
Nedeľný pozdrav                                                                                                           Kalinovo, 18.10.2020

Milí priatelia, návštevníci nedeľných bohoslužieb v Betánii, bratia s sestry. 

Dostihla nás druhá vlna pandémie spôsobenej vírusom COVID-19. Jej  dôsledkom je aj to, že nám nie je 
dnes dopriaty spoločný čas na pravidelnej nedeľnej bohoslube v Betánii. Tak sa vám chcem “prihovoriť” 
aspoň týmto krátkym zamyslením. 

Iste prežívame túto situáciu  rôzne: väčšinou s obavami o seba, o svojich blízkych, niekto možno s 
pocitom, či sa to celé nepreháňa….Všetci by sme sa však potešili, keby namiesto správ o rekordných 
počtoch nakazených začali prichádzať iné, lepšie správy, … o ústupe pandémie. 

Dobrých správ je však stále akosi málo, v dnešnej dobe zvlášť. Až tak málo, že sa môžeme pýtať: 
“Existujú vôbec ? Nie je každá dobrá správa vo svojej podstate len zakrývanie si očí pred skutočnou 
nedobrou realitou, akési ružové okuliare?” 

Hovoríme, že to hlavné, čo zvestujeme na našich bohoslužbách je evanjelium, čo v preklade z pôvodnej 
gréčtiny znamená dobrá správa. Biblia hovorí otvorene aj o zlých veciach, nezakrýva ich. Aj pri tých 
najväčších hrdinoch viery, o ktorých píše, nájdeme negatívnu poznámku, ukazujúcu na to, že neboli stále 
dokonalí…Vidím v tom pravdivosť Biblie - lebo takí my ľudia sme. Podliehajúci zlu, problematickí.  Ale to 
cenné, čo v Biblii nájdeme je riešenie našich problémov. V tom je ukryté evanjelium, dobrá zvesť, ktorú v
sebe Biblia nesie. Tak aká by to mohla byť teraz, v túto nedeľu, pre každého z nás ? 

 Našiel som ju v texte z evanjelia Svätého Jána, Kapitola 10, verš 10, kde Pán Ježiš hovorí: 

Ja som prišiel, aby ste mali život a to v hojnej miere.

Všetci sme súčasťou Božeho stvorenia. Dostali sme dar života. Je to veľký dar, je to zázrak, že sme, 
vnímame, cítime,…. vnímame dobro i zlo. V dnešnej dobe nám hrozí že budeme viac vnímať to zlo. Ale, 
ako píše sv. Pavol v Rimanom 12,21:  nedajme sa premáhať zlom ale  premáhajme dobrom zlé.  To je 
ten život v hojnej miere, ku ktorému nás volá a uschopňuje Ježiš Kristus.   

Pozor, nemyslime si, že iba okolnosti okolnosti, v ktorých sa nachádzame určujú, či v našom živote 
prevládne zlé alebo dobré. Čo prevládne závisí predovšetkým od nášho postoja, našich rozhodnutí. Na 
to, aby dobro v našich životoch víťazilo však potrebujeme pomoc. Túto pomoc nám Boh ponúka v 
Kristovi, a to je veľmi dobrá správa.

Prajem Vám pre dnešný aj budúce dni pokoj, prežívanie toho, že konečnú moc nemajú zlé veci ale dobro 
v Božej milosti zjavenej v plnosti v Kristovi, ktorá je tu pre všetkých, ktorí ju chcú prijať.

Za zbor Cirkvi Bratskej v Kalinove

Miro Moravský


