Ježiš Kristus dal život za nás všetkých, zomrel
a bol vzkriesený. Je Kráľom nebeského kráľovstva a svojou smrťou tu na zemi nad smrťou definitívne zvíťazil. On jediný mohol zrušiť nadvládu hriechu a smrti, a preto priniesol tú najväčšiu
obeť. Sám je zárukou splnenia sľubov, ktoré nechal napísať:
„Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac
nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť
už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“
Zjavenie 21,4

(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

Naozaj
sa smrtou
vsetko
konci ?

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

Niet azda človeka, ktorý by nestratil niekoho,
kto mu bol blízky a kto mu veľmi chýba. V tomto živote prichádzame o našich milých, po ktorých ostáva prázdne miesto a ani milosrdný čas
nemá tú moc, aby sme sa s ich stratou vedeli
vyrovnať.
Tragické nehody, nevyliečiteľné choroby, zločinnosť, vojny, terorizmus a iné dôvody si deň
čo deň vyberajú krutú daň...
Smrť za sebou zanecháva zlomených pozostalých, ktorým nemilosrdne zasiahne do životov,
okradne ich o radosť a pokoj.
Nabrať stratenú rovnováhu po takejto udalosti trvá veľmi dlho, a niekedy sa to nepodarí
vôbec.

Muž, ktorý ako jediný prežil dopravnú nehodu,
pri ktorej zahynuli všetci jeho najbližší, hovorí:

né pocity tým, že som sa opil. Našťastie som včas
pochopil, že nič z toho moju situáciu nevyrieši.“

„Smrť mi vzala všetko, pre čo som žil, čo som
nadovšetko miloval. Rozbila môj život tak, že už
nikdy nebudem žiť ako predtým. Vôbec nič ma
už nevie potešiť. Akoby mi na hrudi ležal ťažký kameň. Nemôžem spať, nemôžem jesť, stále
dookola si v hlave prehrávam tú osudnú chybu.
Bojím sa prísť večer domov. Čakajú ma tam spomienky na všetky tie krásne obyčajné dni s mojou ženou a dcérami.

Kto prežil niečo podobné, vie, o čom je tu reč.
Smrť nikdy nemala byť súčasťou života.

Najhoršie je však vedomie, že to bola moja chyba a že už nemôžem urobiť nič, aby som to zmenil.
Myslel som aj na to, že už nemám právo žiť. Často
som sa pristihol pri tom, ako premýšľam o samovražde. Nejaký čas som sa snažil potlačiť tie hroz-

Biblia – Božie slovo – nám dáva povzbudzujúcu nádej. Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži
Golgoty, všetkým smútiacim odkazuje:
„JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT. Kto verí
vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie
naveky, kto žije a verí vo mňa.“ Ján 11,25.26
V biblickej knihe Jób čítame aj tieto slová:
„Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec
sa postaví nad prachom! ...svojimi očami ho
uvidím.“ Jób 19,25

