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Najlepší čas zasadiť strom

V starovekom Ríme bol Janus bohom dobrých 
začiatkov. Často bol zobrazovaný s dvomi 
tvárami – jedna hľadela dozadu do minulosti, a 

tá druhá dopredu do budúcnosti. V niektorých jazykoch 
sa mesiac január volá po ňom, pretože začiatok roka je 
vždy časom bilancovania, a tiež plánovania.

O tisíce rokov neskôr v mnohých kultúrach po celom 
svete pokračuje táto tradícia dávania si novoročných 
predsavzatí. Dávať si predsavzatia je samozrejme ľahké 
– dodržať ich je už úplne iná vec.

Jeden muž, ktorý si zapísal dlhý zoznam novoroč�
ných predsavzatí mal veľmi dobrý pocit z toho, ako na�
preduje. Hovoril si: „Takže, stále dodržiavam diétu, ešte 
som sa nerozčúlil, žijem v rámci svojho rozpočtu a ani 
raz som sa ešte nesťažoval na susedovho psa. Ale dnes 
je 2. januára, práve mi zazvonil budík a je čas vyliezť z 
postele. Bude to chcieť zázrak, aby táto úspešná séria 
pokračovala.“

Začnite znova
Nový začiatok je plný nádeje. Domnievam sa, že 

by sme všetci z času na čas chceli začať od začiatku, s 
čistým štítom.

Mám rád, keď dostanem nový počítač s prázdnym 
harddiskom. Načas to funguje perfektne. Ale ako plynú 
dni a týždne a inštalujú sa nové a nové programy 
(niektoré úmyselne, a niektoré nie), nakoniec počítač 

začína mrznúť a veci, ktoré boli zvyčajne urobené 
rýchlo a efektívne, sú spomalené. Niekedy to vôbec 
nefunguje. Už len zapnutie počítača je namáhavé, keď 
je harddisk zaplnený rozmanitým chaosom a elektronic�
kým odpadom. Nastanú aj také situácie, keď je jediným 
východiskom len preformátovať počítač a začať znova.

Ľudské bytosti sa môžu rovnako zaplniť strachom, 
pochybnosťami a ťaživou vinou. Chyby, ktoré sme uči�
nili (či už úmyselné, alebo neúmyselné) nás môžu ťažiť, 
až sa možno zdá nepredstaviteľné učiniť to, čo vieme, 
že by sme mali.

Čo sa týka hriechu, existuje úžasný formátovací 
proces zvaný pokánie, ktorý nám umožňuje vyčistiť 
náš vnútorný harddisk od neporiadku, ktorý ťaží naše 
srdce. Evanjelium, skrze zázračné a súcitné uzmierenie 
Ježiša Krista, nám ukazuje cestu ako vyčistiť svoju dušu 
od škvŕn hriechu a opäť sa stať novým, čistým a takým 
nevinným ako dieťa.

Ale niekedy nás iné veci ťahajú dole a brzdia nás, 
vyvolávajú neproduktívne myšlienky a skutky, vďaka 
ktorým je pre nás ťažké začať opäť.

Priniesť to najlepšie v nás
Dávanie si cieľov je úctyhodná snaha. Vieme, že náš 

Nebeský Otec má ciele, pretože nám povedal, že Jeho 
dielo a sláva je priniesť nesmrteľnosť a večný život člo�
veka (pozri Mojžiš 1:39).
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Naše osobné ciele môžu prebudiť to najlepšie v nás. 
Avšak, jedna z vecí, ktorá môže prekaziť našu snahu 
pri činení predsavzatí a ich dodržiavaní je odklada�
nie. Niekedy odkladáme začiatok, lebo čakáme na ten 
správny okamih, kedy začať – prvý deň roka, začiatok 
leta, keď sme povolaní za biskupa alebo za prezidentku 
Združenia pomoci, keď začnú chodiť deti do školy, keď 
budeme na dôchodku.

Nepotrebujete pozvánku na to, aby ste sa začali 
hýbať smerom k vašim spravodlivým cieľom. Nemusíte 
čakať na povolenie, aby ste sa stali tou osobou, akou ste 
sa mali stať. Nemusíte čakať na pozvanie slúžiť v Cirkvi.

Niekedy premárnime roky nášho života čakaním na 
to, aby sme boli vybraní (pozri NaZ 121:34 – 36). Toto 
je však nesprávny predpoklad. Už ste vybraní!

Počas svojho života som zažil bezsenné noci, kedy 
som zápasil s problémami, obavami alebo osobným 
trápením. Ale bez ohľadu na to, aká tmavá je noc,  
vždy som povzbudzovaný touto myšlienkou: ráno  
vyjde slnko.

S každým novým dňom prichádza nové svitanie – 
nielen na zemi, ale aj v nás. A s novým dňom prichádza 
nový začiatok – šanca opäť začať.

Ale čo ak zlyháme?
Niekedy je tou vecou, ktorá nás brzdí strach. Možno 

sa obávame, že neuspejeme, alebo že uspejeme, že sa 
strápnime, že nás úspech zmení alebo že by to mohlo 
zmeniť ľudí, ktorých máme radi.

A tak čakáme. Alebo to vzdáme.
Ďalšia vec, na ktorú musíme pamätať pri stanovovaní 

si cieľov je táto: Takmer určite zlyháme – prinajmenšom 
v tých krátkodobých. Ale radšej než byť odradenými, 
môžeme získať posilnenie, pretože toto porozumenie 
odstraňuje tlak byť okamžite dokonalými. Od začiatku 
je jasné, že z času na čas môžeme zlyhať v tom, čo je 
od nás očakávané. Ak to vieme od začiatku, odstráni to 
mnohé prekvapenia a strach zo zlyhania.

