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Pravá kresťanská komunita – časť 4 

Najdôležitejšia modlitba, ktorú ste sa kedy modlili 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Sk. 2:42 (na prečítanie Sk 1:14) 

Téma:  čomu boli ranní kresťania odovzdaní: 

Výsledok:  učeniu apoštolov 

 Spoločenstvu 

 lámaniu chleba 

 modlitbe 

Exegetická myšlienka:  Ranní kresťania boli odovzdaní učeniu apoštolov, spoločenstvu, lámaniu chleba a 

modlitbe. 

Homiletická myšlienka: Komunita skutočných kresťanov je modliaca sa komunita. 

Účel:  Pomôcť poslucháčom porozumieť identifikačným charakteristikám pravej 

kresťanskej komunity a povzbudiť ich aby sa modlievali. 

 

   

Úvod  

Tento týždeň som navštívil 

internetové kníhkupectvo na stránke 

Amazon.com a hľadal som koľko kníh 

ponúkajú s tematikou o modlitbe. 

Hádajte koľko titulov sa objavilo? Dám 

vám nejakú predstavu v akých číslach 

sa pohybovať (zdravie 1 051 000, vojna 

770 000, láska, 664 000, zločin 440 

000). (pýtaj sa)  

Bolo ich 125 307! Je jasné, že na 

tému modlitby bolo počas histórie 

ľudstva vynaložené veľké pisateľské 

úsilie. Tých 125 307 na amazon.com je 

iba malá hŕstka. Čo je to modlitba? Po 

napísaní toľkých kníh by sme to ako 

ľudstvo už mohli vedieť. Moja 

najobľúbenejšia definícia modlitby, 
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s ktorou som sa stretol v mojom živote 

pochádza z knihy Cesta ku Kristovi. 

Započúvajte sa do slov v kapitole 

Privilégiá modlitby. „Modlitba je 

otvorenie srdca Bohu ako priateľovi. 

Modlime sa nie na to aby sme 

oznámili Bohu aký sme, ale aby sme 

boli schopní Ho prijať. Modlitba 

nestiahne Boha dole k nám, ale 

vytiahne nás hore k Nemu.“ (str. 93). 

Toto rána by sme chceli zamerať našu 

pozornosť na najdôležitejšiu modlitbu, 

ktorú sme sa kedy modlili.  

Toto je už štvrté kázanie v našej 

sérii na tému Pravej kresťanskej 

komunity. Posledné tri kázania sme 

študovali jeden verš z Písma. Tento text 

popisuje pravú kresťanskú komunitu, 

ktorá bola zrodená z Ducha Svätého 

počas Letníc. V tomto jednom texte 

sme objavili 4 nevyhnutné 

charakteristiky pravej kresťanskej 

komunity vtedajšej doby, ale aj tej 

dnešnej. Kde nachádzame tento text? 

Skutky 2:42. Títo kresťania podľa 

Lukášovho svedectva v skutkoch 2:42 

boli odovzdaní učeniu apoštolov, 

spoločenstvu, lámaniu chleba 

a modlitbe.  

V prvej kázni tejto série sme si 

všimli, že učenie apoštolov môžeme 

zhrnúť do jednej vety, ktorá je zrejmá 

z textu Skutky 5:42. „Ježiš je Kristus.“ 

Pravda o Ježišovi je srdcovkou učenia 

apoštolov. Ježiš je v strede a toto je 

pravda o akomkoľvek kresťanskom 

spoločenstve. Ak Ježiš nie je v strede, 

môžete nazývať toto spoločenstvo ako 

chcete, ale kresťanské nie je. Je mojou 

modlitbou aby tento zbor bol pravou 

kresťanskou komunitou s Ježišom 

Kristom v strede. Nie je to aj vašou 

modlitbou? 

Druhá charakteristika pravej 

kresťanskej komunity je odovzdanie 

koinonii, odovzdanie spoločenstvu. 

Koinoniu sme definovali ako spojenie 

jeden s druhým v láske a s Bohom 

v strede. A táto pravá kresťanská 

komunita sa prejavuje veľmi 

praktickými spôsobmi: milovať jeden 

druhého, starať sa potreby medzi nami, 

niesť bremená jeden druhého. Ja 

osobne som prekvapený a nadšený, 
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keď vidím rastúce odovzdanie pravému 

kresťanskému spoločenstvu medzi 

nami. Toto nie je voliteľné 

príslušenstvo, ktoré si dokúpite 

k svojmu kresťanskému životu. 

Koinonia je jedna z nevyhnutných 

charakteristík skutočnej kresťanskej 

komunity.  

