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Radikálna modlitba – časť 2 

Radikálny problém 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Luk 10: 2b 

Téma:  hoci žatva je skutočne veľká, Ježiš poukazuje na problém   

Výsledok:  že robotníkov je málo 

Exegetická myšlienka:  Ježiš poukazuje na to že hoci žatvy je mnoho, robotníkov je málo.  

Homiletická myšlienka: Boh môže vziať zmätených a zastrašených nepracujúcich robotníkov a obnoviť ich 

svojou milosťou, zmocniť ich Svojím Duchom a poslať ich von ako efektívnych 

robotníkov na Jeho žatevnom poli! 

Účel:  Pomôcť mojim poslucháčom porozumieť skutočný problém so zhromažďovaním 

úrody nie je málo robotníkoch, ale v málo pracujúcich robotníkoch a povzbudiť ich 

aby umožnili  Pánovi žatvy aby ich obnovil svojou milosťou a zmocnil ich svojím 

Duchom Božím aby sa stali efektívnymi robotníkmi na Jeho žatevnom poli.  

 

Príbeh pre deti (alebo skôr pre dospelých?) 

BOŽE, ZMEŇ MA NA TELEVÍZOR... 

Učiteľka na prvom stupni raz zadala deťom úlohu napísať prácu o tom, čo by si želali, aby pre nich Boh urobil. 

Večer, keď práce prečítala, narazila na jednu, ktorá ju veľmi rozrušila. 

V tej chvíli prišiel domov jej muž a videl, že plače. "Čo sa stalo?" - pýtal sa. "Čítaj!" - odpovedala len a natiahla 

k nemu ruku so zošitom jedného dievčaťa. 

"Bože, dnes ťa chcem poprosiť o niečo zvláštne : zmeň ma prosím ťa na televízor. Rada by som bola na jeho 

mieste. Chcela by som žiť tak, ako žije televízor v našom dome. Chcela by som mať 

svoje zvláštne miesto, kde by sa okolo mňa schádzala celá rodina. Aby ma počúvali 

a neskákali mi do reči a nevypytovali sa, keď chcem niečo povedať. Chcela by som 

byť aj stredobodom pozornosti. A chcela by som, aby sa o mňa starali, ako sa 

starajú, keď televízor nejde. Tiež by som bola rada spolu s otcom, keď sa vráti 

domov - napríklad aj unavený. A aby si ma moja mamička všímala, aby išla ku mne, 

keď zostane sama a je jej smutno. 

Chcela by som, aby moji rodičia aspoň niekedy nechali všetko tak a strávili trochu času so mnou. Bože, 

vlastne nechcem a ž tak veľa, chcem sa mať len tak, ako akýkoľvek televízor ". 

"No to je hrôza! Úbohé dievča!" - vykríkol učiteľkin manžel. "Čo to je preboha za rodičov?!" Učiteľka mu so 

slzami v očiach odpovedala: "To je práca našej dcéry ..." 
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Úvod 

Pán žatvy má problém. Radikálny 

problém. V časti 1 tejto sérii o radikálnej 

modlitbe sme sa učili, že žatvy je skutočne 

VEĽKÁ! Existuje veľa mužov a žien, 

chlapcov a dievčat, ktorí čakajú na 

pozvanie stať sa súčasťou Božieho 

kráľovstva nebeského. Niektorí z vás sa 

modlili túto jednoduchú modlitbu, „Pane, 

otvor mi oči aby som mohol vidieť tak ako 

vidíš Ty.“ A začínate vidieť  Božej 

radikálnej perspektívy, že žatva je 

skutočne veľká!  

