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Úvod 

Odpočinok pre unavených

Let prebiehal pokojne až do okamihu, keď kapitán z pilotnej kabíny oznámil, že lieta-
dlo bude musieť preletieť cez mohutnú búrkovú oblačnosť. „Zapnite si bezpečnostné 
pásy. Bude to s nami poriadne hádzať,“ dokončil kapitán a jeho hlas zmĺkol.
Čoskoro sa lietadlo začalo divoko triasť, keď si kliesnilo cestu cez búrku. Občas sa otvo-
rila niektorá z úložných priehradiek nad hlavami cestujúcich, ktorí sedeli celí napätí. 
Pri jednom mimoriadne silnom otrase ktosi v zadnej časti lietadla skríkol. Nejednému 
človeku na palube hlavou preblesla predstava odlomeného krídla a lietadla rútiaceho 
sa nezadržateľne k zemi. Všetci pasažieri vyzerali napätí a vystrašení. Všetci, okrem 
malého dievčatka sediaceho v prvom rade ekonomickej triedy. Na rozkladacom sto-
líku pred sebou čosi usilovne kreslila na papier. Občas sa pozrela von oknom na blesky 
a vždy znova sa vrátila k svojej kresbe.
Trvalo minimálne polovicu večnosti, kým lietadlo bezpečne pristálo v cieľovej desti-
nácii. Cestujúci tlieskali a nadšene volali od úľavy, že sú konečne na zemi. Dievčatko si 
zbalilo svoj batôžtek a čakalo, kým ľudia vystúpia z lietadla. Jeden z cestujúcich sa jej 
opýtal, či sa nebála. Ako mohla byť taká pokojná aj napriek obrovskej búrke a množ-
stvu otrasov?
„Nebála som sa,“ prekvapilo dievčatko svojou odpoveďou zvedavého cestujúceho. 
„Môj ocko je pilot. Vedela som, že ma v bezpečí privezie domov.“
Nepokoj a obavy bývajú úzko prepojené. Žijeme vo svete, kde sú ľudia neprestajne 
niečím zaneprázdnení. Takýto spôsob života veľmi často vyústi do nepokoja a stra-
chu. Každý z nás prechádza obdobiami obáv, neistoty a možno aj hrôzy z toho, čo 
prinesie budúcnosť. Minulosť sme prekonali, s ťažkosťami zvládame prítomnosť, ale 
budúcnosť je plná otázok. V neistom svete, v ktorom žijeme, možno ani nechceme 
počuť odpovede. Nie sme si istí, či zvládneme problémy, ktoré sa pred nami nečakane 
vynoria, či budeme mať na zaplatenie splátok a pôžičiek a či naše manželstvo vydrží 
aj nasledujúcu búrku. A možno nás kvária aj pochybnosti, či Boh zotrvá vo svojej láske 
k nám aj napriek všetkým „sklamaniam“, ktoré mu znova a znova spôsobujeme.
Tento štvrťrok sa budeme venovať niektorým z týchto našich strachov a obáv. Odpo-
činok v Kristovi nie je len dobrý názov pre nejaký študijný materiál alebo pútavý titul 
evanjelizačných prednášok či biblického alebo modlitebného týždňa. Odpočinok 
v Kristovi je kľúčové zasľúbenie takého života, ktorý Ježiš zasľúbil svojim nasledovní-
kom: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, 
a to v hojnej miere.“ (Ján 10,10)
Pri práci na tomto študijnom materiáli si autori nečakane uvedomili, že téma odpo-
činku je prítomná v celom koncepte biblickej teológie. Odpočinok súvisí so spasením, 
s milosťou, so stvorením, so sobotou, s naším pochopením stavu človeka po smrti 
a s očakávaným skorým príchodom Ježiša Krista.
Keď nás Ježiš pozval, aby sme prišli k nemu a našli u neho odpočinok (Mat 11,28), 



oslovil tým nielen svojich učeníkov alebo ranú cirkev. Videl budúce generácie zasiah-
nuté hriechom, videl slabých, vyčerpaných a trápiacich sa ľudí, ktorí potrebujú prístup 
k zdroju odpočinku. Pri štúdiu jednotlivých lekcií tohto materiálu nezabúdajte prichá-
dzať k Nemu a v Jeho prítomnosti nachádzať odpočinok. Veď napokon, náš nebeský 
Otec vie o všetkom a je pripravený priviesť nás v bezpečí domov.
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