
Nerozumní Galaťania 

Vzdych: „Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja 

duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?“ (Ž 

42,2-3) Amen. 

 

Lekcia: Prvý list apoštola Pavla Galaťanom 3. kapitola, 1-5. veršov: 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla Galaťanom v tretej 

kapitole v prvých piatich veršoch nasledovne. 

„Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený 

Ježiš Kristus ukrižovaný! Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali 

Ducha zo skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? 

Takí ste nerozumní? Začali ste Duchom a teraz završujete telom? Či ste toľko 

vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo! Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi 

vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste 

počúvali posolstvo viery?“ 

 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti Bože náš v Kristovi Ježišovi, že toľko dobrodení máš pre nás 

pripravených. Odpusť nám, že mnohokrát je pre nás taká atraktívna priestranná 

brána a široká cesta.Vyznávame Ti, že keď sa na nás pozrieš, nič nemáme v hrsti, 

z čoho by si mal radosť. Keď uvažuješ o našom slabom a nerozumnom 

kresťanstve, nemáš čo obdivovať. Naše hranice sú zaburinené, naše srdcia sú 

skamenené, naše múry sú privysoké, naše správanie je bezbožné a neľudské. 

Slúžime v rodine, v práci a všetkému, čo nás obklopuje, životom lahodiacim a 

podozrievavým. Cítime, ako nám dochádzajú sily, žijeme nepružne, ale iba Ty, 

náš majestátny a dobrý Otče, počuješ naše volajúce prosby. Prichádzame k Tebe v 

hlbokej zarmútenosti a vieme, že by sme mali žiť inak, a to nadšene, ale už nie 

sme nadšení, pretože sa nepozeráme na Tvoj kríž, ale na seba. Budeme plakať a 

vyplakávať aj naďalej, budeme pokračovať v hľadaní, aj keď si na dosah ruky a 

čakáš na nás. Buď k nám dnes milostivý. Prosíme o Tvoju správu o našom stave. 

Nech Tvoje vznešené slovo interpretuje pokánie. Povzbudzuj nás, aby sme neboli 

hlúpi bez prostriedkov a bez nádeje. Podporuj nás v mene Ježiša Krista, príď 

medzi nás, aby sme v Tvojom spoločenstve zasvätili naše životy Tebe, ktorý si 

Boh a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Pieseň: Žalm č. 111.: „Sláviť budem Najvyššieho...“ 



 

Vzdych: „Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin, podľa svojho milosrdenstva 

mi zachovaj život! Podstatou tvojho slova je pravda, tvoje spravodlivé 

rozhodnutia sú večné.” (Ž 119,159-160) Amen. 

 

Text: Prvý list apoštola Pavla Galaťanom 3. kapitola 5. verš: 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla Galaťanom v tretej 

kapitole v piatom verši takto: 

„Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe 

skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?“ 

Toľko slov Písma Svätého.      

 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie 

v Pánu Ježišovi! 

 Apoštol Pavol hovorí ku spoločenstvám Galaťanov veľmi úprimne a 

vášnivo. Nazýva ich nerozumnými, ale práve medzi nimi káže Božie slovo. Tých, 

ktorí hovoria o Ježišovi Kristovi, nazýva nerozumnými. Tých, ktorí sú pre neho 

dôležití, označuje za šialených, pretože v jeho otázkach sa objavuje možnosť 

obrátenia. Toto je prvé posolstvo Božieho slova od Ducha Svätého. Drahé 

kresťanské spoločenstvo! Aby sme zostali zdraví, používajme v ponímaní viery 

nielen srdce, ale aj myseľ. Duchovný vitamín C je slovo pochádzajúce od Ježiša 

Krista vykladané Duchom Svätým, Ktorý úplne obracia a transformuje naše 

myslenie a spôsob života.  

 Galaťania totiž ochoreli. Príznakom ich choroby bol Zákon. Ochoreli pre 

prikázania a pravidlá. Dedičná choroba kresťanstva je práve zaškatuľkované 

pravidlo. Nie všetko sa však dá regulovať. Nie všetko sa dá vysvetliť. Všetko sa 

nedá urobiť hmatateľným. Nemúdry životný štýl je taký, ktorý sa nechce zotaviť 

z vlastnej choroby. Evanjelium nie je zákon. A zákon nie je evanjelium. Čo by 

mali badať komunity Galaťanov? Čo by mal dnešný človek vidieť? Svoj skutočný 

stav. K Bohu sa vrátime, iba ak sa vzdáme toho, že my vždy máme pravdu. Sme 

slepí, pokiaľ sa pridržujeme niečoho, čo nie je podstatné. Pochopenie a zjavenie 

pravdy vykonáva jedine Boh Duch Svätý. Keď Boží Duch odhalí naše hriechy, 



presvedčí nás, nechá nás uvedomiť si, akí sme boli nevšímaví, ako kŕčovito sme 

lipli na tom, čo je vedľajšie. 

Drahý brat a milá sestra! Nemysli si, že už všetko dobre ovládaš, ale skôr sa 

vzopri zlu. Nemysli si, že musíš stále niečo meniť. Nemysli si, že sa už nemusíš 

učiť, pretože potom si ako „múdry“ Balám, ktorý by zomrel, keby jeho osol nebol 

oveľa múdrejší ako on. (por. Num. 22:33) Pokiaľ si myslíš, že si sa dostatočne 

ohradil a pripravil na všetko, pozeráš sa iba na seba a môžeš byť porazený! 

Poraziteľný alebo víťazný kresťan chceš byť? Boh je mocnejší ako naše srdce. 

Vpáľme si do duše najdôležitejšiu správu: „Nevyhnutne potrebujeme byť vedení 

Ním a Jeho Duchom.“ Musíme pochopiť, že Božie ochranné varovanie 

prostredníctvom apoštola Pavla je autoritatívne a nevyhnutné. Nemyslime si, že 

veci, ktoré nám ubližujú, nás len obídu. Musíme ich rozpoznať a vedome sa im 

pomocou Božieho Ducha vyhýbať! 

Či už ide o myšlienky odmietajúce vlastné ja, alebo o špinavé veci, ktoré 

nachádzame na internete, o zlé vzťahy alebo o dobre vyzerajúce, ale skutočne 

nebezpečné príležitosti. Musíme sa od nich odtrhnúť, a to navždy! Aj keď to nie je 

ľahké, mali by sme to vykonať skrze viery a neskôr budeme za to vďační Pánovi, 

Ktorý sa nás ujal oveľa skôr ako sme Ho v skutočnosti spoznali. Naše priznanie  

a vyznanie je povinné. Rovnako ako Saul treba sa obrátiť. Pavol sa obrátil. Vo 

vidine vlastných vecí oslepol, ale rozpoznal, kam musí ísť a kde ho Boh chce 

vidieť. On je jediný, Ktorý vie, čo bude pre tvoje dobro osoh a pravda. Iba On 

vidí, čo je najproduktívnejšie pre teba, bez ohľadu na to, či si na to pripravený 

alebo nie.  

Prečo túžime po niečom inom, po zákonoch a predpisoch, v ktorých máme pocit, 

že by sme mohli vlastnú vieru posolstva systematizovať pre potrebu iných? Prečo 

chceme robiť opak toho, čo pre nás Boh už pradávno vykonal v Ježišovi Kristovi, 

v našom Spasiteľovi? Prečo túžime znásobiť vlastné slová a presvedčiť iných, keď 

Boh vie, čo máme v srdci, pretože On skúma naše vnútro? Prečo túžite po tom, 



aby našu almužnu videli všetci, a medzitým tlieskali našim  darom a potľapkali 

nás po pleci? Boh nám za všetko v skrytosti zaplatí. Prečo túžime po tom, aby 

nám ľudia boli vďační? S Bohom, ktorý je v nás prítomný svojím Duchom, 

musíme urobiť ťažké rozhodnutie.  

Nech je Duch Svätý tvojím najlepším priateľom, môj drahý brat, aby si nebol 

hlúpy. Nech je mojím a tvojím patrónom, aby sme žili podľa Ducha, a nie podľa 

tela. Odovzdajme Duchu kontrolu nad svojim životom. Lebo kto to neurobí, je 

podľa Písma ako opitý. Opitý muž je údajne „pod vplyvom alkoholu“. Naproti 

tomu apoštol Pavol učí: „Buďte plní Ducha Svätého“, lebo len vtedy nerozumnosť 

a opitosť pominú. Ak chceš žiť tak, aby si sa zapáčil Bohu, môj drahý brat, musíš 

byť neustále naplnený Božím Duchom Svätým. Duch Svätý je božská osoba, ktorá 

ti je darovaná. Jeho prítomnosť garantuje prítomnosť Ježiša v tebe. Učí nás a chce 

nás vyučovať ako žiť. To znamená, že sa musíme prezenčne ukázať na hodinách 

každý deň a nielen príležitostne. Cieľom dobrého učiteľa je prebudiť v nás túžbu 

po poznaní a po kritickom myslení. Cieľom dobrého učiteľa je naučiť nás skúmať 

a robiť veci, ktorých podstatou je dobro. Cieľom dobrého učiteľa je vytvoriť vnás 

schopnosť uplatniť to, čo sme sa naučili, a uviesť všetko do praxe. Našou 

učebnicou je Písmo Sväté, ktoré v nás vznecuje Duch Svätý.  

Hľadajme v ňom riešenie toho, čo v bežnom živote vnímame ako problém, a 

postavme sa proti tomu. Biblia je mapa Ducha Svätého, ktorá nás nikdy 

nepovedie zlým smerom. Spoločenstvá bezduchých Galaťanov boli slepé mapy, 

nemohli a ani nechceli byť informovaní a nechceli nikoho správne orientovať. Náš 

učiteľ chce, aby sme boli informovaní a rástli v nasledovaní Ježiša Krista. Vyhorel 

si? Si unavený? Si na zlej ceste? Dostal si sa do slepej uličky? Krútiš sa dookola 

v kruhovom objazde? Pros Pána o Slovo, aby tvoje srdce bolo späté s posolstvom 

viery. Požiadaj o správu nebeskej moci, aby s Tebou Pán nemusel prehovoriť tak 

tvrdo ako apoštol Pavol s Galaťanmi. Nech Ťa prebudí Duch Svätý, Ktorý medzi 



nami sústavne pôsobí s mocnou mocou a je pripravený zmeniť všetko, čo sme 

doteraz vykonali alebo neurobili. Amen. 

Modlitba: 

„Potešujte, potešujte môj ľud,“ vraví váš Boh. „Hovorte k srdcu Jeruzalema a 

volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina, že dostal z 

rúk Hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy.“ (Iz 40,1-2) 

 

„Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom 

kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali.“ (Lk 9,11) 

 

„Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto 

Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.“ (Mal3,18) 

 

„Nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie.“ (Prís 

10,28) 

 

„Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie 

nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre 

vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení.“ (Žid 6,11-12)  

 

„Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po 

rovnej zemi. Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive, pre svoju 

spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti.“ (Ž143,10-11) 

 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase 

budeme žať.“ (Gal 6,9) 

 

Požehnanie: „Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša 

Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a 

neporušiteľnosť.” (IITim 1, 10) 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 465: „Vyvýšený Boh náš…” 

 

 

 

 

 

 



 

Zlatica Oravcová 

 

Rob všetko poriadne... 

 

Svet potrebuje ľudí, 

ktorí sa nedajú kúpiť, 

ktorí dodržia svoje slovo, 

pre ktorých má charakter väčšiu cenu než bohatstvo, 

ktorí majú svoj názor a svoje zásady, 

ktorí neváhajú urobiť nejaké zmeny, 

ktorí ani v dave ľudí nestratia svoju individualitu, 

ktorí budú v maličkostiach rovnako čestní ako vo 

veľkých veciach, 

ktorí nerobia kompromisy so zlom, 

ktorých ambície nie sú obmedzené ich sebeckými 

túžbami, 

ktorí nepovedia, že „to“ budú robiť, pretože to tak robia 

všetci, 

ktorí sú verní svojim priateľom, či o nich idú dobré, 

alebo zlé správy a bez ohľadu na to, ako sa im darí, 

ktorí neveria, že prefíkanosť, lesť a krutosť sú tie 

najlepšie vlastnosti na dosiahnutie úspechu, 

ktorí sa nehanbia a neboja stáť za pravdou, aj keď je 

nepopulárna, 

ktorí dokážu povedať „nie“, aj keď zvyšok sveta hovorí 

„áno“. 

 