Ale je tu problém. Radikálny 

problém. O tomto zásadnom probléme 

môžeme čítať v Luk. 10:2. Prosím otvorte 

si som mnou bibliu v evanjeliu podľa 

Lukáša 10:2. Ježiš hovorí svojim apoštolom 

a tiež aj nám, 

 „I povedal im: Žatva je veľká, ale 

robotníkov je málo. Proste preto Pána 

žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 

žatvu!“ 

Ak radikálna perspektíva znamená, 

že žatva je skutočne veľká, aký môže byť 

radikálny problém? Možnože nenarukoval 

dostatočný počet robotníkov. V tomto 

prípade môžeme obviniť Pána žatvy. Mal 

predpokladať veľkosť žatvy. Ak vedel, že 

žatva bude veľká, prekypujúca, rozsiahla, 

mal povolať dostatočný počet robotníkov. 

Možnože je to jeho chyba, že je 

robotníkov tak málo. Čo si myslíte?  

Dovoľte mi položiť inú otázku. 

Koľkých jednotlivcov (z jeho učeníkov) 

povolal Pán žatvy aby sa stali robotníkmi 

na jeho žatve? Koľkých? Každého! 

Každého, ktorý sa rozhodol stať sa 

súčasťou Jeho kráľovstva! Máte pravdu, 

každého! Keď Ježiš dal príkaz ísť do celého 

sveta a kázať dobrú správu každému 

stvoreniu, nehovoril to len svojim zvyšným 

jedenástim učeníkom. Keď Ježiš povedal, 

„Choďte a čiňte mi učeníkov vo všetkých 

národoch, krstiac ich v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého“, tento príkaz bol pre nás 

všetkých, pre každého kto sa stal 

nasledovníkom Ježiša a časťou nebeského 

kráľovstva. Ježiš povedal, „A budem s vami 

vždy až do skonania sveta (Mat, 28,20).  

Takže ak my sme povolaní aby sme 

sa stali robotníkmi na Božom žatevnom 

poli, potom možno naša úvodná otázka by 
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sa mala zmeniť. Namiesto otázky „prečo je 

tak málo robotníkov?“, by sme sa mali 

pýtať otázku „Prečo je tak málo 

pracujúcich robotníkov?“ Väčšina tých 

takzvaných robotníkov sa zdajú byť 

neaktívnymi. „žatvy je skutočne veľa, ale 

pracujúcich robotníkov je málo.“ 

Takže prečo je tak málo pracujúcich 

robotníkov, keď je tak veľa žatvy? 

Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť 

v Ježišovom príbehu o mužovi, ktorý mal 

dvoch synov. Príbeh je zaznamenaný 

v Matúšovom evanjeliu Mat 21: 28-30.  

„Čo myslíte? Istý človek mal dvoch 

synov. Prišiel k prvému a povedal: Syn 

môj, choď dnes pracovať do vinice.29Ale 

ten mu odpovedal: Nechce sa mi. Neskôr 

to však oľutoval a šiel.30Prišiel teda k 

druhému a povedal to isté. Ten síce 

odpovedal: Idem, pane, ale nešiel.“ 

Ich otec ich poprosil aby pracovali na 

jeho vinici aby boli robotníkmi na jeho 

žatevnom poli. Jeden odmietol, ale neskôr 

oľutoval svoje unáhlené rozhodnutie 

a išiel. Druhý syn spočiatku súhlasil ísť, ale 

nešiel. Pýtali ste sa niekedy na dôvod 

prečo druhý syn nakoniec nešiel do vinice 

svojho otca? Myslíte si, že klamal svojho 

otca úmyselne aby ho podviedol. 

Pochybujem. Pravdepodobne aj mal 

v úmysle ísť, nakoniec bola to správna vec, 

ktorú by urobil. Ale tento druhý syn bol 

rozptýlený nejakou inou činnosťou. 

