Pozýva nás:

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť...

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

učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokor-

JE

MOŽNÉ

ZAČAŤ

ZNOVA?

ný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje
duše...“ Matúš 11,28.29 (Biblia)
Je príjemné vedieť, že Boh stojí o vaše
priateľstvo. A čo vy?
Ak nechcete svoje problémy donekonečna
riešiť, ale ich aj vyriešiť, prijmite ponuku jeho
pomoci. Rozhodnutie však potrebujete urobiť vy sami.

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

Začať znovu – to je dobré a často úprim-

ju pomocou alkoholu, drog a nekonečnými

nanie alebo slobodu. Nečudo, že mnohí svoj

né prianie všetkých ľudí. Nešťastná náho-

debatami o tom, čo by urobil inak, keby do-

boj vzdávajú. Stratili to najcennejšie, čo do-

da, okamih nepozornosti, vlastné zlyhanie,

stal možnosť začať znovu.

stal každý človek ako dar od svojho Stvorite-

otroctvo závislosti... a všetko je inak. Čo by
sme vtedy dali za to, keby sme mohli vrátiť
čas späť. To sa však nedá. Priznať si svoj podiel viny na vzniknutej situácii je podmienkou, aby človek mohol skutočne vykročiť
ZNOVU a INAK. Neprijať vinu a odmietnuť
znášanie dôsledkov svojho konania znamená vzdať sa možnosti nového začiatku. Taký
človek sa naďalej utápa v pocitoch krivdy,

ľa – NÁDEJ, VIERU a LÁSKU.

Ale je to také jednoduché?

Tým, že ľudia dnes popierajú existenciu

Možno už prostým pozorovaním prostredia,

Boha a jeho rady, uzatvárajú sa pred jedi-

v ktorom žijeme, vidíme, aké ťažké je vyviaz-

nou účinnou pomocou, ktorá prináša trvalé

nuť z rôznych závislostí, a to aj vtedy, keď člo-

riešenie.

vek skutočne dostane novú šancu a rozhodne

Našťastie je aj mnoho tých, čo to vyskúša-

sa zmeniť svoj život. Zisťuje, že musí riešiť via-

li a získali v Ňom spoľahlivého priateľa. Ježiš

cero závažných problémov naraz.

nespravodlivosti, nepochopenia a nedostat-

O čo ťažšie je to v prípadoch, keď ľudia zá-

ku nových šancí. Prežíva frustráciu a „rieši“

roveň s tým stratili domov, rodinu, zamest-

Kristus ponúka svoje priateľstvo aj vám. On
je Bohom nových šancí. Hovorí nám: Ja činím
všetko nové, dávam ti nový začiatok.

