
Pohreb – 62 ročný muž, po ťažkej chorobe, pozitívny a pracovitý 

 Na Teba, Hospodine, Skala našej spásy, na Tvoju milosť očakávame, v Tebe, aj 

v túto chvíľu, nádej skladáme.  

 

Kazateľ 3: 12-14 „Poznal som, že niet pre nich nič lepšieho ako sa radovať 

a dobre robiť vo svojom živote. Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť 

dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Poznal som, že všetko, čo činí 

Boh, trvá naveky. Nič k tomu nemožno pridať a nič z toho nie je možné odobrať. 

Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli“.  

 
Musíš to vydržať – túto vetu nám mnohokrát povedia priatelia a rovnako ju my 

vyslovujeme pre iných aj my. Pravda je však taká, že si ju občas povie každý 

jeden z nás. Najmä vtedy, keď zvádzame nejaký životný boj alebo keď na niečo 

čakáme. Vytrvalosť, trpezlivosť, sila – to sú hodnoty, ktoré v tomto živote 

potrebujeme, ak sa nechceme poddať skúškam a ťažkostiam, ale ak nad nimi 

chceme zvíťaziť. 

 
Vám, milá manželka, dcéra a syn s rodinami, je táto veta známa. Boli to posledné slová vášho 
milovaného manžela a otca: treba len vydržať. Vyžadoval to od vás, no aj sám od seba, keď už 
od malička – stavajúc sa zoči-voči problémom – robil všetko preto, aby preniesol, zvládol 
a prekonal to, čo na neho život naložil. Vedel, že nič iné mu ani nezostáva: len s úsmevom na 
tvári, s láskou v srdci a s odhodlaním v duši, vykročiť na ďalšiu cestu, do ďalšieho dňa. Vydržal 
a my veríme, že Pán Ježiš ho ani pri tých posledných krokoch na tomto svete neopustil, ale že ho 
preniesol tam, kde si Božie deti oddýchnu od všetkého trápenia. Už nemusí vydržať, on už 

dosiahol cieľ.  

 

Kým sme tu na zemi, musíme vydržať. Pán Boh nám však doprial aj mnoho 

pozitívnych vecí, ktoré si však treba všímať. Niečo, z čoho sa – napriek 

mnohému zlému – smieme radovať a tešiť. Dostali sme možnosť 

konať dobro, čo robí šťastnými nielen nás, ale aj ľudí okolo nás. Lebo ak 

máme v srdci radosť, ak sa zameriavame na to pekné, potom aj blížni okolo 

nás, majú zrazu radostnejší život. 

 
Vy, milá rodinka, ste to svojim milovaným blízkym zažili. Bol to človek veselej povahy, ktorý 
neprešiel okolo nikoho bez slova. Bol pozitívny a stále mal pred sebou plány, ktoré chcel 
uskutočniť v prospech celej svojej rodiny. Bol aj veľmi priateľský a činný, neodmietol pomoc 
nikomu, kto ho o to poprosil. Snažil sa konať dobro  a to z vďačnosti za život, ktorý dostal. 
Daroval krv, aby zachraňoval životy. Nechcel nikoho zaťažovať svojimi problémami a tak ich 
často skrýval za usmiatu tvár. Na to, milí príbuzní, pamätajte aj v čase, keď sa musíte pre 

časnosť rozlúčiť.  

 



Hoci si mnohí myslia, že veriaci ľudia sú smutní, ustráchaní a bez života, nemá 

to tak byť. Pán Boh nám dáva dar času, ktorý máme stráviť najlepšie ako 

vieme. Práve my by sme mali byť najradostnejšími ľuďmi na svete. Pretože 
sme nadmieru požehnaní a uvedomujeme si množstvo darov, z ktorých sa 

môžeme radovať. Mali by sme byť šťastní, že môžeme a máme konať 

dobro a že nás Pán Boh pozýva ku spolupráci na vytváraní tohto sveta 

a vnášaní Jeho lásky medzi ľudí. To však môžeme iba vtedy, keď svoj život 

postavíme pod normu Božieho slova, keď sa zveríme do Božej vôle.  

 

Lebo tá je pre nás najlepšia. Hoci na tomto svete musíme rátať aj s negatívami, 

s hriechom, zlobou, slabosťou... Toho zlého je naozaj niekedy dosť a sme na to 

prikrátki. No Pán Boh nám z času na čas dopraje  niečo pekné 

a požehnané, ktoré máme vnímať ako Boží dar. Je to ako občerstvenie 

po slnečnom dni, ako odpočinok po námahe, ako dobrý priateľ po nepriateľovi, 

ako dobré jedlo po hladovaní, je to ako láska po osamotenosti, je to ako 

zadosťučinenie po ťažkej práci.... Niekedy si však na to pekné a dobré musíme 

počkať.  