Spomínam si, keď mi ako 

násťročnému raz otec cez prázdniny 

pridelil prácu. Niečo som mal upratať na 

dvore. Boli prázdniny a tak času som mal 

hrozne veľa. Samozrejme, že som súhlasil, 

u nás sa v domácnosti oco počúval na 

slovo. Lenže ten deň priniesol toľko 

zaujímavejších činností, že som na svoju 

úlohu celkom zabudol. Keď sa oco vrátil 

domov, zahrnul ma výčitkami a ja som 

sľúbil, že to urobím zajtra. A myslel som to 

smrteľne vážne. Prišiel ďalší deň a ja som 

na svoju úlohu úplne zabudol. Večer prišiel 

oco domov pozrel na mňa prísnym 

pohľadom, ale nepovedal ani slovo. 

Nemusel. Vedel som kde je problém. 

Doteraz si spomínam na svoj vlastný pocit 

údivu nad tým ako som mohol zabudnúť. 

Ako to len bolo možné? Veď som ozaj 

chcel splniť otcovu žiadosť.  

Myslím si, že tak nejako to bolo s tým 

druhým synom. Niekto iný alebo niečo iné 

zachytilo jeho pozornosť a skôr ako si to 

stihol uvedomiť deň ubehol ako voda. Nuž 
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a text nás zanecháva v otázkach, čo mohlo 

spôsobiť, že sa z neho stal nepracujúci 

robotník.  

V inom príbehu hovorí Ježiš 

o nejakých hosťoch, ktorý boli pozvaní na 

veľký banket. Neočakávalo sa aby robili 

nejakú prácu. Iba sa mali ukázať a radovať 

sa z párty. Ale tiež boli rozptýlení inou 

činnosťou. Ak čítate príbeh, zistíte 

niekoľko výhovoriek, ktoré použili. Príbeh 

je zaznamenaný v Luk 14:15-20: 

„On mu na to porozprával toto:  

Jeden človek pripravil veľkú večeru a 

pozval mnohých.17Keď prišiel čas večere, 

poslal svojho sluhu, aby oznámil 

pozvaným: Poďte, už je všetko 

pripravené.18No naraz sa všetci začali 

vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som 

pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, 

ospravedlň ma!19Druhý povedal: Kúpil 

som päť párov volov a idem ich vyskúšať. 

Prosím ťa, ospravedlň ma!20Ďalší zas 

povedal: Oženil som sa, preto nemôžem 

prísť.“ 

Všimli ste si tieto rozptýlenia? 

Materiálne vlastníctvo – kúsok poľa. 

Obchodné aktivity – vyskúšanie nových 

párov volov. Vzťahy – človek sa práve 

oženil. Nuž nie je nič zlé na materiálovom 

vlastníctve, obchodných aktivitách, alebo 

vzťahoch. Ale, ak čokoľvek z toho sa 

dostane do cesty Božiemu pozvaniu, 

máme skutočný problém. 

Existuje aj druhé možné vysvetlenie 

pre malý počet pracujúcich robotníkov na 

Božom žatevnom poli. Robotníci mohli byť 

preťažení úlohou. Nakoniec, úloha bola 

obrovská. Žatva je skutočne veľká. Je 

ľahko sa cítiť premožený prácou.  

Je niekoľko dôvodov prečo môže byť 

robotník preťažený. Robotník môže zobrať 

úrodu z poľa sám. Stretol som niekoľkých 

robotníkov, ktorí pracovali bez prestania 

dokiaľ sa nevyčerpali. Dali zo seba všetko 

a ešte čosi navyše, ale zdalo sa akoby to 

nebolo dosť.  

Dovoľte mi aby som vám 

pripomenul, že Pán žatvy neočakáva od 

vás aby ste sa prepracovali ku skorej smrti. 

Tak isto ako prví Ježišovi učeníci, musíte si 

vyhradiť čas a trochu odpočívať (Mar 6:30-

31). Ale spýtate sa: „Ako bude veľká žatva 

pozberaná?“ Apoštoli čelili podobnej 

výzve, v prvých dňoch kresťanskej cirkvi. 

Boli preťažení obrovským rozsahom úlohy. 

