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Radikálna modlitba – časť 3
Radikálna modlitba
Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University
(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto)

Časť písma:

Luk 10: 2c

Téma:

To čo by mali Ježišovi nasledovníci robiť, keďže je veľká žatva a málo robotníkov,

Výsledok:

je žobrať Pána žatvy aby poslal robotníkov na Svoju žatvu.

Exegetická myšlienka:

Pretože je veľká žatva a málo robotníkov, Nasledovníci Ježiša by mali prosiť Pána
žatvy aby poslal robotníkov na Svoju žatvu.

Homiletická myšlienka: Pán žatvy, naliehavo ťa žiadam aby si poslal robotníkov na Svoju žatvu a máš aj
môj súhlas začať so mnou.
Účel:

Povzbudiť poslucháčov aby odpovedali na Ježišovu výzvu a modlili sa radikálnu
modlitbu.

Úvod
Už ste sa modlili odvážnu modlitbu?
Nehovorím o štandardnej modlitbe pred
jedlom: „Ďakujem ti za tento deň a za
jedlo, ktoré jesť budem“, a ako z verklíka
doplníme pred spaním: „Ďakujem ti za
tento deň a dopraj nám pekný sen.“ Nie
takúto modlitbu. Hovorím o smelej –
odvážnej modlitbe.

Ako Ježiš, keď držal malý obed vo
svojich rukách a modlil sa k Svojmu
nebeskému Otcovi aby poskytol jedlo pre
zástup ľudí. Toto bola tiež odvážna
modlitba. Pisatelia evanjelií nám
nezanechali presné slová tejto Ježišovej
modlitby. Ale s istotou viem, že to nebolo
iba: „Ďakujem ti za tento deň a za jedlo,
ktoré jesť budem.“ Ježiš sa modlil odvážnu
modlitbu.

Ako Eliáš, keď sa tri krát vystrel nad
bezduchým telom syna vdovy zo Sarepty
a modlil sa k Hospodinovi: „Hospodin,
Bože môj, oživ, prosím, toto dieťa.“ (1Kr.
17:21). Toto bola odvážna modlitba.

Dnes Vás bude Ježiš vyzývať aby ste
sa modlili odvážnu modlitbu. Radikálnu
modlitbu. Ak zakričíte k Bohu vo viere,
táto modlitba vám zmení navždy váš život.
Študovali sme Ježišove slová zaznamenané
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„Žatva je veľká, ale robotníkov je

si všimli tú radikálnu perspektívu. Ježiš

málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal

povedal, „Žatva je skutočne veľká.“

robotníkov na svoju žatvu!“

Existujú muži, ženy, chlapci a dievčatá,
ktoré iba čakajú na to aby boli pozvaní do
nebeského kráľovstva. Žatva je skutočne
veľká! Niekedy je táto žatva zrejmá. Ale
väčšinu času sa potrebujeme modliť,
„Pane otvor moje oči aby som mohol
vidieť tak ako vidíš to ty.“ Zo Svojej
radikálnej perspektívy. Potom je žatva
skutočne veľká.
Ale Ježiš poukazuje na radikálny

Pri prvom čítaní, toto neznie ako
radikálna modlitba. Ale pri pozornom
štúdiu týchto Ježišových slov objavíme, že
toto je skutočne radikálna požiadavka.
Existuje niekoľko gréckych slovies, ktoré sa
prekladajú ako sloveso „modliť“. Prosí nás
v tomto texte Ježiš, aby sme vyslovili
požiadavku? Aby sme vyjadrili túžbu? Nie!
V origináli je toto vyjadrenie
intenzívnejšie. Grécky text tu používa

problém. Hovorí, „Žatva je skutočne veľká,

slovo deomai, čo znamená „zaprisahávať“,

ale robotníkov je málo.“ V druhej časti

„úpenlivo prosiť“, „žobroniť“. Cítite

sme zistili, že skutočný problém nie je vo

intenzitu tohto slova? Je oveľa silnejšie

veľmi malom počte robotníkoch. Skutočný

ako len jednoducho „modliť sa“.

problém je, že existuje veľmi málo
pracujúcich robotníkoch. Toto je skutočný
problém! Tí ktorí sa nazývajú robotníkmi
sú zmätený, znechutený.
A pretože existuje tento radikálny

Poďme sa pozrieť na niektoré časti,
kde sa toto sloveso deomai používa.
Nájdeme ho dva krát v spojitosti
s Ježišovým učením o modlitbe k Pánovi
žatvy. Tiež ho nájdeme v Luk 5:12

problém, hoci žatva je skutočne veľká,

v spojitosti s malomocným, ktorý žobroní

Ježiš vyzýva svojich učeníkov a vyzýva aj

o uzdravenie. V Luk. 8:38 muž, ktorý bol

nás k radikálnej modlitbe. Poďme si znovu

oslobodený od légie démonov, úpenlivo

spolu prečítať Luk. 10:2

prosí aby mohol ísť s Ježišom a v Luk 9:38
intenzívne prosí muž Ježiša aby oslobodil
jeho syna od zlého ducha. Zdá sa vám, že
táto prosba bola len obyčajnou túžbou

Radikálna modlitba – časť 3

3/7

alebo vyjadrením požiadavky? Ako Vám to

príkaz! Ak učiteľ povie študentom,

znie?

