
Modlite sa!                                                                                                                                   5. n. po Veľkej noci, 9.5.2021 
Biblické texty: Ef 3,14-21; J 16,23-27                                            Piesne: 214,317,310,225,A49 
Text: 2M 17,8-13 

Potom prišiel Amálék a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. Mojžiš povedal Józuovi: Vyber nám mužov a vyjdi 
bojovať s Amálékom. Ale ja budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou v ruke. Józua urobil, ako mu prikázal 
Mojžiš, a bojoval s Amálékom; Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na pahorok. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil 
Izrael, ale keď ich spustil, víťazil Amálék. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si naň; 
Áron a Chúr podopierali jeho ruky jeden z jednej, druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do 
západu slnka. Józua ostrím meča premohol Amáléka a jeho ľud.  

Milí bratia a sestry. 

„Modlite sa!“, „Modlime sa!“, „Budem sa za teba modliť“,  „Musíš sa modliť!“, „Potrebujeme sa modliť!“, „Modlím 
sa“. Modlitba je náboženský fenomén – nachádzame ju v rozličných náboženstvách rovnako ako aj v kresťanstve. 
V mnohých z nich je jej význam v tom, že má nakloniť božstvo k tomu, aby konalo v prospech modliaceho. 
Modlitba v kresťanstve nie je takým donucovacím prostriedkom. A kto si myslí opak, tak sa veľmi mýli. V živote 
obráteného kresťana je dýchaním duše - niečím prirodzeným a nevyhnutným zároveň. Je  bohatstvom a výsadou, 
ktorú Boh dáva svojim deťom.  Ako ju využívať, ako z nej nadobudnúť čo najviac? Aj o tom nám môže pomôcť 
svedectvo Písma o boji Izraelcov s Amálekovcami.  

To čo je potrebné pripomenúť skôr ako prídeme k samotnej modlitbe je fakt duchovného zápasu o Božiu podobu 
sveta. Písmo opisuje situáciu kedy Boží národ  putuje z Egypta do zasľúbenej krajiny Kanaán. Na tejto ceste sa 
mu do cesty postavil nepriateľ Amálek. Božiemu ľudu sa na ceste do Božej dokonalej blízkosti – večnosti  do cesty 
stavia nepriateľ – Zlý – Boží nepriateľ. Ten si chce podmaniť človeka a vládnuť nad ním, zotročiť ho. Ako veriaci 
v Pána Ježiša Krista zvádzame zápas proti nepriateľovi – ktorého nevidíme. Je to zápas o dobro – zápas  o Božie 
požehnanie pre svet, zápas v ktorom chceme byť svedkami Božích víťazstiev.   

Tento zápas sa akoby odohráva na dvoch frontoch. Na jedno z nich je Józua s mečom v ruke, na tom druhom 
Mojžiš s Božou palicou v ruke. Jeden je symbol toho telesného boja – druhý symbol toho duchovného zápasu. 
Krásne tento zápas v rovnováhe vyjadril pisateľ známych slov ak dobre viem povedal Benedikt z Nursie: „Modli sa 
a pracuj“. Jedno aj druhé je potrebné, aby sa dialo v Božom ľude - cirkvi.  

Modlitba – strategické miesto 

Kde sa tiahne bojová línia v zápase Božieho národa a Amálekovcov? Pozornosť priamo na mieste by zaiste 
vzbudzovali dva tábory – muži stojaci proti sebe – stovky, možno tisíce mužov, ktorí bojujú na čele s Józuom a 
Amálekom. Je to na očiach. Je to to čo sa len ťažko prehliadne. Tak ako aj  v živote veriacich aj cirkvi vidíme mnohé 
čo sa deje navonok a má podobu zápasov, snáh, plánov, príprav, konkrétnych udalostí. Druhá línia sa tiahne  
pahorkom  - nad bojiskom, na mieste ktoré môže uniknúť pozornosti. Pisateľ však tomu miestu venuje nemalú 
pozornosť. Práve tu sa odohráva kľúčový zápas. Počujeme Mojžiša, ako dvíha ruky k požehnaniu ľudu – prianiu 
toho dobrého - víťazstva. A práve toto je to kľúčové miesto, miesto kde ktorom sa rozhoduje o víťazstve. A to je 
dôležité, aby sme si uvedomili. O víťazstvách sa rozhoduje na modlitbách. Niekedy omnoho skôr než dôjde k tomu 
viditeľnému zápasu. Preto aj Ježišova výzva učeníkom:  „Bdejte a modlite sa“. Prax je neraz opačná. Modlitba neraz 
prichádza na rad ako posledné z riešení, a to aj medzi veriacimi. Keď Ježiš v Getsemanskej záhrade vyzýval 
k modlitbám svojich učeníkov – „Bdejte a modlite sa“  oni nebdeli – zaspali, nemodlili sa. Ježiš zostal na modlitbách 
a zvíťazil, ale učeníci z toho vyšli ako porazení. Modlitba je strategickým bodom v našich životoch. Tam sa rodia 
víťazstvá skôr než k nim dôjde. Ak máme kráčať Božími cestami nejde to bez modlitebného zápasu. Premýšľal som 
nad tým, že koľké z toho čo sa vykonalo aj na pôde nášho zboru bolo korunované víťazstvom, lebo to bolo 
doprevádzané modlitbou, a koľké spojené s prehrou lebo sme do toho šli bez modlitby. Sme pozvaní k tomu, aby 
sme stáli na modlitbách, na tej neviditeľnej frontovej línii. 