A tak, vedení Duchom Svätým, delegovali 
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zodpovednosť na druhých. Nie ste 

povolaní k tomu aby ste robili všetku tu 

prácu sami. Vytvorte miesto aj pre 

druhých aby pracovali po vašom boku.  

Môžete byť preťažení aj preto lebo 

sa snažíte priniesť žatvu vo svojej vlastnej 

sile. Ak sa pokúšate slúžiť Pánovi žatvy 

a spoliehate sa na vlastné zdroje, budete 

určite preťažení. My všetci potrebujem žiť 

podľa slov proroka Zachariáša, Zach 4:6 

„Nie silou ani mocou, ale mojím 

duchom! — znie výrok Hospodina 

zástupov.“ 

Inak sa určite staneme preťažení 

nepracujúci robotníci.  

V tomto bode si môžete myslieť, 

„Toto je radikálny problém!“ Žatva je 

skutočne veľká, existuje veľa ľudí, ktorí 

čakajú na pozvanie stať sa súčasťou 

kráľovstva nebeského. Ale existuje tu 

radikálny problém. Je veľmi málo 

pracujúcich robotníkov! Veľmi veľa 

vyznávačov Ježiša Krista sa stalo 

rozptýlenými a preťaženými.  

Ale existuje aj dobrá správa! Pán 

žatvy môže vziať rozptýlených 

a preťažených nepracujúcich robotníkov 

a obnoviť  ich Svojou milosťou, zmocniť ich 

Svojím Duchom a poslať ich von ako 

sústredených a efektívnych robotníkov na 

Jeho žatve. 

Zvážte skúsenosť Šimona Petra, 

jedného z prvých nasledovníkov Ježiša. 

Počúval Ježišove slová, keď boli vyslaní 

dvanásti a potom keď vyslal 

sedemdesiatich. Luk 10:2 „I povedal im: 

Žatva je veľká, ale robotníkov je málo.“ 

Peter zakúsil moc Pána žatvy keď 

pracoval v Ježišovom mene. Chorí boli 

uzdravení. Utláčaní boli oslobodení. Dobrá 

správa bola kázaná s mocou. Možno si 

pamätáte príbeh počas Ježišovho súdu, 

keď Peter preklínal a povedal, „Nepoznám 

tohto muža!“ Dokonca aj po stretnutí 

s Ježišom po vzkriesení je Peter stále 

rozptýlený inou činnosťou a preťažený. 

Povedal svojim kolegom, „Idem chytať 

ryby,“ Nuž na chytaní rýb nie je nič zlé. Ale 

Ježiš zomrel na kríži aby nás zachránil 

z našich hriechov, bol vzkriesený z mŕtvych 

ako slávna ukážka toho, že on je 

skutočným Mesiáš, Syn Boží a on povedal 

svojim nasledovníkom aby kázali dobrú 

správu každému, koho stretnú. A čo robí 

Peter? Ide na rybačku. On je typickým 
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príkladom rozptýlených, preťažených 

nepracujúcich robotníkov.  

Ako ale odpovedá Ježiš? Ježiš sa ho 

nevzdáva. Ježiš je tam na pláži aby sa 

stretol so Šimonom Petrom potom čo 

zbytočne strávil noc na jazere. Príbeh si 

môžete prečítať v Ján 22kap. Ježiš povolal 

Petra znovu, obnovil ho Svojou milosťou 

a zmocnil ho Duchom Svätým. A ten 

rozptýlený a preťažený učeník prežíva 

osobnú transformáciu. Stáva sa pevným, 

nie vo vlastnej sile, ale v moci Ducha 

Božieho. Šimon Peter sa stáva sústredený 

a nebojácny. Počuli sme jeho svedectvo 

v prvej časti tejto série, zaznamenanej 

v Sk. 2:36. A ako výsledok tohto svedectva, 

3 tisíc mužov a žien sa postavilo na stranu 

Ježiša. Zanedlho po Letniciach Peter a Ján 

kráčajú ku chrámu. Keď sa približovali 

k bráne, nazývanej Krásna, stretli žobráka, 

ktorý žobral o dar. A ako odpovedal Peter? 

