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Radikálna ochrana – časť 5 

Modlitba v Duchu 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Ef. 6. 18 - 20 „V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. 

Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých, 19 aj za mňa, aby mi 

bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby som smelo zvestoval tajomstvo 

evanjelia, 20 ktorého poslom som i v okovách, a slobodne ho ohlasoval, ako som 

povinný.“ 

Téma:  Čo majú kresťania robiť, keď sa oblečú do plnej Božej výzbroje v kozmickom boji 

proti silám oponujúcim Bohu? 

Výsledok:  Modliť sa v Duchu v každom čase vo všetkých modlitbách a prosbách. 

Exegetická myšlienka:  Kresťania, ktorí sa obliekli do plnej Božej výzbroje v tomto kozmickom boji proti 

silám oponujúcim Bohu by sa mali modliť v Duchu v každom čase vo všetkých 

modlitbách a prosbách. 

Homiletická myšlienka: Modlite sa v Duchu v každom čase vo všetkých modlitbách a prosbách. 

Účel:  Povzbudiť poslucháčov, ktorí sa obliekli do plnej Božej výzbroje aby sa modlili 

v Duchu celý čas vo všetkých modlitbách a prosbách. 

 

Úvod 

Ste dnes vďační za radikálnu 

ochranu, ktorú nám iba Boh môže 

poskytnúť? Ochrana aby sme obstáli proti 

diablovým úskokom. Ochrana na zničenie 

všetkých šípov strachu a na pevný postoj 

vo viere.  

V tejto sérii kázaní o radikálnej 

ochrane sme pozorne preštudovali 

Pavlovu radu pre kresťanov v jeho liste do 

efezského zboru. Naučili sme sa, že sme 

vtiahnutí do kozmického boja proti silám 

oponujúcim Bohu. Boh túži po tom aby 

nás mohol ochraňovať, ale mi sa musíme 

rozhodnúť prijať ochranu, ktorú môže 

poskytnúť len on sám. Musíme sa obliecť 

plnej božej výzbroje. Poďme si spolu 

prečítať záznam z Ef. 6: 10-17. Pozývam 

vás k tomu aby ste si vzali svoje zvitky 

písma a čítali nahlas so mnou.  

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v 

sile jeho moci. 11 Oblečte sa do plnej 
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Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti 

úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti 

krvi a telu, ale proti kniežatstvám, 

mocnostiam, vládcom tohto temného 

sveta a nadzemským duchom zla. 13 Preto 

si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v 

ten deň zla odolať a tým, že všetko 

prekonáte, obstáť. 14 Stojte teda! Bedrá si 

prepášte pravdou, oblečte si pancier 

spravodlivosti 15 a obujte si na nohy 

pohotovosť na ohlasovanie evanjelia 

pokoja. 16 Nadovšetko uchopte štít viery, 

ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy 

toho Zlého. 17 Vezmite si aj prilbu spásy a 

meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ 

Študovali sme o tom ako si nasadiť 

ochranné zbrane a vziať si Paralyzér 

Ducha, ktorým je výrok Boží. Na konci Ef 

6:17 Pavol dokončuje popis plnej Božej 

výzbroje, ale neukončil ešte diskusiu 

o radikálnej ochrane. Počuli ste čo som 

povedal? Na konci Ef. 6:17 Pavol ukončil 

popis plnej Božej výzbroje, ale neukončil 

diskusiu o radikálnej ochrane. To čo nám 

Pavol hovorí v Ef. 6:18-20 je rovnako 

životne dôležité pre tých, čo túžia po 

radikálnej ochrane pre seba alebo pre 

svoje rodiny.  

Takže Vás pozývam na čítanie 

poslednej časti tohto zvitku, Efežanom 6 

kapitolu, kde začneme čítať od verša 18. 

