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Radikálna modlitba – časť 1
Radikálna perspektíva
Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University
(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto)

Časť písma:

Luk 10: 2a

Téma:

Čo hovoril Ježiš svojim učeníkom o žatve

Výsledok:

bolo skutočne veľké

Exegetická myšlienka:

Ježiš povedal svojim učeníkom, že žatva je skutočne veľká.

Homiletická myšlienka: Žatva je skutočne veľká!
Účel:

Presvedčiť poslucháčov , že žatva je skutočne úžasná a povzbudiť ich k modlitbe aby
mohli vidieť svet z Božej perspektívy.

Úvod
Milujem hory! Milujem, keď si
môžem sadnúť na kraj skaly a rozjímať nad
krásou Božieho diela. Pohľad z výšky ma
napĺňa obdivom nad úžasným rozmerom –
šírkou, hĺbkou a vzdialenosťou pohorí
údolí, jazier, nebies. Predstavujem si pri
tom veľkosť Božej lásky voči ľuďom, voči
mne. V tom veľkom priestore si
uvedomujem svoju malosť –
bezvýznamnosť, ale zároveň aj hodnotu,
ktorú mi dáva vykupiteľ. Tento týždeň sme

Poľskom a Českom. Janka s Laurou si tam
spravili fotku, pričom jedna stála na českej
strane a druhá na poľskej. Bol tam úžasný
pohľad na panorámu Vislankého pásma
s Baraniou horou v strede. Bol to
nádherný pohľad s matným pozadím
skalnatých hôr Vysokých Tatier. Zrazu som
sa díval na svet z inej perspektívy. Ten
pohľad na kopce, doliny, usadlosti, ľudí,
osudy, ktoré sú mocne pod vedením Božej
ochrannej ruky.
Boh chce od teba, Boh chce odo mňa

boli navštíviť Jankinu rodinu vo Visle

aby som sa pozrel na svet v novej

v Poľsku a nechali sme sa vyviesť hore na

perspektíve. Nie iba z inej nadmorskej

kopec Cieslar v Sliezskych Beskydách,

výšky. Chce aby som videl svet ako ho On

ktorého hrebeň je hranicou medzi
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vidí. Z jeho nebeskej perspektívy.

anjeli.“ Táto metafora žatvy sa podobným

Radikálnej perspektívy!

spôsobom používa v Zjavení 14:16.

Toto je aj titulka dnešného posolstva:
Radikálna perspektíva. Je to prvá časť

„A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj
kosák na zem a zem bola zožatá.“

ďalšej život meniacej série o žatve
(zodvihni kytičku obilia). Ježiš nás dnes
bude vyzývať k radikálnej modlitbe za
Pánovu žatvu. Ak sa modlíte túto

V týchto dvoch častiach písma je
jasné, že žatva sa môže vzťahovať na
zhromažďovanie svätých na konci veku
a na súd bezbožníkov.

jednoduchú modlitbu viery, váš život sa
Ale Ježiš v Luk 10 kap. používa túto

navždy zmení. Ale pred tým ako sa
budeme môcť modliť túto radikálnu

metaforu žatvy aj vo vzťahu k aktuálnemu

modlitbu, musíme sa pozrieť na svet

misionárskemu úsiliu, ktoré vedie mužov

z radikálnej perspektívy. Z Božej

a ženy k spasiteľnému poznaniu Ježiša

perspektívy.

Krista a k zhromaždeniu ich do Božieho
Kráľovstva. Toto je význam žatvy v časti

Takže, čo môže byť táto radikálna
perspektíva? Nájdeme ju v Luk. 10:2.
„I povedal im: Žatva je veľká, ale

písma, ktorú dnes študujeme. Pozrime sa
na kontext Ježišových slov. V Luk 10:1 nám
Lukáš hovorí:

robotníkov je málo. Proste preto Pána
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju
žatvu!“
Ježiš sa zdieľa so svojimi učeníkmi
a tiež s nami, že „žatva je skutočne veľká“.
Čo tým Ježiš myslí, keď hovorí, že žatva je
veľká, hojná, s prebytkom, rozsiahla?
Metaforu žatvy používa Ježiš dvoma
spôsobmi. Hovorí o žatve, keď odkazuje na
koniec sveta. V Mat. 13:39, nám Ježiš
hovorí, „...žatva je koniec sveta a ženci sú