Bol rozptýlený, preťažený? Nie! Jeho 

reakciu môžeme čítať v Sk 3:6,  

„Peter však povedal: Striebro ani 

zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V 

mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a 

choď!“  

A potom Dr. Lukáš zaznamenáva v Sk 

3:7-9: 

„Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V 

tej chvíli chromému spevneli nohy a 

členky,8vyskočil, postavil sa a chodil; 

vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, 

skákal a chválil Boha.9Všetci ľudia ho 

videli, ako sa prechádza a chváli Boha.“  

Ak Ježiš môže vziať rozptýleného, 

preťaženého nepracujúceho robotníka, 

akým je Šimon Peter, a premeniť ho na 

sústredeného, efektívneho robotníka na 

Pánovom žatevnom poli, potom to môže 

urobiť aj pre iných rozptýlených 

a preťažených nepracujúcich robotníkov. 

Nie je to tak? On to môže urobiť pre mňa 

a On to môže urobiť aj pre teba.  

Pred niekoľkými rokmi mladý muž 

Simon prišiel do kancelárie kazateľa. Svoje 

tínežerské roky strávil vo východnom Los 

Angels. Pán Ježiš Kristus vyslobodil tohto 

mladého muža zo života násilia 

a kriminality a povolal si ho za robotníka 

na Božom žatevnom poli. Simon mal 

príležitosť vidieť Božie dielo v jeho živote 

v úžasných spôsoboch. Ale Simon sa stal 

rozptýleným a preťaženým ani nie tak 

prítomnosťou ako skôr jeho minulosťou. 
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Niekoľko nocí sedel na posteli a pozeral sa 

na svoje tetovania z gengu a premýšľal: 

„Môže ma skutočne Boh použiť, po tom 

všetkom, čo som urobil? Bol klasickým 

príkladom moderného rozptýleného 

a preťaženého robotníka.  

Keď sedel v kancelárii kazateľa, slzy 

mu naplnili oči. Ako tak kazateľ počúval 

nárek jeho srdca, Boh mu dal slovo nádeje 

pre Simona. My nemusíme zostať tam kde 

sme. Nie sme viazaný tým, čo nás kedysi 

zvyklo viazať. V Kristovi sme novým 

stvorením. Simon sa chopil dobrej správy 

Božieho slova. Ten rozptýlený a preťažený 

mladý muž bol obnovený Božou milosťou. 

Bol zmocnený Duchom Božím. Iba 

niekoľko týždňov neskôr, keď sa Simon 

zdieľal s druhými o dobrú správu 

o Ježišovi, Boh ho inšpiroval aby povedal 

svoju skúsenosť. Pred tým sa Simon veľmi 

hanbil povedať svoj príbeh na verejnosti. 

Ale viac už nie! Na konci svojho svedectva 

povedal Simon jednoduché pozvanie a 50 

ľudí prišlo dopredu a prijalo Ježiša Krista 

za svojho osobného Spasiteľa a Pána.  

O niekoľko dní neskôr prijal Simon 

povolanie od Kresťanskej misijnej 

organizácie, v ktorom ho žiadali aby slúžil 

v misijnom tíme v Južnej Amerike. Simon 

pracoval v meste Salvador 

v severovýchodnej Brazílii. Navštevoval 

ľudí v častiach mesta, kde sa miestny báli 

chodiť a kam polícia nechodila nikdy! Boh 

dokonca použil Simonove tetovanie 

z gangu aby mu získalo malý rešpekt 

medzi členmi miestneho gangu. 

Výsledkom týchto stretnutí bolo 5 tisíc 

ľudí, ktorí sa rozhodli plne nasledovať 

Ježiša ako svojho Záchrancu a Spasiteľa.  

