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Kazateľ 3:1-9 

1 Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: 2 je čas narodiť sa 
a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytŕhať zasadené, 3 čas zabíjať a čas liečiť, čas rúcať a čas 
stavať, 4 čas plakať a čas smiať sa, čas žialiť a čas tancovať, 5 čas rozhadzovať kamene a 
čas zbierať kamene, čas objímať a čas zanechať objímanie, 6 čas hľadať a čas strácať, čas 
uschovávať a čas odhadzovať, 7 čas trhať a čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť, 8 čas 
milovať a čas nenávidieť, čas vojny a čas mieru. 9 Aký trvalý zisk zostane pracujúcemu z 
toho, s čím sa namáha? 

Som presvedčený, že každý z nás či chce, alebo nechce, nejakým tým podvedomým 
spôsobom bilancuje svoj život, či už sa to deje pri rôznych jubileách, zvláštnych 
príležitostiach, alebo aj v období keď prežívame oveľa väčšiu Božiu blízkosť vo svojich 
životoch ako inokedy. Jedným z miest v našom kalendári, kedy zvykneme bilancovať je aj 
koniec roku. A tak ako hovorí kazateľ hneď na úvod nášho textu, každá záležitosť pod nebom 
má vhodný čas. Tak aj dnes je čas, aby sme sa zamysleli nad svojou minulosťou, nad rokom 
čo je za nami, nad prítomnosťou v ktorej sa aktuálne nachádzam a nad budúcnosťou, ktorá 
hovorí po akej ceste budem kráčať. 

Keď som premýšľal nad textom  a posolstvom s ktorým by som mal pred Vás predstúpiť, tak 
Pán Boh mi dal na srdce tri príbehy ľudí. Jeden zo starého zákona a dva z nového. Tieto 
príbehy mali rôzne posolstvo a aj zameranie zo strany pisateľa. Mňa však zaujalo to čo si 
môže, zobrať na pozadí toho textu práve pre čas bilancovania svojho živote na konci tohto 
roku. Na pozadí týchto príbehov môžeme vidieť, príklad toho ako sa vysporiadať so svojou 
minulosťou prítomnosťou, ale aj budúcnosťou.  

Práve koniec roka je čas, kedy by sme mali skúmať svoju minulosť, to čo sme prežili v tomto 
roku. Mali by sme skúmať svoju prítomnosť svoj stav vo vzťahu k PJ a skúmať či udalosti 
alebo rozhodnutia, ktoré som urobil ma priblížili alebo vzdialili od neho. To tretie je, že mal 
by som skúmať svoju budúcnosť. Pýtať sa a modliť sa by Pán Boh viedol moje kroky, moje 
rozhodnutia,  aby boli v súlade s jeho plánom pre môj život, aby som mohol zažívať pokoj, 
radosť z toho, že som na správnej ceste. 

V tej prvej časti by som sa chcel zamerať na našu minulosť. Ako príklad som si vybral Lóta a 
jeho útek zo Sodomy, tesne pred jej zničením. 

Nebudem čítať tento príbeh, ale chcel by som nám z neho pripomenúť niektoré veci. Kto by 
si tento príbeh chcel prečítať, tak je zapísaný v Genesis 19:1-29.  Lót nebol človek, ktorý by 
skutočne hľadal Pána Boha, nepýtal sa čo Pán Boh zamýšľa s jeho životom, bol presným 
opakom Abraháma. Keď si niečo vyberal, tak vždy si vybral to čo mu prinieslo najväčší úžitok 
a z čoho mal najväčší zisk. Napriek tomu Lót nebol zlým človekom, minimálne bol niekoľko 
násobne lepší, ako ľudia, ktorí žili v Sodome. Verím, že vnímal aj to, že Boh je zvrchovaný 



a mocný, čo mohol vidieť aj na Abrahámovi. A tak keď prišli tí dvaja anjeli do Sodomy, tak ich 
vzal k sebe a bol ochotný ich brániť aj za cenu straty pre svoju rodinu. 

A dostalo sa mu odmeny. Pán Boh mu prejavil milosť kvôli Abrahámovi, dal mu možnosť sa 
zachrániť, aby nezahynul spolu so Sodomou a jej hriechom. Dokonca Pán Boh dal milosť aj 
celej jeho rodine  aj zaťom, ktorí ale nepočúvli. 

