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

Minulú nedeľu som vám písal o nedostatku dobrých správ. Nuž a situácia sa za uplynulý týždeň 
nezlepšila, skôr zhoršila. A tak si asi všetci nejakým spôsobom kladieme otázky: ako to  bude o týždeň?  
čo bude o mesiac?  Nevieme, a preto prichádzajú obavy a strach, je to naša prirodzená reakcia, keď 
čelíme niečomu  neznámemu.  

Aktuálna situácia ukazuje, že mať obavy a strach je aj potrebné,… chráni nás to, pomáha nám to správať 
sa zodpovedne. Dôležité však je, aby nás strach a obavy úplne nepremohli, aby boli vyvažované nádejou 
a istotami, o ktoré sa vieme oprieť.  

Ako nájsť tú správnu rovnováhu? Ako nebyť ani zdeptaný ani ľahkovážny? Existuje reálne v dnešných 
časoch nejaká istota, o ktorú sa môžeme oprieť svoju nádej, a ktorá nás naozaj nesklame aj keby sa 
začali napĺňať tie najhoršie scenáre ? To nie sú ľahké otázky. Pozývam vás, poďme sa pozrieť aké 
odpovede sú nám na ne ponúkané v Biblii.   Tu je niekoľko veršov naznačujúcich riešenie, ktoré nám 
ponúka Ten ktorý nás najlepšie pozná, náš Stvoriteľ, Bôh: 

Hľadal som Hospodina, odpovedal mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. Žalm 34,5

Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, rozumní sú všetci, čo takto žijú. Žalm 111,10

Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne.  Keď si budeš líhať, nebudeš sa 
strachovať, uložíš sa a bude sa ti sladko spať. Príslovia 3,23-24

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a
neľaká. Ján 14,27

Biblické riešenie je náš návrat k Bohu, uznanie jeho autority, ktoré ide ruka v ruke s prijatím jeho lásky.  
Toto nám dá schopnosť pozrieť sa na naše obavy, náš strach ale aj naše istoty aj naše nádeje z 
perspektívy, ktorú ponúka Biblia. 

Výsledkom nie je, že sa naše obavy a strach úplne stratia (v niečom sa práveže staneme ešte opatrnejší, 
aby sme nerobili veci ktoré škodia nám, alebo ostatným). Aj mnohé naše zdanlivé istoty a nádeje sa v 
tejto perspektíve ukážu ako nedostatočné, odhalíme však, aký je to veľký dar, mať istotu v Ňom.  

 Strach a obavy dokážeme zvládať zakotvení v istote Božej lásky k nám a nesení nádejou, že naša 
budúcnosť aj budúcnosť celého sveta je v Jeho láskavých rukách.

Prajem vám do budúceho týždňa odvahu viery umožňujúcu aj uprostred strachu a obáv sa spoľahnúť na 
Boha a nestrácať nádej....pokoj vám.

Za zbor Cirkvi Bratskej v Kalinove

Miro Moravský