 
Dnes sa vám, milá rodinka, ťažko vníma to pekné. Ale ono existuje. Hoci tieň smrti to všetko 
zatieňuje, je mnoho dobrého, čo vás stretlo a čo pre vás má ešte Pán Boh pripravené zo svojej 
milostivej vôle. Smrť vnímame ako zlú mocnosť, ale Pán ju z času na čas použije ako svoj 
nástroj vyslobodenia z tela chorôb, bolesti a utrpenia. Tak je tomu aj v tomto prípade. S Pánom 
Bohom teda aj zlé veci, bývajú premenené na požehnanie. Pre vášho zosnulého už prišlo po 
všetkom negatívnom pozitívne obdobie nádeje na večný život a tým aj zbavenie moci hriechu, 

smrti aj diabla. My ostatní si na to ešte musíme počkať. 

 

Zvykneme to zlé pripisovať Pánovi a to dobré zase sebe. No kazateľ nám 

pripomína, že práve to dobré je darom Božej vôle, lásky a milosti, pre nás 
smrteľných, dočasných a krehkých ľudí. Ak máme všetko, čo potrebujeme 

a ešte aj mnoho navyše, máme byť za to vďační a užiť si tie pekné chvíle 

najlepšie ako vieme. Pretože na tomto svete sa všetko pekné raz skončí. A to 

zlé sa raz skončí, keď pôjdeme cestou smrti k životu naveky. Vtedy dobro 

a láska budú kraľovať bez prestania, navždy.  

 

Božím plánom pre nás je totiž večnosť. Dáva nám to poznať už tu na tomto 

svete najmä vtedy, keď vidíme ako sa okolo nás dejú veci, že sú tu nejaké 

pravidlá, že napriek všetkému sa tu deje Božia vôľa. Božie konanie s nami, 

Jeho dielo je večné a nikto z nás to nemôže zmeniť. I keď my by 

sme radi boli bohom, aby sme mohli rozkazovať. Lenže to nie je možné: 

z Božieho úmyslu nikto z nás nič nemôže odobrať, ani k nemu nič nemôžeme 



pridať. Pán Boh je dokonalý a Jeho plán s nami tiež. Veď v Ježišovi Kristovi 

nám chystá dokonalý domov v Jeho kráľovstve.  

 
A to je potešenie aj pre vás, milí pozostalí. Pán Boh od počiatku plánoval zachrániť hriešneho 
človeka, postarať sa o neho, spasiť ho a dať mu nádej. Jeho zámer sa nemení a na to sa môžete 
spoľahnúť aj pri tejto poslednej rozlúčke. Ak Pán Ježiš povedal: kto verí vo mňa bude žiť, aj 
keby zomrel – potom to platí na 100%. Môžete uveriť Jeho slovu. Veď On pre zosnulého, pre 
vás, milí pozostalí, aj pre nás všetkých, chystá večný život, kde nebude nič zlé – to je Jeho 

nemenný plán lásky pre všetkých ľudí všetkých čias. 

 

Jeden známy ateista povedal, kým je život, je nádej. Čiastočne mal aj pravdu. 

No treba povedať, že nádej sa – pre nás kresťanov – stáva videním, keď 
dôverujeme Božiemu plánu záchrany. Pán Boh chce aj nás spasiť a pripraviť 

na večnosť, lebo tomu musíme dôverovať a spoľahnúť sa na to. 

Nemôžeme zmeniť to, čo má Pán Boh v úmysle, ale môžeme, no nemusíme, 

byť toho súčasťou. To rozhodnutie je na nás. Bola by však škoda nevyužiť 

možnosť žiť navždy tam, kde je len dobro a láska.  

 

Treba vydržať – či už sa jedná o tento alebo večný svet. Kým však budeme 

čakať na večnosť môžeme sa radovať a konať dobro v tomto živote. Môžeme 

byť vďační za všetko dobré, čo nám Pán Boh z lásky dáva. A môžeme a máme 

dôverovať, že Božie dielo s nami je nemenné a preto v Ježišovi Kristovi stále 

platí: kto verí v Neho, bude žiť naveky. Nech sa tak stane pri zosnulom aj pri 

nás všetkých. Amen.  

 

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujeme Ti, za nášho zosnulého spolubrata: manželka 

ďakuje za manžela, deti za otca, vnúčatá za dedka, rodina za svojho člena, 

spoločenstvo obce a cirkevného zboru za svojho spolupútnika. Ďakujeme Ti za 

silu, radosť a múdrosť, ktorú si do neho vložil a že sa mohol  pre mnohých stať 

požehnaním a pomocníkom. Prosíme: nie pre jeho dokonalosť, ale pre svoju 

milosť ho prijmi do svojej radosti a pokoja, aby si oddýchol od ťažkostí tohto 

sveta. Posilni, Pane Ježiši, svojim Duchom svätým najmä manželku a deti  

s rodinami, aby vedeli, že ich nenechávaš samých, ale že si v ich živote 

prítomný so svojim požehnaním. Nám ostatným dávaj múdrosť a vytrvalosť, aby 

sme kráčajúc cez tento svet v radosti a vďačnosti, raz dosiahli život večný 

z Tvojej lásky  a milosti. Zmiluj sa nad nami všetkými. Otče náš...  

 