Koľký z nás vo svojom živote, ale aj v roku ktorý je za nami tiež akceptujete Božiu 
zvrchovanosť, ale napriek tomu idete svojou cestou, za svojimi plánmi a cieľmi bez toho, aby 
ste sa pýtali svojho Stvoriteľa a Záchrancu, čo chce On. Práve teraz sa ohliadame sa späť, čo 
priniesol do môjho života posledný rok. Posunul ma ďalej v mojom hľadaní Božej vôle, 
v mojom chodení s Bohom, v mojej svätosti? Alebo to čo vidím je, len to že som dokázal 
dostavať dom, moje deti úspešne skončili školu, moje deti sa vydali/oženili, mám úspech 
v práci. To všetko sú dobré veci, ako aj v nedeľu hovoril brat Michal, ale je to Boh ktorý mi 
dal silu a toto všetko. Kde bol Boh v mojom živote počas minulého roku?  

Čo priniesol minulý rok do nášho spoločenstva? Čo som priniesol ja v minulom roku do nášho 
spoločenstva? Priniesol som pokoj, alebo som priniesol rozdelenie a nepokoj? Priniesol som 
to najlepšie alebo som prišiel s prázdnymi rukami? 

Viete Lót mal možnosť sa rozhodnúť a verím že videl, že jeho minulosť, jeho minulé 
rozhodnutie, usadiť sa v Sodome nebolo správne.  A dostal na výber, dostal možnosť sa 
zachrániť, ale stratiť všetko. Dostal možnosť hodiť minulosť za hlavu a začať znovu a 
nebudem teraz riešiť to, že ten jeho začiatok nebol lepší, ako ten v jeho minulosti. 

Rovnako je to aj s nami. Musíme sa vysporiadať s tým čo priniesol minulý rok do našich 
životov, ale musíme sa vysporiadať so svojou minulosťou, ktorá ide ďalej ako len rok späť. 

Lót si nemohol vziať nič so sebou, dokonca keď váhal tak anjeli ho vzali za ruku a vytiahli ho 
von z mesta. Vzdať sa svoje minulosti, svojich názorov, svojich predstáv, plánov, ktoré 
nepriniesli pokoj do môjho srdca a mojej rodiny, nepriniesli žiadny úžitok, kde by som mohol 
vyznať, že Pán mohol byť z toho oslávený, to je to čo práve teraz potrebujem urobiť. 
Potrebujem to  zložiť pred Bohom. Nebude z toho žiaden zisk, ale budem zachránený, budem 
obnovený, Pán Boh mi vráti pokoj a radosť zo spasenia a z Jeho prítomnosti v mojom živote. 
Moja minulosť určuje moju prítomnosť. Pokiaľ sa ja nevysporiadam z hriechom v svojej 
minulosti, tak tento hriech si prenášam aj do svojej prítomnosti a ovplyvňuje to aj moju 
budúcnosť. Tak ako ma môj hriech oddelil od Božej prítomnosti  a ja som s ním nič neurobil, 
tak rovnako ma oddeľuje aj dnes. Pán Boh chce, aby si mu aj dnes zložil to čo nie je dobré 
v Jeho očiach, to čo ťa oddeľovalo od neho aj v tom minulom roku, to čo ťa zviedlo z cesty za 
ním. Aj ako zbor sme nedávno mali stretnutie a vyznávali sme svoje zlyhania. Bratia a sestry 
aj dnes pri pohľade späť by sme mali, prehodnotiť svoje postoje a svoj pohľad, ktorý sme 
prezentovali, počas toho ťažkého obdobia, ktorým prechádzal aj náš zbor. Mali by sme 
skúmať či to,  čo som hovoril, čo som robil som bolo od Boha, alebo to bolo len prejav moje 
vôle a postoju môjho ja. Je čas, aby sme ako jednotlivci odpustili a zanechali tieto veci. 
S Lótom mala byť zachránená aj jeho žena. A vieme, že vyšla z mesta, vyšla zo svojej 
minulosti,  ale nedokázal sa s ňou úplne vysporiadať. Nedokázal sa vzdať toho, čo ju spájalo 
s jej minulosťou a obzerala sa dozadu. Vieme ako to s ňou skončilo? Nakoniec nebola 



zachránená. Stal sa z nej soľný stĺp, zahynula, prehrala. Rovnako je to aj dnes keď sa chceme 
vysporiadať so svojou minulosťou. Ak som to raz odovzdal, ak som to vyznal, ak som 
odpustil, tak Pán Boh to prikryl a ako on sám hovorí – naše hriechy viac nespomína. A tak sa 
nevracaj k svojej minulosti, nevracaj sa k veciam ktoré si zložil pred Bohom, pretože iba tak 
nájdeš pokoj a vyslobodenie. 