„Potom určil sedemdesiatdva iných a
rozoslal ich pred sebou po dvoch do
každého mesta a osady, kam chcel sám
ísť.“
Táto práca na žatve je aktuálna
aktivita. Toto nie je konečná žatva na
konci sveta. V tejto aktuálnej práci používa
Boh ľudí a nie anjelov. Ježiš posiela svojich
učeníkov po dvoch na Božie žatevné pole.
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Boh. 40A ešte mnohými inými slovami ich

„žatva je skutočne veľká?“ Jednoducho

zaprisahával a napomínal: Zachráňte sa z

toto: exituje veľa ľudí, mužov a žien,

tohto zvráteného pokolenia!“

chlapcov a dievčat, ktoré sú pripravené
a čakajú na pozberanie do Božieho
kráľovstva. Potrebujú počuť iba Božiu
Správu a prijať jeho pozvanie. Podľa Ježiša,
existuje aktuálna žatva pripravená na zber

Aký to musel byť deň radosti! Potom
ako apoštoli boli svedkami obrátenia 3000
jednotlivcoch, som si istý ako hovoria:
„Ježiš mal pravdu! Žatva je skutočne
veľká!“

a „žatva je skutočne veľká.“
Podobne, keď vidíme ako tisíce
Počuli ste správu, čo sa stalo počas
Turíc, desať dní potom ako bol Ježiš vzatý
do nebies? Po kázaní silnej kázne, apoštol
Peter to uzavrel týmito slovami,
zaznamenanými v Sk. 2:36:
„Nech teda celý dom Izraela s istotou

prijímajú Krista ako Záchrancu a Pána, zdá
sa nám samozrejmé, keď hovoríme tieto
slová jeden druhému. „Ježiš mal pravdu!
Žatva je skutočne veľká!“ Ježiš mal
očividne pravdu. Čítal som o jednom
úžasnom prebudení Duchom Božím

vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy

v Strednej Americkej Divízii. Počas jednej

ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom.“

soboty 24 marca 2007 sa krstilo takmer

A Lukáš zaznamenáva v Skutkoch
2:37-40,

45 000 ľudí. Tu je svedectvo aspoň
jedného z tých, ktorí verejne krstom
vyjadrili svoju lásku k Ježišovi:

„Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci
a oslovili Petra a ostatných apoštolov:
Muži, bratia, čo máme robiť? 38Peter 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. 39Veď tento prísľub
patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým
vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš

Clarissa Pozo de los Santos hovorila
túto skúsenosť: „Putovala som po svete
a videla koľko veľa zla, bolesti a smútku
existuje a Boh má niečo iné pre mňa! Je to
akoby som mala teraz nový život. Viem, že
s Božou pomocou budem iná.“
14 000 mužov a žien bolo
pokrstených na jednom mieste kde sa
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Clarissa rozhodla pre život s Ježišom! Keď

zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už

počujeme príbeh ako je tento, naša

belejú k žatve!“

prirodzená odozva je: „Žatva je skutočne
veľká!“
Ale verím tomu, že Ježiš dával dôraz

Napriek bezútešnej žatve vidí Ježiš,
že žatva „je veľká“. Nie ste vďační, že Ježiš
vidí napriek vonkajším okolnostiam. Táto

na veľkú žatvu práve na čas, keď sa nezdá ,

rozmarná žena sa vracia do Sycharu a dáva

že žatva je veľká. Z ľudského hľadiska, sú

svedectvo o stretnutí s Pánom, Ježišom

časy, keď sa nám zdá, že žatva nie je

Kristom, ktorý zmenil jej život. Počúvajte

žiadna. V týchto časoch Ježiš nalieha na

čo sa stalo. Príbeh je zaznamenaný v Ján

nás aby sme pamätali, že žatva je skutočne

4:39-42.

