„...kto však má moje slovo, nech hovorí
moje slovo pravdivo.“ Jeremiáš 23,28
Ježiš nás uisťuje: „Ak zostanete v mojom

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

slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Ján 8,31
Tento letáčik si môžete objednať na adrese:

Máte nejaké duchovné otázky a chcete na ne
poznať biblické odpovede? Prijmite nezáväznú
ponuku Strediska biblického korešpondenčného kurzu štúdia Svätého písma, Biblie.
(Uvedené citáty sú zo Starej a Novej zmluvy Písma svätého.)
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Už Pilát Pontský v tomto výroku či otázke vyjadril, že pravda býva často účelovo upravená. Našťastie pravda zostáva pravdou a skôr
alebo neskôr vyjde najavo. Je tiež hodnotou,
pre ktorú sú niektorí ľudia rozhodnutí radšej
zomrieť, než aby sa jej vzdali. História našej
e pozná mnoho mužov a žien, pre ktorých pravda mala takúto cenu.
Žiť pravdivo nie je vôbec jednoduché ani
pohodlné. Ten, kto pravdu hovorí, i ten, kto
sa ňou chce riadiť, často prežíva ťažkosti.
Už len zorientovať sa v tom, čo pravda je
a čo nie, je niekedy ťažké.

Niektorí ľudia pravdu skutočne hľadajú.
Neuspokoja sa s tým, čo sa im ako pravda predkladá. Skúmajú a pátrajú v prameňoch informácií, ktoré sú dnes dobre
stupné.

„A večný život je v tom, aby poznali teba,

Už vás niekto niekedy okradol alebo
podviedol? Ako ste sa cítili? Spomínate
si na ten pocit bezmocnosti a hnevu?
Alebo možno na smútok, prečo je niečo
také vôbec možné? A predsa sme deň čo
deň klamaní a okrádaní nielen o veci hmatateľné, ale aj o hodnotu omnoho väčšiu –
o pravdu duchovnú, ktorá má cenu života.

kreditnú kartu. Ak máte duchovné otázky a chcete poznať pravdu, nenechajte
si odpovede jednoducho naservírovať.
Hľadajte ich tam, kde skutočne sú. Tým
miestom je Biblia – Boží list ľuďom. Čítajte ho, skúmajte, pýtajte sa, premýšľajte.
Nájsť pravdu stojí za to. Sám autor Biblie
hovorí:

jediného a pravého Boha i toho, ktorého
si poslal, Ježiša Krista.“ Ján 17,3
Ide teda o viac, než o peňaženku alebo