Toto zhromaždenie som rozdelil na tri časti. V tejto prvej  by som chcel, aby sme, každý či 
sedíme to  alebo doma pred obrazovkou, stíšme sa teraz pred Bohom. Volajme: „Pane tak 
preskúmaj ma a ukáž mi moju minulosť, ukáž mi môj rok, ukáž mi všetky moje nesprávne 
postoje, ukáž mi keď mám vo svojom srdci neodpustenie. Pane dnes ti to skladám 
a vyznávam, že sa nechcem obzerať späť, ale chcem hľadieť na budúcnosť ktorú máš pre 
mňa pripravenú“.  

Poprosím teraz Peťa by hrali jednu pieseň, počas ktorej sa môžeme každý v tichosti stíšiť 
pred Bohom. 

Ďalší príbeh ktorý by nám mal pomôcť je príbeh Bohatého mládenca: 

Lukáš 18:18-25 

18 Istý popredný muž sa ho opýtal: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom 
večného života?“ 19 Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba 
jeden — Boh. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo 
svedčiť! Cti svojho otca a svoju matku!“ 21 On však povedal: „Toto všetko som zachovával 
od mladosti.“ 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: „Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo 
máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 23 Keď to 
počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. 24 Keď Ježiš videl, že sa veľmi zarmútil, 
povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo! 25 Ľahšie je 
totiž ťave prejsť cez ucho ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.“ 

 Bohatý mládenec mal jasno vo svojom živote. Dokonca môžeme povedať, že tento 
mládenec sa vysporiadal so svojou minulosťou a skutočne mal vo svojom srdci túžbu po 
niečom viac. 

Vždy keď končí starý rok, tak ten nový začíname s rôznymi predsavzatiami, ktoré majú 
priniesť pre náš život niečo viac. Pre niekoho je to viac peňazí – „Budem sa viac snažiť v práci, 
alebo zmení prácu.“ Pre niekoho je to rodina – „Chcem sa viac venovať mojim blízkym, 
chcem s nimi stráviť viac času, chcem si konečne založiť rodinu“. Pre niekoho je úspech 
v práci alebo športe, či uznanie v akejkoľvek inej oblasti – „Urobím všetko preto, aby som bol 
povýšený, aby som pokoril tento rekord, aby som zabehol maratón, aby som konečne kúpil 
byt“.  

Som realista a nechcem nikoho uraziť, ale je tu ešte jedna malá skupina, ktorej túžbou je viac 
sa priblížiť Bohu. Pane chcem ťa viac poznať v tomto novom roku, chcem viac spoznávať to 
aký si a čo chceš robiť v mojom živote. Chcem sa viac a viac posväcovať. Chcem Pane, aby si 
v tomto novom roku konal svoju vôľu v mojom živote a ja ju chcem naplniť. 



Bohatý mládenec sa vysporiadal so svojou minulosťou a mal úžasné predsavzatie pre svoju 
budúcnosť, tak kde sa stala chyba. Môžeš vyznať ako Bohatý mládenec že tvojim cieľom je, 
aby si bol dedičom večného života? Máš pred sebou tento cieľ? 

Napriek tomu, že bohatý mládenec sa dokázal vysporiadať so svojou minulosťou, čítame že 
skutočne sa snažil kráčať po Božích cestách a napĺňať jeho zákon a mal skvelé predsavzatie 
pre svoju budúcnosť, tak napriek tomu zlyhal. Zlyhal práve vo vzťahu k svojej budúcnosti. 
Pretože nedokázal dať svoju budúcnosť nad svoj prospech. Chcel budúcnosť, ktorá ho 
nebude nič stáť. 

Je zvláštne že dokážeme obetovať strašne veľa času, energie, peňazí, úsilia aby sme naplnili 
svoje predsavzatia, svoje sny, svoje túžby, ale na druhej strane nedokážeme ani len 
v približne rovnakom rozsahu obetovať svoj život, svoje pohodlie, svoj čas, aby sme dovolili 
Bohu nech koná On svoju vôľu a svoj plán v našom živote. 