veľká. Nalieha na nás aby sme sa pozreli
na realitu z radikálnej perspektívy. A keď
sa pozeráme tak ako sa on pozerá, zistíme,
že žatva je skutočne veľká.
Veľká žatva pri Sychare
Čítali ste príbeh Ježiša, ktorý stretol
ženu Samaritánku pri studni pri Sychare?
Určite poznáte ten príbeh. Na prvý pohľad
sa nezdá, žeby tu bola veľká žatva duší. Iba
jeden človek prišiel na stretnutie. Iba
jedna rozmarná žena. Keď učeníci prišli na

„Mnohí Samaritáni z toho mesta
uverili v neho pre slovo ženy, ktorá
svedčila: Povedal mi všetko, čo som
robila.40Keď teda prišli k nemu
Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. A
ostal tam dva dni.41A ešte omnoho viac
ich uverilo pre jeho slovo.42A žene
povedali: Veríme už nie preto, čo si
povedala; veď sme sami počuli a vieme, že
toto je naozaj Spasiteľ sveta.“
Mnohí Samaritáni uverili v Ježiša,

scénu, okamžite zhodnotili situáciu

kvôli svedectvu tejto ženy. Žatva bola tak

a uzavreli: „Veľa žatvy tu nie je“ A Ježiš

hojná, že Ježiš strávil ďalšie dva dni

prehliadol myšlienky učeníkov. Čítal im ich

v meste a mnohí ďalší sa stali veriacimi

tváre. Prekvapil ich slovami

vďaka Jeho slovu.

zaznamenanými v Ján 4:35.
„Vari nehovoríte i vy sami: Ešte štyri
mesiace a príde žatva? Hovorím vám,

Mnohí z nás by sme pravdepodobne
prefrčali cez mesto bez zastavenia. Alebo
by sme sa radšej rozhodli obísť toto

Radikálna modlitba – časť 1

mesto. Nie je tam žiadna žatva. Teda

5/8

Keď pripravovali stretnutie, nemali

minimálne z našej ľudskej perspektívy tam

vôbec predstavu, koľko ľudí príde v prvý

nie je žiadna žatva. Ale Ježiš nás vyzýva

večer. Ale predsa mali nadšenie a verili

aby sme sa pozreli znova aby sme otvorili

Ježišovým slovám: „Žatva je skutočne

oči. Alebo možno aby sme dali Pánovi

veľká“ V úvodný večer bola hala požiarnej

žatvy dovolenie aby otvoril naše oči

zbrojnice úplne plná! Pán žatvy požehnal,

a uschopnil nás vidieť z Jeho radikálnej

ako vždy požehnáva, keď mu dôverujeme.

perspektívy. Potom budeme viac rozumieť

Kazateľ Morris sa naučil dôležitú lekciu

pravde v Ježišových slovách: „Žatva je

počas nasledovných piatich týždňoch.

skutočne veľká.“

Nezáleží na tom čo hovoria ľudia.

Veľká žatva pri Sybertsville

Častokrát počujeme: „tu sa to nemôže
stať.“ Alebo „To nebude fungovať.“ Alebo,

Kazateľ Derek Morris pripravoval

„Nikto sa neukáže“ Naučil sa, že keď sa

svoju prvú verejnú evanjelizáciu v malom,

Pán Žatvy do toho zaangažuje, všade sa

depresívnom meste Sybertsville

prejaví jeho moc.

v Pensylvánii. Bol mladý, neskúsený, ale
verní nasledovníci Ježiša v miestnom zbore
ho veľmi povzbudzovali. Požičali si halu v
požiarnej zbrojnici a rozoslali pozvánky.
Vedel, že potrebuje nejaké silné posolstvo
a tak zavolal známemu kresťanskému
evanjelistovi C.D Brookovi a poprosil ho, či
by si od neho nemohol požičať kázania.
Keď povedal Áno, br. Morris okamžite
vedel, že je to Božie dielo. Strávil okolo
400 hodín prepisovaním jeho prednášok
a vyrobil si z nich svoje vlastné. Počúval
tak veľa kázni od CD Brooka, že znel
takmer ako on.