To posledné kázanie sme zistili, že 

táto skupina kresťanov popísaných v Sk 

2:42 nie je iba odovzdaná učeniu 

apoštolov a spoločenstvu, ale oni sú 

odovzdaní aj lámaniu chleba. Dohodli 

sme sa, že tento termín „lámanie 

chleba“ v prvotnom význame 

neznamená piknik alebo agapé (patlak). 

Prvotný význam „lámania chleba“ 

poukazuje na Poslednú Večeru, kde 

Ježiš povedal, „Toto je moje telo, ktoré 

sa láme za vás. Toto robte na moju 

pamiatku.“ Ranný kresťania boli 

odovzdaní lámaniu chleba. Bol to čas 

svätého prijímania, pripomínajúc si čo 

Ježiš urobil pre nich.   

(povzbudenie pre účasť na 

najbližšej  VP, začiatkom marca 2016) 

A potom prichádza štvrtá 

charakteristika skutočnej kresťanskej 

komunity. Poďme sa opäť pozrieť na 

tento text v Sk 2:42. V tom texte nie je 

iba odovzdanie sa Ježišovi ako stred 

učenia apoštolov, nie iba odovzdanie sa 

spoločenstvu, nie iba odovzdanie sa 

svätému prijímaniu, ale je tam aj 

odovzdanie sa čomu? Odovzdanie sa na 

modlitbách.  

Pri prvom čítaní sa nám môže 

zdať, že toto je tá najľahšia 

charakteristika, ktorá sa dá pochopiť. 

Odovzdanie sa k modlitbe. Skutočná 

kresťanská komunita je modliaca sa 

komunita. Veríte tomu? Ja áno.  

Skutočná kresťanská komunita je 

modliaca sa komunita. Ľudia, ktorí 

majú s nami bohoslužbu, ľudia, ktorí 

s nami pracujú, ľudia, ktorí žijú blízko 

nás, ... by mali povedať, „Títo kresťania 

sú modliaci sa národ!“  

Ale mám pre vás otázku. Akým 

modlitbám sú títo ranní kresťania 

odovzdaní? V úvode kázania som 

spomenul, že existuje 125 307 kníh 

o modlitbe dostupných na 
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amazon.com. Mali by sme náhodne 

vybrať jednu z nich aby nás poučila 

o modlitbe? Alebo by sme mali prečítať 

všetkých 100 000 kníh? Na to by nám 

asi nestačil život. Denne by ste museli 

prečítať 4,5 knihy. Začať v 10tich 

a dožiť sa 70tky. Alebo možno mali by 

sme veriť bestsellerom 

(najpopulárnejším - najpredávanejším 

knihám) aby sme sa dozvedeli to 

najlepšie o modlitbe. V zmysle: väčšia 

podpora = pravda. Je to ako 

demokratické hlasovanie za 

homosexuálne manželstvá. Tak to si 

nemyslím. Ak chceme byť pravým 

kresťanským spoločenstvom, ako 

spoločenstvo popísané v skutkoch 2:42, 

spoločenstvo, ktoré povstalo z Ducha 

Svätého, potom by sme sa mali pozrieť 

na inšpirovaný záznam z písma a poučiť 

sa ako sa títo ranní kresťania modlili. Je 

to pre vás dobrá logika?  

Takže, akej modlitbe boli títo ranní 

kresťania odovzdaní? Je pravda, že 

apoštol Pavol povzbudzoval kresťanov 

k modlitbe v Duchu pri každej 

príležitosti pomocou rôznych 

modlitieb. Ale bolo v tých modlitbách 

nejaké špeciálne zameranie? Myslím si, 

že od týchto ranných kresťanov, ktorí 

boli odovzdaní na modlitbách sa 

môžeme naučiť dôležité lekcie 

o modlitbe.  

Slovo používané v skutkoch 2:42, 

„oni zotrvávali na modlitbách“ je 

grécke slovo proseuchE. Toto grécke 

slovo pre modlitbu proseuchE je 

vytvorené z dvoch slov: pros je 

predložka k alebo smerom a euxe 

znamená želanie. Slovo proseuchE 

znamená vyjadriť želanie smerom k 

niekomu. Nie je to iba premýšľanie 

v očakávaní. Nie je to len želanie o tom 

ako by to mohlo byť! Je to želanie 

smerom k niekomu. Ku komu smerujú 

naše želania? K Bohu. Takže modlitba 

v tomto kontexte vyjadruje túžbu 

nášho srdca k Bohu. Otvorenie svojho 

vnútra Bohu ako priateľovi. Nuž a toto 

vyjadrenie vyžaduje vždy iba slová? Nie 

nevyhnutne.: Apoštol Pavol nám hovorí 

v Rimanom 8:26, že „my nevieme ani 

to za čo sa modliť. Ale sám Duch sa za 

nás prihovára nevysloviteľnými 
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vzdychmi.“ Niekedy tieto túžby srdca 

sú vyjadrené Bohu v slovách. Niekedy 

v slzách. Niekedy v tichu. Ale či už je to 

v slovách alebo v slzách alebo v tichu, 

tieto modlitby sú smerované k Bohu. 