„V každom čase v Duchu proste vo 

všetkých modlitbách a prosbách. Pritom 

vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za 

všetkých svätých, 19 aj za mňa, aby mi 

bolo dané pravé slovo, kedykoľvek 

prehovorím; aby som smelo zvestoval 

tajomstvo evanjelia, 20 ktorého poslom 

som i v okovách, a slobodne ho ohlasoval, 

ako som povinný.“  

Posunuli sme sa ďaleko za popis 

brnenia. A teraz nás Pavol nabáda aby sme 

sa modlili. Modlitba je niečo čo robíte, keď 

si nasadzujete božiu výzbroj. Modlitba je 

niečo čo robíte, keď si beriete paralyzér 

Ducha, ktorým je výrok Boží. A modlenie 

je niečo, čo robíte počas dňa každú chvíľu.  

Všimnime si čo nám hovorí Pavol v Ef 

6:18. modlite sa „v každom čase“. 

Roháčkov a evanjelický preklad používa 

výrok „každého času“. Doslovne to 

znamená vždy sa modlite. Nie iba 30 

sekúnd modlite pred ranným odchodom 

z domu. Nie iba 10 sekundovú modlitbu 

„ďakujem za toto jedlo.“ Nie iba 15 

sekundovú na konci dňa „Tak a teraz sa 
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odoberiem k spánku“ Tí ktorí si vzali plnú 

božiu výzbroj, vrátane paralyzéra Ducha sú 

nabádaní aby vždy modlili, pri všetkých 

príležitostiach, v každom čase. To mi 

pripomína Pavlove naliehanie v 1 Tes 5:17 

„Neprestajne sa modlite.“ 

Prosím, tiež si všiminte, že toto je 

špeciálny druh modlitby. Je to modlitba 

v Duchu. Všimnite si, „V každom čase 

všetkých modlitieb a prosieb modlievajte 

sa v duchu.“ A roháčkov preklad: „modliac 

sa každou modlitbou a prosbou každého 

času v Duchu.“ Čo to znamená modliť sa 

v Duchu? Podobné vyjadrenie sa nachádza 

v malej epištole Júdovej 20 a 21 verši: 

„Ale vy, milovaní budujúc sa na 

svojej presvätej viere, 21 modliac sa v 

Svätom Duchu, strážiac zachovajte sa v 

láske Božej očakávajúc milosrdenstvo 

nášho Pána Ježiša Krista cieľom večného 

života.“ 

Čo to znamená modlitba v Duchu, 

modlitba vo Svätom Duchu? Dôležitá 

otázka, pretože tí, ktorí sú oblečený 

v božej výzbroji a vzali si paralyzér Ducha 

Svätého sú vyzývaní aby sa neustále 

modlili v Duchu, pri každej príležitosti, 

v každom čase. Modlitba v Duchu 

neznamená modliť sa istý typ modlitby 

alebo istý štýl modlitby. Modliť sa v Duchu 

znamená modliť sa prostredníctvom 

Ducha, modliť sa v harmónii s Duchom, 

modliť sa uschopnený Duchom, modliť sa 

posilnený Duchom.  

Počúvajte povzbudivé slová z Rim 

8:26.  

„Tak aj Duch prichádza na pomoc 

našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo 

sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás 

prihovára nevysloviteľnými vzdychmi.“ 

Tak ako Duch Svätý prináša výroky 

Božie do tvojej pozornosti v bitke proti 

silám zlého, tak isto ti Duch Svätý pomáha 

aby sme si sa neustále modlil, pri každej 

príležitosti, v každom čase. Duch Svätý sa 

modlí s tebou, prostredníctvom teba a za 

teba.  

Stalo sa vám, že ste chceli kričať 

k Bohu a nevedeli ste čo povedať? 

Neznepokojujte sa. Nebojte sa. Duch Boží 

vám pomôže s vašou modlitbou. Jedným 

so spôsobov ako vám Duch Svätý pomáha 

s modlitbou je pripomenutím výrokov 

Božích vo vašej mysli.  
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„Stalo sa to v kresťanskej rodine. 

