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Štvrtok 13. októbra 2016 

Text: Kaz 12, 1 – 7 
1Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, 

o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu. 2Skôr, ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy, a 

oblaky sa vrátia po daždi; 3vtedy, keď sa strážcovia domu budú triasť, silní mužovia sa zhrbia, 

ženy, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo, a zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien; 
4dvere na ulicu sa zavrú, keď bude tíchnuť zvuk žarnova, zvýši sa jeho hlas na vtáčí hlas a stlmia 

sa všetky dcéry spevu, 5bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandľovník rozkvitne, kobylka 

oťažie a odkvitne kaparka, lebo človek odchádza do svojho večného domu a po uliciach 

obchádzajú trúchliaci. 6Skôr, ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša, skôr, 

ako sa roztrepe džbán nad prameňom a poláme sa koleso na studni, 7prach sa navráti do zeme, 

ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.  

Piesne: ES č. 470, 700 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Kazateľ pred nás dnes predkladá slovo, ktoré je určené mladým ľuďom. My starší si pri týchto 

slovách spomíname na svoju mladosť a začiatky svojho duchovného života. Prešli sme určitý 

úsek života, a tak môžeme hodnotiť, ako sa nám darilo na tejto ceste za Kristom. Avšak nielen 

pre mladých ľudí, ale aj pre nás je toto slovo aktuálne. Máme deti, vnúčatá. V cirkvi potrebujeme 

vyučovať deti aj mládež Božiemu slovu a privádzať ich k tomu poznaniu, že žiť s Kristom je 

dôležité aj v útlom veku. 

Milí mladí bratia a milé mladé sestry, pamätajte vo svojom živote na Stvoriteľa už teraz, keď ste 

mladí. My starší vám môžeme dosvedčiť: Áno, je to dobrá rada pre život človeka: hľadať 

a myslieť na dobrého Stvoriteľa, ktorý nás miluje. Môžeme dosvedčiť aj pravdivosť príslovia: Čo 

sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel. Platí to aj v duchovnej oblasti. V Pánu Bohu sme 

našli pomoc v každom čase ešte v mladosti. Túžime po tom, aby ste aj vy, naše evanjelické deti 

a naša mládež, milovali Hospodina celým svojím srdcom a v Ježišovi Kristovi našli svojho 

Spasiteľa skôr, ako nastanú zlé časy. Dôvera v milostivého a dobrého Boha nám pomáha 

prekonávať rôzne prekážky života a pomáha nám vidieť, že tam, na konci, nebude naša záhuba, 

ale Božia spasiteľná milosť. Prv ako všetko, čo máte radi, pominie, upriamte svoju pozornosť aj 

k Pánu Bohu. Prv ako sa všetko to pozemské pominie, nájdite pravé poklady pre svoj život. Pri 

čítaní dnešného textu nám zaiste prídu na myseľ slová apoštola Pavla, ktoré adresoval svojmu 

mladému bratovi vo viere Timoteovi, ktorého nazýva synom (1Tim 4, 8n): „… ale pobožnosť je 

na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život.“ To chce Kazateľ odkázať aj 

nám: Memento! Pamätajte na Pána Boha, keď ste plní síl a nadšenia zo života. Myslite na svoj 

budúci život už teraz. Kristus sa za ten váš i náš život obetoval, aby sme žili večne. Myslite teraz 

na Stvoriteľa v každodennom živote a svojím životom vzdávajte Mu slávu. Amen. 

Modlitba: 
Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti za dar života i za Tvoju starostlivosť o nás už od útleho veku. 

Ďakujeme za vieru v Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil z moci zlého. 

Vyučoval si nás v kresťanskom prostredí a my sme vďační, že sme od mladosti boli formovaní 

Tvojím slovom. Ono je pre nás aj teraz pevnou oporou a nádejou života, ktorá nesklame. 

Ďakujeme, že nám otváraš brány neba, a my sa preto nemusíme báť ani staroby a smrti. Dal si 

nám vieru vo večnosť a my Ti, Bože, dôverujeme. Prosíme, pomôž nám, milý Pane, stále Ťa 

milovať a vo viere vyznávať pred svetom Tvojho Syna. Pomôž aj našim deťom a našej mládeži, 

aby si Ťa zamilovali, svoje životy Ti odovzdali a vo viere Ťa nasledovali. Amen. 
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