„Odovzdajte svoju domácu úlohu na konci
Možnože na lepšie pochopenie tohto

slovesa deomai je jeho použitie v Luk
22:31-32 Tu sa Ježiš modlí:
„Šimon, Šimon, hľa, satan si vás
vyžiadal, aby vás preosial ako
pšenicu.32Ale ja som za teba prosil, aby
tvoja viera neochabla.“

hodiny,“ toto nie je iba opatrná
požiadavka! Učiteľ očakáva aktívnu
odpoveď.
Podobne, ak Ježiš hovorí svojím
učeníkom, a tiež aj nám, „Proste preto
Pána žatvy,“ očakáva našu aktívnu reakciu.
Ale z tohto Ježišovho apelu sa môžeme
dozvedieť ešte čosi navyše. V gréčtine

Peter bol v ohrození straty večného

môžeme rozkazovací spôsob vyjadriť

života. Satan ho chcel preosiať ako

dvoma spôsobmi. Prítomný rozkazovací

pšenicu. Čo si myslíte, ako sa Ježiš modlil

spôsob má myšlienku „rob ďalej to čo už

za Šimona? Odpoveď je v texte. Použité

robíš“. Ak bežíš pred zúrivým psom a ja na

sloveso je deomai. Bola to úpenlivá

teba zakričím „Bež, bež!“, používam

modlitba. Ježiš naliehavo prosil za Šimona

prítomný rozkazovací spôsob. Inými

Petra pred Svojim Otcom. Ježiš nám takto

slovami, ty bežíš. Pokračuj v bežaní! Je to

ukazuje ako sa modliť radikálnu modlitbu.

podobne ako keď Ježiš povedal Mat 7:7,

Modli sa naliehavo, úpenlivo. Žobroň.

„Proste a dostanete,“ kde používa

Naliehavá Ježišova prosba

prítomný rozkazovací spôsob. Čo to
znamená? Máte pravdu. Ježiš hovorí, „vy

Všimnite si, že toto sloveso je
rozkazovacie: „Proste preto Pána žatvy,..“

prosíte, pokračujte teda v prosení, proste
ďalej!“

Čo to znamená, keď sa používa
rozkazovací spôsob? Je to príkaz alebo

Ale gréčtina pozná aj tzv. aorist

apel? Rozkazovanie očakáva, aktívnu

rozkazovací spôsob, ktorý znamená „začni

odpoveď. Ak požiarnik vbehne do verejnej

robiť niečo, čo si doteraz ešte nerobil.“ Ak

budovy a kričí, „Okamžite opustite túto

stojím v priekope, opieram sa o lopatu

budovu!“ to nie je iba slušný návrh. Je to

a šéf mi povie, „Kopa!“, myslí tým, „Začni
kopať!“ Nekopeš, ale musíš začať kopať.“

Radikálna modlitba – časť 3

4/7

Toto je aorist rozkazovací spôsob

týmto dávame Bohu súhlas aby urobil

v gréčtine. Podobne, keď Ježiš hovorí

niečo radikálne.

k ľuďom pred Lazarovým hrobom.

Zaslanie robotníkov

„Rozviažte ho a nechajte ho odísť!“ (Jána
11:44), používa aorist imperatívny spôsob.

Čo je potom také radikálne na tejto

„ešte ste ho nerozviazali. Pozrite sa na

modlitbe? Keď budeme skúmať hlbšie,

neho. Je zabalený a on sa nedokáže

nájdeme odpoveď v Ježišových slovách.

oslobodiť. Začnite ho rozväzovať

O čo budeme naliehavo prosiť Pána žatvy,

a nechajte ho odísť.“

keď sa začneme modliť? „aby poslal
robotníkov na Svoju žatvu.“ Nuž, toto

Vidíte tieto rozdiely medzi
prítomným imperatívom a aorist
imperatívom? V tomto Ježišovom apeli
aby sme sa modlili radikálnu modlitbu, nás
Ježiš žiada aby sme sa naliehavo modlili,
prosili, žobrali. Ježiš tu používa aorist
imperatív. Hovorí nám, „Začni sa
naliehavo modliť. Ešte sa nemodlíš tak ako

neznie veľmi radikálne. Ale slovné
spojenie „poslal robotníkov“ nie je presný
preklad z gréčtiny. Bežné grécke sloveso
poslať je apostello, z ktorého my máme
podstatné meno apostolos - apoštol. Keď
evanjelium zaznamená, že Ježiš poslal
učeníkov, používa sa sloveso apostello.
Ale sloveso v Luk 10:2 je radikálnejšie.

by si mal. Potrebuješ naliehavo prosiť
Pána žatvy.“

Poslal robotníkov nie je ani presný
preklad. Je to vééééééľmi slušný preklad.

