Světlo všem i tobě
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mohli snést“ (1. Korintským 10,13; Český studijní
překlad). Svoboda je nejen možná, je přímo zaručená! Ježíš může rozbít koloběh závislosti ve tvém
životě. On „může dokonale zachránit ty, kteří skrze
něho přistupují k Bohu…“ (Židům 7,25; Český studijní překlad).
Vzalo ti opakované selhání naději? Soustředit se na své nedostatky a prohry zmalomyslňuje, avšak pohlédnout na Boha a důvěřovat v jeho
moc vrací problémy do správné perspektivy.
Podívej se na to reálně. Osoba, které jsi ochoten
nejvíce věřit, jsi ty sám. Problém je v tom, že my
lidé svým chováním znovu a znovu dokazujeme, jak jsme neschopni řídit své vlastní životy.
Řečeno bez obalu, důvěřujeme špatné osobě.
V Přísloví 3,5 Bible radí: „Důvěřuj Hospodinu
celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“
Tento text Bůh nechal do Bible napsat z jistého
důvodu. On ví, že naše vlastní rozumnost je chybující. Ví, že jsme citově zraněni.
Ví, že děláme to nejlepší, co můžeme, ale On
také ví, že musíme věřit jemu a jeho schopnostem – jinak naše naděje a motivace nevydrží. Má
pro nás připravenou novou cestu. Cestu systematického nahrazování špatného chování dobrým
chováním, cestu změny nervových spojení v moz-

ku, abychom se rozhodovali k našemu prospěchu
– a ne k naší škodě.
Ježíš se jednou zeptal slepého muže: „Co
chceš, abych pro tebe učinil?“ (Marek 10,51). Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš se ho vlastně
ptal, jestli chce být „dán do pořádku“. A dnes stejnou otázku klade tobě, příteli. Nemusíš takto žít.
Chceš, aby tě Bůh „dal do pořádku“? Chceš znovu
vstát a jít vstříc svobodě a pokoji? Na tyto otázky
můžeš odpovědět pouze ty sám.

Pro pomoc v závislosti doporučujeme kontaktovat společnost
Anonymních alkoholiků (www.anonymnialkoholici.cz) a Klub
zdraví ve vašem městě: www.zivotazdravi.cz.

Prohlédni si další letáčky s životně
důležitými tématy!

Nejprodávanější kniha všech dob
má aktuální poselství i pro tebe.
Začni studovat Bibli ještě dnes!

Nabídka studia Bible zdarma:
Středisko korespondenčních kurzů,
www.skk.cz