Pretože títo ranní kresťania verili Slovu 

Pánovmu, keď povedal, „Volaj ku mne 

a odpoviem ti, oznámim ti veľké a 

neprístupné veci, ktoré nepoznáš.“ (Jer 

33:3) 

Prvá zmienka o modlitbe medzi 

ranými kresťanmi v knihe Skutkov 

používa to isté podstatné meno 

proseuchE. Vyjadriť želanie smerom 

k niekomu. Nájdeme ho v Skutkoch 

1:14. Pozrime sa na tento text 

spoločne. Skutky 1:14  

„Všetci títo sa jednomyseľne a 

vytrvalo modlili spolu so ženami, s 

Máriou, Ježišovou matkou a s jeho 

bratmi.“  

Tu je obraz spoločnosti, skupinky, 

ktorá je odovzdaná modlitbám. Aké 

boli želania ich srdca, túžby srdca, ktoré 

vyjadrovali Bohu vo svojich 

modlitbách? Bolo to: „Drahý Ježišu, 

pomôž mi prežiť pekný deň“? Alebo 

„Drahý Bože, pomôž mi zarobiť viac 

peňazí“? Tak to asi nie! Nemusíme 

hádať, domýšľať si alebo čítať medzi 

riadkami. Ak pozorne preskúmame 

inšpirovaný záznam, môžeme nájsť 

jasné znaky týkajúce sa ich modlitieb.  

Čo sa stalo tesne pred touto 

špeciálnou modlitebnou chvíľkou 

zaznamenanou v Skutkoch 1:14? 

Pozrime sa na začiatok Skutkov 1 

kapitoly. Čo sa udialo? Ježiš vystúpil na 

nebesia. A čo im povedal pred tým Jeho 

vystúpením? Pozrite sa so mnou na Sk 

1:4-6, 8. 

„Raz, keď s nimi stoloval, prikázal 

im: Z Jeruzalema neodchádzajte, ale 

očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, 

o ktorom ste odo mňa počuli:   5  Ján 

krstil vodou, ale vy budete o niekoľko 

dní pokrstení Duchom Svätým.   

6  Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, 

chceš azda teraz obnoviť Izraelské 

kráľovstvo?    

8  Teraz však na vás zostúpi Svätý 

Duch, vy dostanete jeho moc a budete 
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mi svedkami v Jeruzaleme, v celom 

Judsku i Samárii, až po kraj zeme.“ 

Takže čo si myslíte, aká túžba bola 

v srdciach týchto ranných kresťanov 

vyjadrená v ich modlitbách v Sk 1:14? 

Nemodlili sa za príchod Svätého Ducha. 

Jeho príchod bol zasľúbený Ježišom. 

Takže aká bola náplň ich modlitieb? 

Nemodlili sa  „Nebeský otče, prosím ťa 

pošli nám Ducha Svätého!“ Ale radšej, 

„Svätý Otče, otvor moje srdce na 

prijatie tvojho Svätého Ducha, ktorý 

iste príde ako sľúbil Ježiš!“ A to bola 

celá príprava, ktorá je potrebná na 

prijatie Ducha Svätého aby bol s nami 

a v nás ako to zasľúbil Ježiš? Je to len 

otázka prosby a ochoty? Pozrite sa na 

Skutky 2:38.  

„Peter im povedal: Kajajte sa a 

každý z vás nech sa nechá pokrstiť v 

mene Ježiša Krista na odpustenie 

svojich hriechov a dostanete dar 

Svätého Ducha.“ 

Musíme sa iba modliť a prosiť za 

Ducha Svätého aby sme mali silu byť 

svedkom pre Ježiša? Nie. Taktiež 

potrebujeme pokánie. Čo znamená 

pokánie? Pokánie znamená obrátiť sa 

preč od hriechu. Znamená mať 

zmenenú myseľ. Je to zmena srdca. 

A toto je nadprirodzená práca Boha. 

My sa nemôžme sami premeniť. Ale 

môžeme kričať k nášmu Bohu aby nás 

obrátil! A takéto pokánie je viditeľné, 

prostredníctvom svätého krstu 

Duchom na každý deň, 

a prostredníctvom zmeny správania.  