Nuž a v tomto momente si môžeš
myslieť, „Počkaj, počkaj. Nerozumiem.
Prečo by som mal žiadať Pána žatvy aby
poslal robotníkov? Prečo musím začať
prosiť Pána žatvy tak ako som nikdy pred
tým neprosil? Nechce vari Pán žatvy toto
urobiť?“ Samozrejme, že chce. Takže
prečo potom musíme žobroniť? Myslím si,
že to má viac dočinenia so zmenou našich
sŕdc ako so zmenou Božieho srdca. My

Jemný slušný preklad. Sloveso, ktoré sa tu
používa je ekballo. Ballo znamená hádzať
alebo zahodiť. Ballo sa použilo, keď učeníci
hádzali siete z loďky (Jána 21:6). Ballo sa
použilo, keď Ježišovi nepriatelia zdvihli
skaly aby ho do neho hodili (Jan 8:59).
Ballo sa použilo, keď Ján Krstiteľ bol
hodený do vezenia (Ján 2:24). Ballo
znamená hádzať alebo zahodiť. Ale toto
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tiež ešte plne nevystihuje zmysel tejto

Ježiš hneď po krste vedený Duchom na

radikálnej modlitby.

pustatinu. Ježiš sa vracia z púšte a začína

Grécke sloveso „poslať“ použité
Ježišom v Luk 10:2 je ekballo. Predložka ek
znamená „von“. Takže ekballo znamená
vyhodiť von alebo zahodiť von. Evanjelium
používa ekballo niekoľkokrát pri vyjadrení
vyháňania démonov. Toto slovo sa
použilo, keď Ježiš vyhnal peňazomencov
z chrámu (Ján 2:15). Ako vidíte toto nie je
slušné jemné sloveso a Ježiš nechce aby
sme sa modlili jemné modlitby. Ježiš

Svoju aktívnu službu v napĺňaní proroctva
proroka Izaiáša. Evanjelista Marek na
druhej strane zaznamenáva ako je Ježiš
vyhodený Duchom na púšť. Väčšina
prekladov to neprekladá gréčtinu presne.
Sloveso použité v Mar 1:12 je ekballo.
(Roh. –ho pudli Duch, Ekum – Vypudil Ho
Duch). Nie, Ježiš je ochotný byť vyhodený
na Božie žatevné pole.
Možno si myslíš, „Čo sa so mnou

hovorí aby sme naliehavo prosili Pána

stane, ak dám súhlas Ježišovi, súhlas aby

žatvy aby „vyhnal“ robotníkov, „vyvrhol“

na vyhodil na svoje žatevné pole?“ Nuž

robotníkov, „vyhodil“ robotníkov na Svoju

toto je Božia zodpovednosť, nie vaša.

žatvu. Toto je radikálna modlitba.

Vyhodí ťa von tam, kde On chce aby si bol.

Osobná žiadosť

Môže to byť vzdialená krajina alebo to
môže byť presne tam, kde práve žiješ.

Nemôžeš sa modliť túto radikálny

Mojou úlohou, tvojou úlohou je byť

modlitbu, iba ak sám si ochotný byť časťou

ochotný, byť pripravený, modliť sa

odpovede na túto modlitbu. Dovoľte mi

radikálny modlitbu, naliehavo prosiť: „Pán

vložiť túto radikálnu modlitbu do

žatvy, Naliehavo ťa prosím aby si vyhnal

jednoduchých slov:

robotníkov na svoju žatvu a máš môj

„Pán žatvy, Naliehavo ťa prosím aby
si vyhnal robotníkov na svoju žatvu a máš

súhlas začať so mnou.“ Ste ochotný
reagovať na Ježišovu výzvu?

môj súhlas začať so mnou.“
Sám Ježiš je ochotný aby bol
vyhodený von. Matúš zaznamenáva ako je

Nátanova reakcia
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cestách rýchlosťou 160 km/h. Nakoniec

v Pennsylvánii mal odhodlanie modliť sa

bol Náthan presvedčený, že Boh chce aby

radikálnu modlitbu. Nathan pracoval

sa vzdal svojej milovanej BMW motorky

v zlievarni v Macungie, Pensilvania.

a našiel odvahu ju zanechať. Jeho

Nathan nešťastnou náhodou položil svoju

radikálna modlitba bola vypočutá.

ruku na koľajnicu pod prúdom a 440
voltov silného elektrického prúdu prešlo
jeho telom. Nathan mohol túto noc
zomrieť. Keď ho doktori prezreli, našli bod
vstupu elektrického prúdu do jeho tela,
ale nenašli, kade vychádzal von. V ten
večer Boh zázračne ušetril Nathanov život
a malo to svoj dôvod.