Peniaze v živote bohatého mládenca boli tým, čo mu bránilo aby mohol slobodne zveriť svoju 
budúcnosť do rúk Pána Ježiš. Čo je to v tvojom živote? Sú to tiež peniaze? Je to rodina, 
zdravie, istota v materiálnom zabezpečení? Je to tvoj dom, záhrada, je to láska ktorú si práve 
stretol, dieťa ktoré sa práve narodilo? V tom istom texte zaznela otázka:  Kto môže byť teda 
spasený? Peter hovorí: 

28 Tu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a nasledovali sme ťa.“ 29 On im 
povedal: „Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo 
deti pre Božie kráľovstvo, 30 aby v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom 
veku večný život.“ 

Bojíme sa zveriť svoju budúcnosť do Božích rúk, bojíme sa, že nás to bude niečo stáť. Áno 
bude. Bojíme sa, že budem musieť obetovať to čo máme radi.  

Pán Boh chce, aby bol prvým v tvojom živote, aby bol nad tvojimi plánmi, nad tvojou rodinou 
a bohatstvom, nad tvojim záľubami. To že mu odovzdáš úplnú vládu nad svojim životom 
neznamená, že tohto všetkého sa musíš vzdať. Znamená to ale, že si ochotný sa toho 
okamžite vzdať, ak to Pán Boh bude chcieť. Znamená to, že si ochotný so toho okamžite 
vzdať, ak práve tieto veci sa stanu príčinou toho , že sa vzďaľuješ od Pán Boha. Pretože tým 
že sa tohto všetkého vzdávaš, tým že svoju budúcnosť dávaš do Božích rúk, tak to znamená, 
že tvoj vzťah s Pánom Bohom je viac, ako čokoľvek iné. 

Ako jednotlivcov, ale aj ako zbor nás čaká mnoho rozhodnutí ktoré potrebujeme urobiť 
v nasledujúcom roku. Ako teda vykročím v ústrety budúcnosti? Ako vykročím do nového 
roku? Pôjdem s Ježišom alebo pôjdem sám? 

V druhom zastavení dnešný večer, máme príležitosť byť sami za seba pred Hospodinom 
a pýtať sa Ho: „Pane čo chceš robiť v mojom živote v nasledujúcom roku. Čo odo mňa 
očakávaš. Je niečo v mojom živote čo som dal nad vzťah s tebou? Prosím ukáž mi to a daj mi 
vieru a silu to položiť aj dnes, teraz pred Teba. Pane ja chcem, aby moja budúcnosť, môj 
nasledujúci rok bol spojený s Tebou a nie s mojou honbou za naplnením svojich túžob.“ 



Znovu bude Peťo s Jankou hrať pieseň, znovu sa stíšme a ako v prvom zastavení a volajme 
k svojmu Bohu. 

Posledné zastavenie a aj posledný príbeh je príbeh Zachea. Aj keď je to príbeh o tom, že Pán 
Ježiš prišiel na túto zem, aby zachránil hriešnikov, tak rovnako na pozadí tohto príbehu 
môžeme vidieť Zacheov boj z minulosťou, prítomnosťou, ale aj budúcnosťou. 

Zacheov príbeh čítame v Lukášovi 19:1-10 

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A tu bol muž, menom Zachej, ktorý bol 
hlavným mýtnikom a bol bohatý. 3 Chcel vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy 
ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, 
aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal prechádzať. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore 
a povedal mu: „Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ 6 On 
chytro zliezol a s radosťou ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali: „K hriešnemu človeku si 
vošiel oddýchnuť.“ 8 Ale Zachej povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dávam 
chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.“ 9 Ježiš mu 
odpovedal: „Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom. 10 Lebo 
Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.“ 

Chcel by som aby bol tento príbeh pre nás povzbudení a vzorom v tom ako sa vysporiadať vo 
svojom živote so svojou minulosťou, so svojím aktuálnym stavom, ale aj so svojou 
budúcnosťou. 

