) priatelia 
5. povolanie/služba, cirkev 
6. … 
7. …



 
 
3. Nájdi novú PERSPEKTÍVU, keď život bolí



Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na 
vás rozličné skúšky, 3 veď viete, že ak sa vaša 

viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. 4 A vytrvalosť 
nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, 

bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.

Jakub 1:2



 
TVOJ PRÍNOS 

Tvorivé hodnoty, zamerané na prácu, dielo, službu Bohu, ľuďom. 

TVOJE ZÁŽITKY 
Zážitkové hodnoty, zamerané na prežitie krásy prírody, vzťahov, umenia 

 
TVOJE POSTOJE 


Postojové hodnoty, zamerané na znášanie obmedzujúcich, náročných 
situácií, z ktorých niet úniku a človek im dáva hodnotu tým, že k nim 

zaujme statočný, odvážny, dôstojný postoj.

3 skupiny hodnôt, ktoré dávajú tvojim dňom význam: 



 
…s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13 Veď Boh pôsobí 

vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. 14 Všetko robte bez 
reptania a pochybovania, 15 aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie 

deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. 
 

 Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. 16 Držte sa 
slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal 
nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. 17 Ale aj keby som mal vyliať 

svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa 
s vami všetkými. 18 Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou!

Filipänom 2:12 
 