Toto je jeho žatva, nie naša. Pán
žatvy vie, čo robí a stále hovorí, že „Žatva
je skutočne veľká!“
Malá odozva – Veľká žatva
Jedného dňa, jeden nasledovník
Ježiša, Štefan, bol ukameňovaný na smrť
a vôbec nevidel veľa žatvy ako výsledok
svojho kázania. Biblia nám hovorí, že
väčšina ľudí v hľadisku boli zúriví, škrípali
zubami, zapchávali si uši, chvastali sa
a besneli. Žiadna pozitívna odozva od
poslucháčov. Ale Ježiš pozrel dole z pravej
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strany Božieho trónu a povedal, „Žatva je
skutočne veľká“.
Mladý muž, zvaný Saul z Tarzu mal
na starosti plášte v ten deň. Štefanov
svedok navždy zmenil Saulov život.
Zakrátko, potom čo počul Štefanovu
kázeň, padol Saul z Tarzu na tvár pred
Vzkrieseným Kristom na ceste do
Damašku a volal, „Pane, čo chceš aby som
urobil?“ Sk. 9:6, Štefanova posledná
kázeň, kázaná na život a na smrť mala
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Všetko čo mohli robiť bolo modliť sa.
Nakoniec, Pán žatvy je veliteľom nie my.
Jeden piatok poobede, keď Gary jazdil po
diaľnici domov, Duch Boží ho presvedčil
aby kompletne odovzdal svoj život
Ježišovi. Gary nemal vo svojej mysli žiadnu
pochybnosť. Len sa obával ako sa podelí
o túto správu so svojou ženou Laurie. Ale
v čase keď prišiel domov zistil, že Pán
žatvy tam bol pred ním.
To isté popoludnie, keď Gary

vplyv na tisíce budúcich nasledovníkov

cestoval domov bola jeho žena Laurie

Pána Ježiša Krista. Ježiš mal pravdu! Žatva

doma. Tiež Duch Boží ju neodolateľne

je skutočne veľká, hoci sa nám to na

presvedčil k tomu istému kroku aby

začiatku nezdá.

urobila vlastné rozhodnutie pre Ježiša.

Bola to aj skúsenosť jedného
kazateľa. Evanjelizačný tím prežíval
prítomnosť Božieho Ducha, hoci nie veľa
návštevníkov navštevovali stretnutia. Iba
niekoľký sa rozhodli plne odovzdať

Prestavte si úžas a radosť, keď sa zdieľali
o tom čo prežili s bratmi a sestrami
v miestnom zbore. Nie je Boh úžasný? On
je Pánom Žatvy!
Možno že si poviete, „to je úžasné,

a nasledovať Ježiša. Z ľudského hľadiska by

Dvaja ľudia sa urobili rozhodnutie pre

sa zdalo, že žatva nebola tak veľká.

Ježiša Krista. Dvaja ľudia sa pokrstili“ Dvaja

Možnože Ježiš tentokrát urobil chybu. Ale

ľudia sa stali plne odovzdanými

medzi novými ľuďmi bol aj jeden mladý

nasledovníkmi Ježiša. Tak to je asi ťažko

pár Gary a Laurie, ktorí verne chodil večer

veľká žatva. Môžete mať pravdu ak

čo večer. Ale na konci stretnutí, neboli

vyhodnocujete situáciu z ľudskej

plne presvedčení sa odovzdať do

perspektívy, ale Pán Žatvy vedel zvyšnú

Ježišových rúk. Je to vôbec možné.

časť príbehu, ktorú som ešte nepovedal.

Vyzeralo to ako úplný prepadák.

