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Suspírium: „Vráť sa, Izrael, k Hospodinovi, svojmu Bohu, veď si sa potkýnal na 

vlastnej vine!“(Oz 14,2)  Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 65:1 „Na Sione sa česť Ti dáva…” 

Pozdrav: „Vyliečim ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od 

nich môj hnev.“ (Oz 14,5) Amen. 

 

Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe Žalmov v stotretej 

kapitole v ôsmom a v deviatom verši nasledovne: „Hospodin je milostivý a milosrdný, 

zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne 

hnevať.“ (Ž 103,8-9) Amen. 

 

Pieseň: Žalm č.65:2-6: „Vín našich hrozné rozhojnenie…” 

Vzdych: „Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena! Vysloboď nás a 

odpusť nám hriechy pre svoje meno!” (Ž 79,9) Amen. 

 

Lekcia: List apoštola Pavla Galaťanom 5,16-25. veršov 

Čítam Božie Slovo, ktoré je zapísané v liste apoštola Pavla Galaťanom v 

piatej kapitole od šestnásteho po dvadsiaty piaty verš nasledovne: 

„16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si 

žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste 

chceli. 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod Zákonom. 19 A skutky tela sú zjavné: 

smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, 

hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto 

vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú 

dedičmi Božieho kráľovstva. 22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, 

zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto 

veciam nie je zákon. 24 Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a 

žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! 26 Nehľadajme márnu 

slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!“ 



 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde modlíme sa.   

Modlitba: 

Milostivý Bože náš v Pánu Ježišovi Kristovi! 

S úprimným srdcom Ti dnes prinášame našu vďačnosť a ďakujeme, že aj tento rok 

stojí pred Tebou po žatve a slávime sviatok dožinkov. Ďakujeme, že práca každého 

prináša ovocie, že na našom stole je chlieb každodenný, ale dnes sme k Tebe prišli 

predovšetkým nakŕmiť naše duše, posilniť sa v tom, že sa na Teba môžeme spoľahnúť 

vo všetkých životných situáciách, pretože Ty počítaš každý náš krok a nenecháš, aby 

sme sa pomýlili. 

Pane náš, vyznávame Ti, že nie je ľahké zostať po Tvojom boku a žiť podľa Tvojho 

Slova aj po stretnutí s Tebou. Pomôž nám teda, aby dnes Tvoj chrám nebol len 

dejiskom jednoduchého stretnutia, ale prosím, zostaň s nami, zaujmi svoje právoplatné 

miesto v našich srdciach, zavládni v našich životoch mocou Ducha Svätého. 

Prosíme, aby Tvoja moc zvíťazila v našom každodennom živote, v našich rodinách a v 

našom spoločenstve. Máš predsa moc a zahanbí sa každý, kto s Tebou chce 

manipulovať a využíva Ťa na presadzovanie vlastnej vôle. Vyznávame pred Tebou, 

Hospodine náš, ako ľudia, ktorí sa rúcajú pod svojimi hriechmi, potrebujeme Tvoju 

milosť. Potrebujeme silu odpustenia. Potrebujeme Tvojho jediného Syna, o Ktorom 

veríme, že je stále schopný poukázať na naše bolesti, nočné mory, straty, pokušenia 

a otázky a veríme, že na všetko už má odpoveď a riešenie. Preto Ťa prosíme, aby si 

nám venoval dostatok trpezlivosti a vytrvalosti, kým trvá čas, aby sme pri úteku k 

Tebe vždy našli pokoj a u Tebe hľadali pomoc. Vylej na nás Ducha Svätého –prosíme 

–, aby všetko, čo počujeme a vidíme, čo naznačuje Tvoje prijatie, sa stalo duchovným 

pokrmom a posilni našu vieru. Pre dobro Tvojho Syna, prosíme vypočuj nás. Amen. 

 

 

Pieseň: Chválospev č.319:1-3: „Len na Boha spolieham sa...“ 



Vzdych: „Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej 

spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu..“(Ž 37,5.6.) 

Amen 

Biblický text: List apoštola Pavla Galaťanom 6. kapitola 7-8.verš 

Slovo Božie na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia, je zapísané v 

Liste apoštola Pavla Galaťanom v šiestej kapitole v siedmom a ôsmom verši 

nasledovne: 

„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. 8 Pretože 

kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z 

Ducha bude žať večný život.” 

Toľko slov Písma svätého.  

Slávnostné zhromaždenie, 

milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi! 

 Varovania, ktoré sú zo Slova Božieho namierené práve do našich sŕdc, majú v 

každom prípade slúžiť nášmu dobru. Ich účelom nie je nariekať nad duchovnými 

pádmi a zlomeninami mysliac si, že by som si prial vedieť, či toto už je koniec, ale 

skôr, než sa dostaneme do šíreho poľa zla, je tu pred našimi očami, ale predovšetkým 

v našich srdciach, k čomu nás volá náš Boh. 

„Nemýľte sa!”  

Teda neopúšťajme cestu spásy, nasmerujme svoje nohy späť na cestu čistého 

evanjelia. Neexistuje žiadna iná cesta alebo úniková cesta z pazúrov zla, len zostať v 

úzkom kontakte s naším Pánom. Ak sme pripravení obrátiť svoje myšlienky, uši a 

dušu Jeho smerom, – veď ak dostanú priestor jedovaté názory a ľudský šepot –, 

neskončí to dobre, ako sme to už videli v prípade Adama a Evy. To, že som sa mýlil, 

neznamená, že som omylom urobil chybu. V skutočnosti si veľmi dobre uvedomujeme 

svoje mylné činy, ciele a skryté túžby. A keď vyplávajú na povrch naše chyby, najprv 

len v myšlienkach, potom v slovách a skutkoch, vynorí sa naše pravé „ja“ a 

zabudneme, že kto seje vietor, zožne búrku. 

Ale Boh sa nedá vysmievať. Najväčšiu škodu spôsobíme sami sebe, ak nerátame s 

Božou vôľou. A najsmutnejšie na tom všetkom je, keď si myslíme, že ideme vlastnou 

cestou a medzitým sme pod vplyvom Zla. 



Apoštol Pavol nám konkrétne hovorí, čo znamená sejba a žatva v našom živote. Veď 

čo človek rozsieva, to bude žať. 

Urobme si dnes tvrdú bilanciu. Čo sme doposiaľ zasiali? Čo je to, čo vyžarujeme? Čo 

je v našich myšlienkach dielom Zlého? To, čo vychádza z našich úst, šepká za naším 

chrbtom alebo prednáša v monológoch. My rozpoznávame chyby iných, poukazujeme 

na ich nedostatky, pričom naše vlastné lúče nám pomaly vytláčajú zdravý rozum. 

Nie, nemýľme sa, neuznávajme hriech toho druhého, milí bratia a drahé sestry, ale 

čítajme konečne stránky vlastného života. 

Pozrime sa na našu rodinu. Koľkým ľuďom sme ublížili tým, že sme išli vlastnou 

cestou a podľahli pokušeniam? Koľko detí uteká od rodičov, lebo sa v „domácom“ 

prostredí takmer udusia? Koľkým kolegom sme ublížili, pretože sme presadzovali 

názor, ktorý sa nezhodoval s inými? 

Telo a duša sú neustále na tom istom poli. Skutky tela sú v úplnom protiklade k ovociu 

Ducha. 

Výsev do tela začína tu na zemi. 

 „19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, 

nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, 

hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, 

ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.” (Gal 5,19-21) 

A to všetko prináša rozklad a skazu. Ničí ľudské vzťahy, no čo je horšie, oddeľuje nás 

od Boha. Žiaľ, takýto človek sa obklopí svojou bezbožnosťou a vylúči sa z večnosti. 

Kladie si prekážku pred seba a výsledkom jeho chýb je, že mu uniká časť žatvy 

večného života z duše. Cestou k záchrane našich duší je odpustenie a sloboda získaná 

v Kristovi. 

Prestretý stôl Pánov to hlása aj dnes. Žijeme pred Bohom, Ktorý nevidí len to, čo 

chceme ukázať na sebe iným, ale na celej čiare hľadí do nášho vnútra. 

Vyznaj dnes svojmu Pánovi všetky svoje hriechy, aby zožal všetky Tvoje hriechy. Aby 

sme sa oslobodili od bremien, bez ktorých sa nám ľahšie kráča, a so vztýčenou hlavou 

sme schopní pozerať sa druhému do očí. Si schopný neotráviť seba a iných silou 

dedičného hriechu, ktorý ti vnukol Zlý? Ešte stále môžeme siať. Ešte trvá obdobie 

milosti. Stále je čas na pokánie a na vyznanie hriechov. Je čas na lásku, na službu a na 



pomoc. Boh nám všetkým zveril malý rámec, zveril nám ľudí, kde môžeme zasievať s 

láskou alebo nenávisťou, prijatím alebo odmietnutím, s otvoreným srdcom alebo so 

zatvrdnutým srdcom, s úsmevom alebo trpkým obrazom, s pokorou alebo 

ohľaduplnosťou k sebe, s vierou, že len ja viem, čo a ako mám robiť, kým sa na svoje 

okolie pozerám ako na bábky. 

Priznajme si dnes, čo sme doteraz zasiali. A pozrime sa za hranice našej dnešnej 

úrody. Pretože aj náš Otec sial, a to v Ježišovi Kristovi. Poslal na zem semienko, ktoré 

celkom inak zmýšľa. Jeho konanie nezasiahlo počasie, On si nerobil starosti s tým, ako 

sa pomstiť ľuďom, ktorí Ho ukrižovali. On nezväčšoval zlý skutok. Skôr s láskou 

pristupoval k všetkým, ktorí mu boli zverení. Svojou krvou polial všetko, čo počas 

života zasial vo svojom okolí. On niesol trest za naše hriechy. 

On je ten, Ktorý na teba s láskou, s rukami vystretými na kríži čaká, aby ťa objal, 

zvestoval ti odpustenie a vyzýva ťa k pokániu, aby si k nemu prišiel, zložil svoje 

bremená, bol silný po Jeho boku, zažijúc, že je pripravený vymazať všetky Tvoje 

doterajšie ľudské slabosti a omyly, aby sa Tvoja duša vybudovala, Tvoja viera bola 

posilnená a živená pre večný život. Amen. 

 

Modlitba:    

Pane Ježišu Kriste, na tomto svete, v našej krajine, v našej cirkvi a v našich rodinách je 

veľké sucho. Preto k Tebe voláme, Ktorý si dnes pripravený vštepiť život svojim 

deťom. Daj, aby naše plodiny poukazovali na Teba. Nedovoľ nám – prosíme –, aby 

sme pred Teba prinášali zhnité ovocie, ktoré obmäkčuje nielen iných, ale aj nás 

samých a má za následok nás neustále kaziť. Veríme, Pane náš, že semená Slova majú 

vplyv na naše životy, ale prosíme Ťa, Ktorý si zbavil ničivého vplyvu semien hriechu, 

aby si vyhladil, zničil a vyhubil všetko, čo s Tebou nemá nič spoločné v našom 

spoločenstve. 

Vieš, koľko buriny, tŕnia a popraskanej suchej pôdy máme v srdci, tak nám daj 

dostatok sily, aby sme sa nevzdávali od sejby po žatvu a aby nám nevypadol z ruky 

nástroj, ktorým nás všetkých formuješ. Pomôž nám, že ak odtiaľto odídeme a začneme 

siať, konajme to s Tebou. Prosíme o naše slová a o naše činy, aby naše správanie bolo 

konštruktívne a plodné v živote tých, ktorých si nám zveril do opatery. Takto dnes 



ďakujeme za deti, ktoré sa zúčastnili nášho tábora. Prosíme, čo si začal v ich živote, to 

aj požehnaj. Ďakujeme, že nám daruješ spolupracovníkov, pre ktorých je dôležité 

kázať slovo medzi najmenšími. Ďakujeme Ti Pane za všetky rodiny v Tvojom chráme. 

A prosím, stráž tie deti, ktoré pre chorobu nemohli byť s nami. 

Takto sa modlíme za všetkých, ktorí dnes k Tebe chceli prísť, stretnúť sa s Tebou, 

odísť s Tebou a žiť len po Tvojom boku. 

Prosím, daj nám obnovenú silu vo viere, zdvihni všetky naše hlavy, lebo prichádza 

naša spása. Obdaruj nás – prosíme – svojím požehnaním a milosťou. Vypočuj 

modlitby, ktoré Ti predkladáme v našej tichej komôrke, pretože Ty vieš, s čím 

zápasíme, koľko nepriateľov nás obklopuje, koľko chorôb stravuje naše telá a koľko 

bremien zaťažuje naše duše. Pre Pána Ježiša Krista vypočuj našu modlitbu. Amen. 

 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo 

ochotného darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)  

 

Požehnanie: „Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, 

aby sa spravodlivý sklátil.“ (Ž 55,23) Amen. 

 

Pieseň Chválospev č. 579:5: „Chlieb každodenný daj nám dnes!“ 

 

 