Simon zasvätil svoj život aby hovoril 

ľuďom pravdu o Ježišovi. Stále pamätal na 

svoju minulosť. Stále nosí svoje jazvy. Ale 

dnes sa teší z toho, že Boh môže vziať 

rozptýlených, preťažených nepracujúcich 

robotníkov a premeniť ich na 

sústredených efektívnych robotníkov na 

Jeho žatevnom poli.  

A Simon nie je jediný rozptýlený 

a preťažený nepracujúci robotník, ktorého 

bol obnovil svojou milosťou a zmocnil ho 

Svojím Duchom a poslal ho von ako 

efektívneho robotníka do Jeho žatvy. Iba 

tento týždeň som počúval svedectvo 

jedného člena misijného tímu vo Forest 

Lake Church. 10 rokov slúžil ako pastor 

v Kalifornii. Ale stal sa veľmi preťaženým. 

Nakoniec dal výpoveď. Niekoľko rokov iba 

sedel v poslednej rade kostola. Nikdy 
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nezaprel Krista a nikdy sa nevzdal viery, 

ale bol iba ďalším príkladom rozptýleného, 

preťaženého nepracujúceho robotníka. 

Mohol zostať v takomto stave po zvyšok 

svojho života. Ale povedal som Vám dnes 

dobrú správu, či nie? Boh môže vziať 

rozptýleného, preťaženého nepracujúceho 

robotníka a obnoviť ho svojou milosťou, 

zmocniť ho Svojim duchom a poslať ho 

von ako efektívneho robotníka na Svoju 

žatvu.  

To je presne to čo sa stalo Delwinovi. 

Začal sa zapájať do zborových plánov vo 

West Oalm Beach a potom presťahovaní 

sa do Orlanda, sa Delwin zapojil do 

zborovej webovej služby Forest Lake 

Church. Dnes Delwin Finch je naším 

dobrovoľným webovým zborovým 

kazateľom a je vitálnym členom 

mediálneho tímu. Chváľme Pána. Stovky 

ľudí sa s nim spojí každý týždeň cez 

webovú stránku zboru. Dostávajú 

modlitebné prosby zo všetkých končín 

zeme. Boh otvára oči v zbore aby mohli 

vidieť, že žatva je skutočne veľká! 

A hoci existuje radikálny problém, že 

pracujúcich robotníkov je málo, dobrá 

správa je, že Boh môže vziať rozptýlených, 

preťažených nepracujúcich robotníkov 

a obnoviť ich svojou milosťou, zmocniť ich 

svojím Duchom a poslať ich von ako 

efektívnych robotníkov na Jeho žatve.  

Čo myslíte, koľko takých 

rozptýlených alebo preťažených 

robotníkov máme tu medzi nami v zbore 

CASD vo Zvolene? Alebo sa Vás opýtam 

osobne. Nevnímaš seba ako 

nepracujúceho robotníka rozptýleného 

všednosťami tohto života alebo 

preťaženého okolnosťami v osobnom 

alebo zborovom živote? Ježiš nám v tejto 

chvíli hovorí slová z evanjelia: 

„poďte ku mne všetci, ktorí ste 

obťažení a ja vám dám odpočinutie.“ 

Príďme k trónu milosti a dovoľme 

Bohu aby nás premenil. Je tu dobrá 

správa. Je tu skutočne dobrá správa. Boh 

môže vziať rozptýleného a preťaženého 

kresťana do svojich rúk, dokáže ho obnoviť 

svojou milosťou a zmocniť ho svojím 

Duchom Božím aby sa stal efektívnym 

robotníkom na Jeho žatevnom poli. 

Umožni Pánovi žatvy aby ťa obnovil 

svojou milosťou a zmocnil ťa svojím 

Duchom Božím aby si sa stal efektívnym 

robotníkom na Jeho žatevnom poli.

 Amen. 