Zacheus bol exemplárny príklad hriešnika, človeka ktorý obetoval všetko vo svojom živote na 
dosiahnutie svojho cieľa. Zacheus sa stal nenávideným svojím okolím a za akúkoľvek cenu 
išiel za svojim cieľom zbohatnúť a mať sa dobre. Tu práve môžeme vidieť, že máme na výber. 
Môžem sa rozhodnúť ísť za svojim cieľom, ísť za bohatstvom, uznaním, ísť do vzťahov 
v ktorých sa cítim pochopený a milovaný aj napriek tomu, že ten partner je neveriaci, ale aj 
do iných mnohých vecí, ktoré má odvádzajú od Božej cesty. Toto  všetko síce prinesie do 
tvojho života to po čom túžiš, ale  buď si istý, že toto uspokojenie tvoje duše a tvojho srdca 
pominie a ty začneš hľadať niečo ďalšie, aby si zaplnil svoju prázdnotu. Zacheus mal všetko 
čo potreboval a napriek tomu cítil, že mu niečo chýba. Nech je to pre nás varovným prstom, 
ak budeš mať nutkanie vydať sa svojou cestou, s pocitom že tá ti prinesie pokoj do tvojho 
života. 

Pri  Zacheovi to išlo v opačnom poradí a tak je to vždy aj s neveriacim človekom, ktorý spozná 
Pána Ježiša. Zacheus chcel zmeniť svoju budúcnosť a vďaka nej sa vysporiadal so svojou 
minulosťou aj prítomnosťou.  

Zacheus vnímal svoju prítomnosť svoj stav ako nedostatočný, ako niečo čo neobstojí pred 
Bohom. Pre svoju budúcnosť chcel viac, ako len naplniť svoj mešec a svoje túžby, chcel večný 
život, chcel nasledovať Pána Ježiša. A čo preto urobil? Odovzdal Bohu svoj život, vyznal svoje 
zlyhania a zlé ciele, vysporiadal sa zo svojou minulosťou keď bol ochotný rozdať polovicu 
svojho majetku a bol ochotný štvornásobne vrátiť oklamaným. 



Nech aj tento príbeh je nám povzbudením, že vzdanie sa svojej minulosti, odovzdanie svojich 
predstáv svojho hnevu, svojich zranení pod Boží kríž ma vyslobodí z mojej minulosti aj 
prítomnosti a dá mi nádej do budúcnosti. 

Milý brat, milá sestra, uchop dnes tú nádej do svojej ruky a vyznaj Bohu: „Pane iba s tebou 
má význam ísť ďalej, iba s tebou dokážem na konci ďalšieho roku povedať, že moja minulosť 
bola krásna pretože som ju prežil so svojim Pánom a moja budúcnosť bude ešte krajšia, 
pretože idem s Tebou s očakávaním čo nové prinesieš do môjho života“. 

V tomto poslednom bloku nás chcem pozvať predovšetkým k oslave  nášho Boha vo chvále 
ale aj v modlitbách. Počas chvál bude priestor, keď budeme môcť aj nahlas vyjadriť svoju 
vďačnosť  za to že Boh je verný, aj keď mi nie sme. Že Pán Boh stál pri nás a v minulom roku, 
ďakujem mu za všetky zlyhania v našich životoch, z ktorých nás on pozdvihol a ospravedlnil, 
keď sme k nemu volali. Ďakujem mu že každý deň starého roku sme sa mohli budiť z Jeho 
milosti. Ďakujem za bratov a sestry, ktorí nás v minulom roku opustili, za požehnanie, ktoré 
mohlo prísť aj skrze ich životy. Ďakujme za nové a nové príležitosti, ktoré nám Boh dáva 
každý deň, aby sme sa dokázali a aby sme mohli šíriť jeho evanjelium. Ďakujem za slobodu, 
ďakujem za pády, ktoré nám pomohli stať sa pokornejšími. Ďakujme za napomenutia, ktoré 
nám priniesli iný pohľad a vrátili nás na cestu za Pánom Ježišom. Bratia sestry je toho toľko 
za čo môžeme ďakovať a oslavovať nášho Boha a toto je práve ten čas kedy to môžeme 
urobiť.   

Chválospevka + modlitby 

Otvorme svoje životy, aby Pán Boh mohol aj v tom novom roku naplniť v našom živote svoj 
plán a dať nám tú našu šťastnú budúcnosť, ako o nej hovorí v Jeremiášovi, ktorá bude 
postavená nie na mojej túžbe pre niečo, ale na mojej túžbe žiť iba pre Boha. Tak nech nám 
v tom Pán Boh pomôže, pretože nás čaká ešte jedno bilancovanie a to na večnosti, kedy 
budeme počuť to známe:  

 
Pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad 
mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘ –  a tak dúfam, že to bude táto veta nie tá druhá. 

Amen. 

 