Boh odpovedal na Náthanovu
radikálnu modlitbu prostredníctvom
životov iných Ježišových nasledovníkov.
Dve rodiny v jeho zbore boli vedení
Duchom a rozhodli sa, že mu zaplatia
bakalárske štúdium na vysokej škole. Tieto
rodiny urobili veľkú finančnú obeť aby sa
pripojili k Pánovi žatvy vo vyhadzovaní

O niekoľko rokov neskôr, Nathan

robotníkov do Jeho žatevného poľa. Jeden

pokľakol pod hviezdnatým nebom a modlil

z týchto sponzorov dnes už spí v Ježišovi,

sa radikálnu modlitbu. „Pán žatvy,

ale pred tým ako zomrel, uložil si nejaký

Naliehavo ťa prosím aby si vyhnal

ten poklad v nebi.

robotníkov na svoju žatvu a máš môj
súhlas začať so mnou.“ Nathan sa modlil
v jednoduchej viere a Boh počul jeho
modlitbu!
Výsledkom tejto modlitby bolo Božie

4 roky potom ako sa Nathan modlil
radikálnu modlitbu, bývalý robotník zo
zlievarne promoval v odbore teológia.
Dnes je Náthan stále odovzdaným
nasledovníkom Ježiša. Slúži ako pastor

uvedenie sekvenčných udalostí, ktoré

lokálneho zboru a je hlboko odovzdaný

navždy zmenili Náthanov život. Najprv Boh

misijnej práci. V skutočnosti, keď bol na

žiadal Náthana aby sa vzdal svojej

jednej z týchto misijných ciest zoznámil sa

najväčšej záľuby: motorky BMW. Nathan

so svojou prekrásnou ženou. Boh nám

miloval tento stroj, dokonca aj Satan sa

vždy dá viac ako si zaslúžime! Myslite si, že

pokúšal viať mu na motorke život, keď ho

Natan ľutoval toho, že sa modlil radikálnu

popudzoval aby jazdil na nebezpečných

modlitbu? Nie. Teraz namiesto toho aby sa

Radikálna modlitba – časť 3

7/7

len staral o svoj život, Boh ho používa aby

žatevnom poli, som ochotný. Len mi ukáž

urobil tento svet lepším, aby zachraňoval

čo chceš aby som urobil Pane. Dávam ti

životy druhých pre večnosť!

k tomu svoje úplné povolenie. Plne sa ti

Tiež som sa modlil túto radikálnu
modlitbu a to niekoľkokrát. Pred rokom ...

odovzdávam. „Vyžeň robotníkov na svoju
žatvu a máš môj súhlas začať so mnou.“
Odpoviete na Ježišovu výzvu? Budete
sa modliť túto radikálnu modlitbu? Ak
súhlasíte, skloňte svoju hlavu kdekoľvek sa

Nedávam Vám návrh aby každý kto

nachádzate. Tu v modlitebni, na chodbe,

sa bude modliť túto radikálnu modlitbu sa

v obývačke alebo pracovni za počítačom.

stal kazateľom. Len vás jednoducho

Ak šoférujete, zastaňte pri krajnici

povzbudzujem aby ste sa modlili túto

a skloňte sa k modlitbe. Potom krič

radikálny modlitbu a videli, čo Pán žatvy

k Bohu. „Pán žatvy, Naliehavo ťa prosím

dokáže vo Vašom živote.

aby si vyhnal robotníkov na svoju žatvu
a máš môj súhlas začať so mnou.“ Amen.

„Pán žatvy, Naliehavo ťa prosím aby
si vyhnal robotníkov na svoju žatvu a máš
môj súhlas začať so mnou.“

Chcel by som vás povzbudiť
k počúvaniu ďalšej časti série o Radikálnej
modlitbe, pretože mali by ste mali byť

Vyzývam vás aby ste dnes kričali
k Pánovi žatvy dnes a každý deň. Povedz
mu:
„Čokoľvek chceš aby som urobil, ja
urobím. Kamkoľvek ma chceš poslať, ja
pôjdem. Ach ma chceš povolať na plný
úväzok, som ochotný. Ak chceš aby som
bol robotníkom vo svojej práci, v mojom
podnikaní, vo svojom dome, som ochotný
Pane. Ak ma potrebuješ aby som dal obeť
pre podporu tvojich robotníkov na

informovaní o radikálnych výzvach,
ktorým určite budete čeliť.

