
Zamyslenia na týždeň po 20. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 17. októbra 2018 

Piesne: ES č. 342, 473 

Text: Kaz 12, 1 – 8 

„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. 8Márnosť nad márnosti, povedal Kazateľ, všetko je márnosť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Na záver Kazateľových rečí znie výzva pre človeka: „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch 

svojej mladosti...!“ Po tom, ako Kazateľ opísal svoju skúsenosť so svetom a to, čo je zemské, 

považuje za márnosť, ako opisuje príhodnosť každej chvíle života aj márnosť bohatstva, 

žiadostí, po výzve, aby človek múdro využil svoj život, prichádza táto výzva. Je to azda preto, 

že má vo svojom živote rovnakú skúsenosť, ako prežívame aj v mnohých zboroch našej 

cirkvi. Prídeme v nedeľu na služby Božie a prevažná väčšina účastníkov sú bratia a sestry, 

ktorí vekovo zapadajú do viac než strednej a seniorskej kategórie. Deti musia v nedeľu 

oddychovať po namáhavom týždni v škole, mládež dospáva ešte sobotnú (sobotno-nedeľnú) 

zábavu, mladé rodiny hľadajú vhodný program, aby voľný deň strávili spolu, pretože v týždni 

je každý kdesi inde a nemajú čas byť spolu atď... Možno v tejto chvíli poviete: Je táto kritika 

namieste? Veď opäť tieto slová čítame iba tí, ktorí na služby Božie chodia a dbajú o svoj 

duchovný život. A cirkev je taká i onaká. Aj farári v nej sú všelijakí. Je tu však výzva 

Kazateľa. Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti! Bez ohľadu na to, ako sa ti 

páči cirkev, do ktorej patríš, máš pamätať na svojho Stvoriteľa! Ak si myslíš, že pre teba je 

táto výzva jasná, určite vo svojom okolí nájdeš niekoho, kto potrebuje počuť túto výzvu. Celý 

svoj život pamätaj na to, že On Ti dal život, ktorý žiješ, On Ti dal všetky schopnosti, ktorými 



oplývaš a ktorými disponuješ, On Ti dal všetko, čo ťa obklopuje – Tvoju rodinu, zamestnanie, 

domov... On Ťa požehnáva a dáva Ti všetko potrebné na každý deň! Pamätaj aj na to, že mu 

za to treba poďakovať, chváliť Ho a byť s Ním v spoločenstve, pretože On chce byť s Tebou. 

Čím je človek starší, tým viac si to uvedomuje. So životnými skúsenosťami prichádza aj 

pokora a poznanie. Ale práve preto nezabúdaj na svojho Stvoriteľa ani v dňoch svojej 

mladosti! Amen.  

 

Modlitba: 

Drahý môj nebeský Otče, Ty si ma stvoril a dal si mi všetko to, čo vo svojom živote mám. 

Ďakujem Ti za všetko Tvoje požehnanie. Za tých, ktorých mám pri sebe, za to, čo mám okolo 

seba. Ďakujem za spoločenstvo cirkvi a Tvoje slovo, ktorým ma k sebe pozývaš, ktoré je 

duchovným pokrmom a sýtiš ma ním. Odpusť mi, keď na Teba zabúdam. Keď od Teba 

odchádzam. Keď nehľadám Tvoje cesty, ale chcem kráčať po svojich. Veď ma svojím 

Duchom Svätým, aby som neblúdil, ale kráčal cestou spasenia v Ježišovi Kristovi. Aj tento 

dnešný deň ma veď a sprevádzaj. Amen. 

Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR a ev. a. v. zborový farár Slovenského ev. a. v. 

cirkevného zboru v Prahe 