Keď pristupujeme k našim cieľom týmto spôsobom, 
zlyhanie nás nemusí obmedzovať. Pamätajte, i keď 
zlyháme v tom, aby sme ihneď dosiahli našu konečnú, 
vytúženú destináciu, môžeme pokračovať na ceste, 
ktorá k nej vedie.

A to zaváži – znamená to veľa.
Dokonca i keď zlyháme tesne pred cieľovou čiarou, 

už len to, že pokračujeme v ceste nás činí lepšími než 
sme boli predtým.

Najlepší čas začať je teraz
Staré príslovie hovorí: „Najlepší čas zasadiť strom bol 

pred 20 rokmi. Druhá najlepšia možnosť je teraz.“
V slove teraz je niečo nádherné a nádejné. Je niečo 

povzbudzujúce v tom, že ak si zvolíme rozhodnúť sa 
teraz, môžeme sa okamžite pohnúť vpred.

Teraz je najlepší čas, aby sme sa začali stávať tou oso�
bou, akou napokon chceme byť – nielen za 20 rokov, 
ale po celú večnosť.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Uchtdorf vysvetlil, že keď zlyháme pri 
dosiahnutí našich cieľov, „môžeme získať posilnenie. . . . 
Dokonca i keď zlyháme tesne pred cieľovou čiarou, už 
len to, že pokračujeme v ceste nás činí lepšími než sme 
boli predtým.“ Požiadajte členov rodiny, aby sa podelili 
o skúsenosti, kedy sa naučili viac zo samotného procesu 
než z výsledku, ako napríklad keď ste skončili školu 
alebo dostali cenu.

MLÁDEŽ
Staňte sa tými najlepšími –  
začnite teraz

Prezident Uchtdorf učí, že „osobné ciele môžu prebu-
diť to najlepšie v nás“. Uvážte, že si stanovíte nejaké 

ciele v dvoch alebo troch oblastiach vášho života, ako 
napríklad fyzické zdravie, duchovné zdravie a pria-
teľstvo. Aké úspechy by ste chceli dosiahnuť v týchto 
oblastiach tento rok? Keď s modlitbou premýšľate nad 
niektorými cieľmi, uistite sa, že sú dosiahnuteľné, ale 
budú vyžadovať váš rozvoj. Opíšte si tieto ciele detailne 
vo svojom denníku, aby ste tak boli schopný vidieť svoj 
pokrok v priebehu roka.
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Viera, rodina, pomoc

Toto je ďalšie zo série posolstiev 
navštevujúcich učiteliek, ktoré obsahuje 
poznatky z poslania Spasiteľa.

Keď rozumieme tomu, že Ježiš 
Kristus je náš príklad vo všet-

kých veciach, môžeme zväčšiť našu 
túžbu Ho nasledovať. Písma sú 
plné povzbudení, aby sme kráčali v 
Kristových stopách. Nefitom Kristus 
povedal: „Lebo skutky, ktoré ste ma 
videli činiť, tiež máte činiť“ (3. Nefi 
27:21). Tomášovi Ježiš povedal: „Ja 
som cesta i pravda i život. Nik ne-
prichádza k Otcovi, ak len nie skrze 
mňa“ ( Ján 14:6).

V dnešnej dobe nás naši vedúci 
nabádajú, aby sme si dali Spasiteľa 
za príklad. Linda K. Burtonová, 
generálna prezidentka Združenia 
pomoci povedala: „Keď má každá 
z nás vpísanú náuku uzmierenia 
hlboko do svojho srdca, potom sa 
začneme stávať tými ľuďmi, akými 
Pán chce, aby sme boli.“ 1

Prezident Thomas S. Monson 
povedal: „Náš Pán a Spasiteľ, Ježiš 
Kristus, je náš Vzor a naša sila.“ 2

Božské poslanie Ježiša Krista: Vzor
S modlitbou preštudujte tento materiál a usilujte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako to,  
že porozumiete Spasiteľovmu životu a poslaniu posilní vašu vieru v Neho a požehná tie, 
na ktoré dohliadate ako navštevujúca učiteľka? Pre ďalšie informácie, choďte na  
reliefsociety.lds.org.

Dajme si predsavzatie priblížiť sa 
k Ježišovi Kristovi, poslúchať Jeho 
prikázania a usilujme sa vrátiť k 
nášmu Nebeskému Otcovi.

Z písiem
2. Nefi 31:16; Alma 17:11;  
3. Nefi 27:27; Moroni 7:48

Z našej histórie
„Označil tak pravú cestu a ukázal 

ju nám,“ napísala Eliza R. Snowová, 
druhá generálna prezidentka Zdru-
ženia pomoci, o službe Ježiša Krista 
v smrteľnosti.3 Slúžil jednotlivcom 
– jednému po druhom. Učil, že by 
sme mali opustiť deväťdesiatdeväť, 
aby sme zachránili jednu zatúlanú 
(pozri Lukáš 15:3 – 7). Uzdravoval 
a učil každého jednotlivo, dokonca 
si našiel čas na každého jedného 
zo zástupu 2 500 ľudí (pozri 3. Nefi 
11:13 – 15; 17:25).

Prezident Dieter F. Uchtdorf, 
druhý radca v Prvom predsedníc-
tve, o ženách Svätých neskorších 
dní povedal: „Drahé sestry, súcitne 

slúžte druhým z dôvodov, ktoré 
nahradia túžby po osobnom pros-
pechu. V tomto napodobíte Spasi-
teľa. . . . Jeho myšlienky boli vždy 
obrátené k pomoci druhým.“ 4
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Čo môžem urobiť?
1. Prečo je Ježiš Kristus mojím 
vzorom a akým spôsobom?

2. Ako mi môže to, že slúžim ses-
trám, ktoré navštevujem, pomôcť 
nasledovať Spasiteľa?