Mama šla zo školy rovno domov. V aute 

sedeli jej dvaja synovia spolu s jej 

kamarátkou Lindou a ešte Lindiným 

synom. Keď mamina vstupovala do garáže, 

vypla motor a zotrvačnosťou sa pomaly 

vošla do vnútra. Hneď ako Christopher 

počul, že motor zastal, otvoril dvere na 

pravej starne a vystúpil. Žiaľ auto ešte 

nezastalo. Pravá guma mu nabehla na 

jeho chodidlo. Volvo sedan váži okolo 

1700 kg a jedno z jeho kolies bolo práve 

na chodidle jeho syna. Začal kričať, „Mami, 

si na mojej nohe!“ V tom momente mama 

začala panikáriť. Zvyčajne je to pokojná, 

tichá a veci rieši s prehľadom, ale v tejto 

chýli nabehla autom na chodidlo svojho 

syna. Naštartovala auto, ale namiesto 

spiatočky zaradila jednotku a vybehla 

autom na Christopherovú nohu. „Mamáá, 

opačným smerom!“ V tej chvíli, matkino 

srdce začalo búchať ešte prudšia. Zaradila 

spiatočku a auto zbehlo z Christopherovej 

nohy. Zastavila auto a bežala k pravým 

dverám auta. Na Christopherovom kotníku 

až po koleno boli značky z dezénu gumy. 

Mama utekala domov, doniesla balík ľadu 

a poprosila kamarátku Lindu aby jej 

postrážila druhého syna. Vyrazila 

k doktorovi. Ten jej povedal, že má obavy 

z rozbitej kosti a poslal ju rovno za 

detským chirurgom. Keď trielila naprieč 

mestom a srdce neskutočne búšilo počula 

slabý hlas, ktorý spieval zo zadného 

sedadla. Christopher spieval pieseň 

z Písma, ktorú sa naučil ako dieťa. Bola to 

historická modlitba od žalmistu Dávida 

(Žalm 61, 2 – 5).  

„Počuj, Bože, moje kvílenie,  

pozoruj moju modlitbu!  

3 Z končín zeme volám k tebe 

skľúčeným srdcom.  

Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa 

privysoká.“ 

Chripsopher sa modlil v Duchu. 

Nevedel čo sa modliť. Nikdy pre tým mu 

nohu neprešlo auto a môžete si byť istý, že 

nepriateľ na neho strieľal šípy strachu, 

šípy hnevu, šípy zúfalstva. Ale Duch Boží 

mu prišiel na pomoc. Duch Boží 

pripomenul Christopherovi výroky Božie.   

„Počuj, Bože, moje kvílenie, pozoruj 

moju modlitbu! 

3 Z končín zeme volám k tebe 

skľúčeným srdcom.  
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Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa 

privysoká.  

4 Veď si mi býval útočiskom, pevnou 

vežou pred nepriateľom. 

5 Kiež v tvojom stane bývam naveky,  

kiež som pod ochranou tvojich 

krídel.“ 

Modlitba v Duchu. Keď matka a syn 

došli do nemocnice, detský chirurg prezrel 

Christophera a povedal: „Zdá sa, že tu nie 

je žiadna zlomenina.“ Nuž a ako toto 

vysvetlíte? Christopher sa modlil v Duchu. 

Modlil sa v súlade s Duchom, v harmónii 

s Duchom, uschopnený Duchom. Duch 

Svätý nielenže pripomína výroky Božie, 

Duch Svätý nás uschopňuje sa modliť, 

modlí sa s vami a za vás. 

 Vždy sa modlite, pri každej 

príležitosti, každú chvíľu vo všetkých 

modlitbách a prosbách. Táto kombinácia 

modlitieb a prosieb sa často vyskytuje 

v Pavlových listoch. Kresťanom vo Filipách, 

Pavol hovorí (Fil 4, 6) 

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo 

všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje 

žiadosti vo svojich modlitbách a 

prosbách.“  

To je presne to, čo robili prví 

nasledovníci Ježiša v Hornej dvorane po 

jeho nanebovstúpení. Lukáš v Skutkoch 

1:14 zaznamenal,  

„íto všetci zotrvávali jednomyseľne 

na modlitbe a v pokornej prosbe so 

ženami a s Máriou, matkou Ježišovou, i s 

jeho bratmi..“ 

Autor knihy Židom  

„silným hlasom a so slzami prednášal 

prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol 

zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre 

svoje podrobenie sa Bohu 

 