Mám hypotézu, že časťou 

modlitieb popísaných v Sk 1:14 a Sk 

2:42 boli aj modlitby pokánia, modlitby 

odovzdania sa Ježišovi Kristovi ako 

nášmu Spasiteľovi a Pánovi aby boli 

pripravení na prijatie pri vylievaní 

Ducha Svätého.  

Čo ešte bolo zahrnuté do 

modlitieb? Nuž, poďme si prečítať 

jednu z ich modlitieb, zaznamenanej 

v Sk 4:24-30 

„Keď ich počuli, jednomyseľne 

pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: 

Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a 

všetko, čo je v nich.   25  Ty si skrze 
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Ducha Svätého povedal ústami nášho 

otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo 

sa búria pohania a národy snujú 

daromné plány?   26  Povstali 

pozemskí králi a vladári sa spolčili 

proti Pánovi a proti jeho 

Pomazanému.   27  Veď v tomto meste 

sa naozaj spolčili Herodes a Pontský 

Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom 

proti tvojmu svätému Služobníkovi 

Ježišovi, ktorého si pomazal,   28  aby 

vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj 

zámer vopred určil, že sa má stať.   29  

Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj 

svojim služobníkom, aby hlásali tvoje 

slovo s úplnou odvahou.“  

Ich modlitba obsahovala chvály 

Boha. Zvrchovanosť (suverenitu) 

Pánovu, Stvoriteľa neba a zeme. 

A potom prichádza požiadavka, prosba, 

vo verši 29. 

„29  Pozri teraz, Pane, na ich 

hrozby a daj svojim služobníkom, aby 

hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou.“  

A čo bolo výsledkom? Čítajme Sk 

4:31: 

„Keď sa modlili, zatriaslo sa 

miesto, kde boli zhromaždení, 

všetkých naplnil Svätý Duch a s 

odvahou ohlasovali Božie slovo.“ 

Modlili sa za svätú smelosť 

(trúfalosť, drzosť) a za moc naplniť 

poslanie, ktoré im dal Ježiš. A ako 

odpoveď na ich modlitby bol na nich 

vyliaty Duch Svätý.  

Takže toto odovzdanie 

k modlitbám nebolo iba súkromné 

duchovné cvičenie. Toto odovzdanie 

k modlitbám bolo cielené. Títo 

kresťania chceli byť všetkým tým, čo 

chcel Ježiš aby boli – Jeho svedkovia 

v Jeruzaleme a v celom Judsku 

a Samárii a do konca zeme. 

Najdôležitejšia modlitba, ktorú sa kedy 

ako kresťan budeš modliť je modlitba 

pokánia a odovzdania Ježišovi Kristovi 

ako Spasiteľovi a Pánovi, je to prosba 

aby si bol otvorený Jeho Duchu aby 

vykonal prácu, do ktorej ťa Pán povolal.  

Ilustrácie o  

 boji na súkromných modlitbách, 

 modlitebných skupinkách - SOR,  
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 modlitebných bojovníkoch – 

šoféroch, na prechádzke (Ron 

Halvorsen – Modlitebný 

bojovníci) 

 

Chcel by som vás dnes vyzvať aby 

ste sa modlili. Modlili za vašu rodinu, 

vašich susedov, kolegov v práci, 

vaše/naše spoločenstvo. Môžete sa 

modliť na prechádzke, modliť pri 

šoférovaní. Môžete sa stretnúť 

s priateľmi k modlitbe. Modlite sa po 

telefóne. Môžete sa pridať medzi 

modliacich sa počas bohoslužby 

(Monika to určite ocení). Môžete sa 

pridať k modlitebnej skupinke 

(najbližšie bude    

  Valiky v stredu o 17:30). Môžete 

si vybrať spôsob akým Vás vedie DS, len 

sa niekde a nejako modlite. A nie iba 

modlitbu tipu: „Pane Ježišu, pomôž mi 

prežiť pekný deň.“ Skutočný kresťan sa 

pokorí pred Bohom pri vyznávaní 

a pokání, prosí aby mohol mať 

otvorené srdce k vyliatiu DS aby mohol 

mať podiel v napĺňaní poslania od 

Ježiša Krista tomuto svetu.  

Pamätajte, že skutočná kresťanská 

komunita je modliaca sa komunita. 

Nech sa to isté hovorí aj o nás, z Božej 

milosti a prostredníctvom Jeho Ducha, 

Nech sa o nás hovorí „títo kresťania je 

modliace sa spoločenstvo!!!“  Toto je 

skutočné/pravé kresťanské 

spoločenstvo. Oni sú odovzdaní 

Ježišovi, odovzdaní pravému 

kresťanskému spoločenstvu, odovzdaní 

bohoslužbe zameranej na Krista pri 

lámaní chleba a odovzdaní modlitbám. 

Amen. 

 