Tento mladý pár vnímal potrebu vstúpiť
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naplno do Božej služby. Hoci Laurie

Viete aký bol výsledok. Zero. Napriek

strádala s nevyliečiteľnou chorobou, tento

tomu môžeme veriť, že Pánovi žatvy sa

mladý pár s nadšením nasledoval Božie

oplatí dôverovať? Teraz z nášho ľudského

volanie. Gary, pracoval vo fabrike kde

pohľadu nevidíme, prečo to dopadlo tak

skladal katalyzátory, opustil svoje

ako to dopadlo, ale Ježiš sa na to pozerá

zamestnanie a študoval za kazateľa. Teraz

z inej perspektívy. Pozerá sa na to

namiesto zmeny výfukových plynov, ho

z perspektívy Božieho trónu.

používa Boh na zmenu ľudí! Teraz
namiesto zarábania si iba na obživu, Pán
žatvy si ho používa na to aby menil životy
ľudí. Nie je to veľká zmena?
Pán žatvy riadi firmu, ktorá pracuje

Ak verejné prednášky nie sú tým čím
dnes oslovuje Boží Duch ľudí na Slovensku,
čo tak skúsiť niečo iné. Verím, že žatva je
veľká. Dovoľte mi ešte jednu skúsenosť.
„Mnoho zmôže modlitba spravodlivého“.

na zázrakoch. Gary je stále aktívny

Jeden taliansky zbor navštívil na pozvanie

v kazateľskej službe. Tisíce už počuli

kazateľ Pavol Goia, ktorý je kazateľom SDA

pravdu o Ježišovi ako výsledok Garyho

zboru v Lexingtone (štát Michigan). Má

svedectva. Bola to veľká žatva? Určite

vynikajúci seminár o modlitbe a prišiel

áno! Slovo Ježišove je pravdivé moji drahí

prednášať pre 18 členný zbor. Na svoje

priatelia. Možno sa nám to nezdá vždy

prekvapenie tam na neho čakalo viac ako

jasné ale žatva je skutočne veľká.

200 ľudí. Zbor bol natrieskaný do popuku.

Viete o tom, že sú ľudia aj dnes ľudia,

Čo sa stalo? Jeden brat z miestneho

ktorí iba čakajú na pozvanie aby sa stali

zboru, navštívil jeho kurz o modlitbe

súčasťou Božieho kráľovstva? Aj vo

v Španielsku. Materiál ho oslovil, preložil

Zvolene sú ľudia, ľudia, ktorí sa s nami

prednášky do taliančiny a pripravil 40

spájajú cez naše média, ktorí chcú plne

stranový materiál. Ako zbor sa spolu

odovzdať svoje životy Ježišovi a stať sa

rozhodli, že sa začnú ráno modlievať za

súčasťou Jeho Kráľovstva!

poznanie Božej vôle pre miestny takmer

Spomínate si na našu poslednú
verejnú snahu o evanjelizačné prednášky?

vymierajúci zbor.
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 Po týždni prosba o uzdravenie
susedovej manželky, 3 štádium
rakoviny
 O týždeň prosba o uzdravenie dvoj
ročného syna. ...
 Po mesiacoch ...
Zbor sa rozrástol za krátky čas do
veľkosti, ktorú už nevedia zvládať. „Mnoho
môže modlitba spravodlivého“ a Pán žatvy
nám hovorí, že „žatva je skutočne veľká“
Milí zbor, chcem ťa vyzvať aby si sa
rozhodol osobne volať k Bohu a spoznal
spôsob akým chce náš Pán žatvy použiť
tento zbor. Chcem ťa vyzvať aby si si
v týždni našiel čas spolu s ďalšími dvoma –
tromi na modlitbe. 1x v týždni v mesiaci
september – spolu 4 x na krátko 15 –
30min.). Chcem ťa vyzvať aby si prosil
o spoznanie Božej vôle pre tvoj osobný
život, o spoznanie Božej vôle pre náš zbor.
A tretie výzva je aby ste sa modlili a Pán
žatvi vám otvoril oči a my by sme videli
žatvu z radikálnej, nebeskej perspektívy.
Pán žatvy nám hovorí, že „žatva je
skutočne veľká.“ Nech si teda Náš Spasiteľ
na to pripraví aj naše srdcia.
Amen.
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