Modlitba – ťažké miesto 

Mojžiš s vystretými rukami žehná bojujúcemu ľudu. Jeho ruky však po chvíli oťažejú. A v tom momente sa zápas 
začne vyvíjať v prospech nepriateľa. Neviem ako vy ale moja skúsenosť je tá, že modlitba je ťažká a namáhavá. 
Myslím, že to bol C.S. Lewis, ktorý v jednej zo svojich kníh napísal niečo v duchu: Prvá z vecí, ktorú sa diabol snaží 
zo života veriaceho človek vziať/odstrániť je modlitba. Dnešný príbeh myslím práve tomuto dáva za pravdu. 
V modlitbe potrebujeme byť  vytrvalí. Ako sme teda na tom? A teraz nemyslím na modlitby ktoré neustále nejako 
všeobecne zahŕňajú všetko a všetkých. Nadšenie a sila sa neraz rýchlo vytratí. A my pod únavou klesáme, možno 
sa vzdávame, lebo čas boja trvá dlhšie ako sme predpokladali. Aj boj Božieho ľudu na čele Józuom trval dlhší čas 
ako bol schopný Mojžiš držať vystreté ruky a modliť sa k Bohu. Slovami jedného brata: „Kto modlitbu nepozná ako 
vyčerpávajúcu, len málo pozná modlitbu“. Nie zaťažujúcu, ale vyčerpávajúcu. Zdá sa, že modliť sa je neraz ťažšie 
ako zápasiť priamo na bojisku. Duchovný zápas na modlitbách nie je len obyčajným vyslovovaním slov, ale volaním 
o pomoc Hospodina, ktorý má moc.  

Modlitba – spoločné miesto 



Keď Mojžiš nevládze sú mu nápomocní Áron a Chúr. Mojžiš nejde na ten vrch sám čo môžeme vnímať aj ako 
svedectvo jeho pokory v ktorej pripúšťa potrebu pomoci svojich bratov. A nakoniec k tomu dochádza a Áron a Chúr  
sú mu nápomocní. V duchovnom zápase nemusíme byť osamotení, respektíve pamätajme, že nie sme sami. 
V ňom máme jeden druhého a to vtedy, keď strácame silu, ale aj keď sme plní síl. V tomto je sila spoločenstva 
cirkvi – Božieho ľudu. Modlitbou sa vzájomne podopierame. Modlitba je priestor vzájomného zdieľania našich 
osobných zápasov viery.  V modlitbách stojíme ako veriaci jeden pri druhom, ale aj v spoločnom zápase o veci, 
ktoré sa týkajú nás ako spoločenstva –cirkvi. Spoločne teda máme zápasiť o požehnanú budúcnosť.  

V závere počujeme správu o tom, že Izraelci zvíťazili. Koho zásluhou  Boží ľud zvíťazil? Bol to Józua s mečom v ruke, 
či Mojžiš s palicou v ruke, ktorí mali podiel na víťazstve. Obaja, jeden aj druhý. Boj aj modlitba bola nutná. Bez 
modlitby by bolo úsilie bojovníkov na čele s Józuom márne. No modlitba nenahradila meč a neurobila to, že úsilie 
Józuu a bojovníkov bolo neúčinné. Ten kto však je darcom víťazstva je mocný Hospodina. On daroval víťazstvo, 
jeho ruka zasiahla. A to nás povzbudzuje aj dnes k modlitbám. Modlitba je vystieraním bezmocnej ruky človeka 
k mocnému Bohu. To čo má moc nie je modlitba, ale Hospodin, ktorému v dôvere v modlitbe vystierame ruky. 
Amen 

Milodary 

 Pri 1. výročí úmrtia Boženy Hapčovej si na nich spomína blízka rodina. Prosiac o Božie vedenie, ochranu 
a požehnanie obetujú nasledovne: rod. Jurčová 20,-Eur+ rod. Spodníková 20,-Eur. Pri tejto príležitosti sa spomínajú 
na svoj u blízku zosnulú Blaženu Košíkovú deti so svojimi rodinami. Pri tejto príležitosti obetuje deti 60,-Eur a krstná 
dcéra Janka Števčeková 20,-Eur.   

Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za zdarný priebeh operácie. Prosiac o zdravie a milosť do ďalších dní obetuje 
pre potreby CZ 10,-Eur.  

Ďakujeme za prinesené milodary, oferu a obete 
Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:   10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 
  18:00  online služby Božie - Vstúpenie Krista Pána – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
piatok:               18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 

18:30  online stretnutie dorastu cez zoom 
sobota:  10:30  online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:30  online mládež 
nedeľa:              10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
Úhrada cirkevného príspevku na fare 
V sobotu 8. a 15. mája v čase od 13:00-15:00 bude možnosť uhradiť cirkevný príspevok  kancelárii farského 
úradu. Výška CP na člena je 10,-Eur.  
Služby Božie pre verejnosť 
Od 19. apríla je možné organizovať bohoslužby pre verejnosť. Počet účastníkov na službách Božích je závislý od 
rozlohy chrámu ( 1os./15m2) čo v našich podmienkach predstavuje 10 osôb.  
Vzhľadom k uvedenému prosíme o nasledovné:  

1. záujemcovia nech sa prihlásia telefonicky u br. farára na t. č. 0918828329 
2. prosíme tých, ktorí majú možnosť sledovať služby Božie prostredníctvom internetu, aby prenechali 

možnosť účasti na službách Božích v chráme tým, ktorí túto možnosť nemajú 
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme zodpovednosť za 
svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme: - zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané 
lekárom / - prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19 
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok / - telefonický rozhovor 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. K podpore činnosti, ale aj k plneniu 
záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje: IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS: 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary)  VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, ktorý 
je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky je 
potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe

