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Radikálna modlitba – časť 4 

Stretnutie s radikálnymi výzvami 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Luk 10: 3 

Téma:  To čo prežívame, keď sme hodení na žatevné pole 

Výsledok:  je pocit baránka medzi vlkmi 

Exegetická myšlienka:  Keď sme hodení na žatevné pole, cítime sa ako baránok medzi vlkmi 

Homiletická myšlienka: Ježiš ťa nikdy neopustí a nikdy na vás nezabudne. 

Účel:  Varovať poslucháčov o výzvach, ktoré pred nimi sú, keď budú hodení na žatevné 

pole. 

 

Príbeh pre deti Dvaja stroskotanci na ostrove 

Rozdelia si ostrov  

Modlia sa a jeden dostáva všetko (ovocie, ženu, jedlo, oblečenie, loď) a druhý nič.  

Keď prvý odpláva, Boh prehovára, prečo ho neberie druhého so sebou.  Odpoveď: Lebo si ho nepožehnal!  

Boh: ale on sa modlil za to aby som vypočul tvoje modlitby.  

Mat. 18:19 „Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je 

v nebesiach.“ 

Ponaučenie: naše požehnanie je často závislé od modlitieb druhých.  

 

Úvod - opakovanie 

1. Pozri sa na žatvu s Božej perspektívy.  

2. 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! 

3. Pán žatvy, Naliehavo ťa prosím aby si 

vyhnal robotníkov na svoju žatvu a 

máš môj súhlas začať so mnou. 
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Už ste sa modlili odvážnu modlitbu? 

Pretože žatva je veľká, ale robotníkov je 

málo. Ježišova nás vyzýva aby sme sa 

modlili radikálnu modlitbu, kričali k Pánovi 

žatvy aby vyhodil robotníkov na jeho žatvu 

a aby sme mu dali súhlas začať s nami. 

Kedykoľvek sa budete modliť túto 

radikálnu modlitbu a dávať súhlas Pánovi 

žatvy aby vás vyhodil na Jeho žatevné 

pole, pripravte sa na životné 

dobrodružstvo. Avšak musím Vás varovať, 

že sa stretnete s radikálnymi výzvami.  

Pozrime sa na Ježišove slová, ktoré 

sme už spolu študovali. Luk 10 od 2 verša.  

„I povedal im: Žatva je veľká, ale 

robotníkov je málo. Proste preto Pána 

žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 

žatvu!“ 

Ale Ježiš nás potom varuje, čo je 

zaznamenané vo verši 3.: 

„Choďte! Hľa, posielam vás ako 

baránkov medzi vlkov.“ 

Baránky medzi vlkmi! Znie to tak 

nebezpečne. Ježiš je až bolestne úprimný. 

Keď voláte k Pánovi žatvy aby poslal viacej 

robotníkov na Svoje pole musíte byť 

pripravení čeliť radikálnym výzvam. 

V dnešnom zamyslení objavíme, že tieto 

radikálne zmeny budú interné, ale aj 

externé.  

Okamžitá interná výzva, ktorej 

mnohí z nás musia čeliť je nedostatok 

zrelosti a skúseností v Božej vinici. Sme 

iba baránky. Je známe, že ovca nepatrí 

k najinteligentnejším alebo najsilnejším 

členom v kráľovstve zvierat. Pochybujem, 

žeby niekto z vás vsal toto ráno a povedal, 

„Cítim sa dnes silný ako ovca.“ Alebo 

„Cítim sa dnes tak odvážny ako ovca.“ 

Alebo „Dnes sa cítim tak múdry ako ovca.“ 

Zvyčajne hovoríme, že sme silný ako ... 

býk. Alebo sme odvážny ako .... lev. Alebo 

múdry ako ... sova. Nikdy som tomu 

nerozumel prečo, ale asi je sova predsa 

len múdrejšia ako ovca. Dokonca obraz, 

ktorý používa Ježiš, nie je dospelá, zrelá a 

skúsená ovca. On popisuje tých, ktorí sú 

vyhodení na žatevné pole ako baránky. 

Slabé, nedospelé baránky.  

Je pravda, že sme počuli zasľúbenie 

Ježišovo, keď povedal, „bude konať skutky, 

aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, 

lebo ja idem k Otcovi.“ Ján 14:12. 

Teoreticky veríme tomuto zasľúbeniu, ale 

mnohí z nás nevyskúšali toto zasľúbenie 

v reálnom živote. Ak dáte Pánovi žatvy 
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úplné splnomocnenie aby vás vyhodil na 

svoje žatevné pole, môžete na vlastnej 

koži zažiť bolestnú skúsenosť, že ste iba 

baránkom. 

Will bol iba baránok, keď dal Pánovi 

žatvy súhlas aby ho poslal na Jeho žatevné 

pole. Will bol kresťanom celý svoj život, 

ale bol ešte dieťaťom a bez skúseností 

pracovníka na Pánovej žatve. V marci 2002 

Bol Will pozvaný prednášať sériu kázni 

v Keni. Odpovedal na toto povolanie 

výstižne a k veci slovami:  „Ty vieš Pane, že 

ja nekážem!“ Mohol povedať, „Som iba 

baránok! Vyber si dospelé ovce ako Daniel 

Duda!“ Boh by si iste zvolil niekoho 

skúsenejšieho, duchovnejšieho ako on. Ale 

Will si vyžiadal od Boha znamenie. 

Nakoniec, Gideon tiež žiadal o znamenie 

aby vedel, že jeho povolanie bolo určite 

od Boha. Boh ho potom usmerňoval aby 

viedol Izraelskú armádu.  

Will si kľakol k modlitbe a povedal: 

„Bože, Nikdy som ťa nežiadal o znamenie, 

ale potrebujem vedieť, že toto je to čo 

chceš odo mňa aby som robil.“ V tej chvíli 

prišlo Willovi na myseľ: „Prečo ma žiadaš 

o znamenie? Žiadal som ťa aby si šiel do 

celého sveta, a že budem s tebou!“ 

Odpoveď bola jasná! Všetko, čo mohla 

táto 70 ročná ovca povedať bolo 

„Ďakujem ti Pane.“ 

Niekoľko týždňov neskôr poslal Will 

email lokálnemu koordinátorovi v Keni 

a pýtal sa ho: „Koľko ľudí očakávame na 

stretnutí?“ Nuž a odpoveďou bol 

šokovaný. Očakávali približne 5 000 ľudí 

počas týždňa a viac ako 10 000 cez 

víkendy. Keď si Will prečítal tieto čísla, 

znovu čelil bolestivej skutočnosti, že je iba 

„baránok“ Povedal svojej žene: Nie je 

možné aby som stál pred toľkým 

zástupom ľudí a kázal im.“ Will chcel slúžiť 

Bohu. Bol ochotný sa modliť radikálnu 

modlitbu a dať Pánovi žatvy súhlas by ho 

vyhodil na žatevné pole. Ale Will zápasil 

s vnútornou výzvou, že je iba nedospelý 

baránok bez skúsenosti. Mnohí z nás 

rozumieme Willovmu pocitu 

nedostatočnosti.  

Možnože oveľa radikálnejšej výzve, 

ktorej budeme musieť čeliť po vyhodení 

na žatevné pole, je externá výzva. „Hľa, 

posielam vás ako baránkov medzi vlkov.“ 

Nielenže si poslaný ako baránok, ale si 

poslaný ako baránok medzi vlky. Budeš 

čeliť protivníkom, keď ťa Pán žatvy pošle 

na Jeho žatevné pole. Budeš čeliť 

predátorom. Títo protivníci nemajú 
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vhodné spôsoby a nie sú bojazliví. Sú to 

vlci. Pri inej príležitosti Ježiš popísal týchto 

vlkov ako dravých (Mat 7:15). Apoštol 

Pavol ich nazýva pažravými (evanj. Sk 

20:29). A všimnime si, že toto nebol iba 

jeden vlk. Ježiš povedal: „Posielam vás ako 

baránkov medzi vlkov.“ Je tam množstvo 

vlkov. Títo predátori poľujú v skupinách. 

Nájdu si najslabší cieľ a hľadajú spôsob 

ako ho zničiť.  

Výzva je tým radikálnejšia lebo si 

poslaný medzi takýchto dravcov 

a pažravých predátorov. Ty si medzi nimi. 

Nie je prirodzené pre baránka aby vyšiel 

von a hľadal problémy. Baránok nejde po 

stopách vlka a neloví vlka. Sú to vlci, ktorí 

poľujú na baránkov. Ak dáš Pánovi žatvy 

súhlas na vyhodenie na žatevné pole, 

príde chvíľa, keď budeš obklopený týmito 

dravými a pažravými vlkmi.  

Nato aby si vedel čeliť týmto 

radikálnym výzvam, interným aj externým, 

musíš mať na zreteli Ježišovu radu 

zaznamenanú v Mat 10:16. Otvorme si 

tento text spoločne. Keď Ježiš poslal 

dvanástich, povedal im: 

„Hľa, posielam vás ako ovce medzi 

vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a 

jednoduchí ako holubice.“ 

Grécke slovo preložené ako „múdri, 

opatrní“ sa vzťahuje na praktickú múdrosť, 

úsudok, obozretnosť. Je to tá istá 

múdrosť, ku ktorej nás Ježiš vyzýva na 

konci svojej kázne na Hore 

Blahoslavenstiev. (Mat 7:24). To isté 

grécke slovo sa často vyskytuje v knihe 

Prísloví. Takáto praktická múdrosť nám 

pomáha spoznať, kedy byť ticho (Pr. 

11:12), kedy sa stiahnuť (Pr. 14:16) a ako 

rozptýliť hnevlivé slová (Pr. 15:1).  

Potrebuješ praktickú múdrosť, keď 

budeš vyhodený ako baránok medzi vlkmi. 

Ale čo Ježiš má na mysli, keď hovorí, 

„Buďte teda opatrní ako hady“? 

Na starodávnom blízkom východe bol had 

považovaný za symbol múdrosti 

a prefíkanosti. Hady sú bdelé a opatrné. 

Nehľadajú kontakt alebo konflikt so 

svojimi predátormi. Neprovokujú k útoku.  

Ježiš bol dobrým príkladom baránka 

medzi vlkmi. Bol Baránkom Božím a Stan 

to vedel. Satan napadol Ježiša každou 

možnou ranou, ktorú mal vo svojom 

arzenáli. Ježiš bol obklopený pažravými 
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vlkmi. Ale Ježiš preukázal múdrosť pri 

strete so svojimi protivníkmi. Mnohí 

náboženskí vodcovia sústavne vyhľadávali 

spôsob ako dolapiť Ježiša a zničiť ho. On 

predstavil múdrosť, ktorá pochádzala 

z nebies tým, že sa vyhýbal konfrontácii. 

Pri mnohých príležitostiach Ježiš zistil, že 

ak by otvorenie hovoril pravdu, Jeho 

nepriatelia by po ňom skočili  a obvinili ho 

z rúhania a usilovali sa ho zničiť. Preto učil 

v podobenstvách aby jeho protivníci videli 

ale nevnímali, počuli ale nerozumeli (Mat 

13:14).  

Okamžite ako Ježiš vyčistil chrám, 

pokúšali sa ho náboženskí vodcovia zlapať 

s otázkou: „akou autoritou robíš tieto 

veci?“ (Mat 21:23). Ak by im Ježiš 

odpovedal priamo, určite by ho 

ukameňovali za jeho rúhanie. Je pravda, že 

Ježiš vyčistil chrám vo svojej vlastnej 

autorite ako Syn Boží. Ale preukázal 

múdrosť vo Svojej odpovedi náboženským 

vodcom, ktorí ho konfrontovali.  

„Ježiš im odpovedal: Aj ja sa vás na 

niečo opýtam. Ak mi na to odpoviete, aj ja 

vám poviem, akou mocou to 

robím.25Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či 

od ľudí? Oni medzi sebou uvažovali: Ak 

povieme, že z neba, povie nám: Prečo ste 

mu teda neuverili?“ Mat 21:24-25 

Inými slovami, „Ak mi odpoviete na 

moju otázku, Ja vám odpoviem na vašu.“ 

Múdra Ježišova odpoveď hodila povestnú 

loptu na ich územie. Teraz sa vodcovia 

museli zaoberať vlastnou dilemou. Ak by 

odpovedali, že Jánov krst bol z neba, 

odsúdili by sami seba, pretože odmietali 

poslúchať Jána. Ak by odpovedali, že Jánov 

krst bol od ľudí, zástup by ich zlynčoval, 

lebo medzi ľuďmi bol považovaný za 

Božieho proroka. Po spoločnej porade 

prišli vodcovia s múdrou odpoveďou: 

„Nevieme“. Tak im Ježiš odpovedal:  

„Ani ja vám nepoviem, akou mocou 

toto robím.“ Mat 21:27 

Potrebujete podobnú múdrosť pri 

kontakte s barbarskými a dravými vlkmi, 

ktoré vás nevyhnutne obklopia. Ale 

pamätajte si, že takáto múdrosť príde iba 

zhora. Jakub nám pripomína, že „Ak sa 

však niekomu z vás nedostáva múdrosti, 

nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez 

výčitiek, a dostane ju.“ (Jak. 1:5). Pán žatvy 

neodmietne Svojich baránkov pre 

nedostatok zrelosti a skúseností. Naopak, 

povzbudzuje ich aby hľadali praktickú 
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múdrosť, ktorá určite naplní radikálne 

výzvy, ktoré ich stretnú. Ponúka vám dar 

praktickej múdrosti štedro, stačí Ho len 

požiadať.  

Ak ste hodení na Pánovo žatevné 

pole ako baránok medzi vlkov, potrebujete 

byť aj jednoduchý ako holubice. Grécke 

slovo „jednoduchý“ doslovne znamená 

„nemiešaný“. To isté slovo sa používa na 

popis čistého zlata. Robotníci na Božom 

žatevnom poli majú preukazovať morálnu 

čistotu a celistvosť.  

Na historickom Blízkom Východe 

bola holubica symbolom čistoty a vernosti. 

Si povolaný k stretávaniu sa s druhými, 

vrátane s barbarskými a dravými vlkmi tak, 

aby si jednal bez výčitiek v reči a správaní. 

Apoštol Pavol nás napomína,  

„Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom 

premáhaj zlé.“ Rim 12:21 

Robotníci na Pánovom žatevnom poli 

by nikdy nemali prijať etiku alebo 

napodobňovať správanie sa svojich 

protivníkov. Ako holub, ste symbolom 

mieru, nádeje a prítomnosti Božieho 

Ducha Svätého, vo svete, ktorý je 

naplnený barbarskými, dravými vlkmi.  

Premýšľal som o tom obraze 

baránka, ktorý je vyhodený na pole, medzi 

vlkov a pýtal som sa otázku: Čo je 

baránkovou najväčšou oporou? Nie je to 

jeho sila. Nie je to jeho odvaha. 

Baránkovou najväčšou oporou je jeho 

pastier! Každý baránok musí pamätať na 

slová pastiera, ktoré sú zaznamenané 

v 5Moj. 31:6. 

„Buďte silní a udatní, nebojte sa a 

nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, 

tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá 

a neopustí.“ 

Nikdy nezabudni túto životnú 

pravdu: Baránkovou najväčšou oporou je 

jeho pastier. Ak je Pán tvojím pastierom, 

nič ti nebude chýbať! Ak je Pán tvojím 

pastierom, privedie ťa na zelené pastviny, 

hoci budeš medzi dravými vlkmi. Ak je Pán 

tvoj pastier, bude ťa privádzať k tichým 

vodám. Ak je Pán tvojím pastierom, On 

občerství tvoju dušu. Ak je Pán tvojím 

pastierom, Bude ťa viesť po cestách 

spravodlivosti pre Svoje meno. Ak je Pán 

tvoj pastier, nebudeš sa báť zlého, keď 

budeš prechádzať dolinou tône smrti. 

Prečo? Pretože Boh Pastier je s tebou!  
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Je to pravda. Ak dáš Pánovi žatvy 

súhlas aby ťa vyhodil na svoje žatevné 

pole, budeš čeliť radikálnym výzvam. Tieto 

výzvy budú interné a externé (z vnútra aj 

z vonku). Ale môžeš mať požehnanú 

istotu, že Ježiš je s tebou. Ježiš ťa nikdy 

neopustí ani na teba nezabudne. 

Možno si zvedavý ako baránok Will 

prežil, keď bol hodený na žatevné pole do 

ďalekej krajiny zvanej Keňa. Napriek 

interným a externým výzvam, Will verne 

kázal noc čo no , a keď vyslovil ľuďom 

svoje prvé pozvanie prijať Ježiša Krista ako 

Spasiteľa a Pána, viac ako 400 ľudí prišlo 

dopredu! Bol úplne prekvapený! Posledné 

víkendové stretnutie sa počet ľudí 

odhadoval na 25 000 a takmer 2 000 ľudí 

prijalo rozhodnutie stať byť odovzdaný 

nasledovník Ježiša! 

Will sa naučil skúsenosťou lekciu, 

ktoré sa my všetci potrebujeme naučiť. Ak 

dáme súhlas Pánovi žatvy aby nás vyhodil 

na žatevné pole, môžeme byť vyhodený 

ako baránok medzi vlky, môžeme čeliť 

radikálnym výzvam, interným aj externým, 

ale nebudeme sami. Ježiš je s nami. Ježiš 

nás nikdy neopustí ani nikdy na nás 

nezabudne! 

Keď Kristián študoval na strednej 

škole, bol so svojimi priateľmi v jednom 

meste na akcii YFJ (Mladý pre Krista). 

Spievali kresťanské piesne a rozprávali sa 

s ľuďmi o Ježišovi. Nemali žiadne 

skúsenosti so svedectvom na ulici. Boli ako 

baránky. Ale ich srdcia boli ochotné a Boh 

žehnal ich práci. Počas jedného poobedia 

Kristián potreboval na záchod a tak 

navštívil lobby miestneho IMAX kina 

a našiel záchody. Zatiaľ čo bol na 

toaletách, starší teenager vošiel do vnútra 

a slovne ho napádal. „myslím si, že je 

hlúpe milovať Ježiša!“ Kristián sa cítil 

trochu zastrašený. Zrazu sa otvorili dvere 

na jednom zo záchodov a veľmi vysoký 

a statný muž vykročil k umývadlu. „Ja zase 

Ježiša milujem!“, povedal. Ten starší 

teenager sa prekvapil a odišiel. Zrazu to 

bol on kto bol mierne vystrašený.  

Keď Kristián pri večeri rozprával svoj 

príbeh, v jeho očiach sa leskli. Nikdy pred 

tým toho neznámeho muža nevidel 

a nikdy ho už nestretol. Ale nemám žiadnu 

pochybnosť, že Boh použil tohto vysokého 

muža aby spomenul Ježiša. Aj keď sme ako 

baránky medzi vlkmi, nemusíte sa báť! 

Ježiš bude s tebou. Nikdy ťa neopustí ani 

nezanechá! 
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Nie je to úžasná správa? Dúfam, že 

na modlitbách prehodnotíš spôsob ako 

zareagovať na Ježišovu výzvu. Budeš sa 

modliť túto radikálnu modlitbu? Uisťujem 

ťa, že tvoj život sa navždy zmení! Ak si sa 

už modlil túto radikálnu modlitbu, modli 

sa ďalej. Toto nie je iba jednorazové 

odovzdanie. Je to každodenné 

rozhodnutie:  

„Pán žatvy, Z celého srdca ťa prosím 

aby si vyhodil robotníkov na Svoje 

žatevné pole a dávam ti svoj súhlas aby si 

začal so mnou!“ 

Modli sa s požehnanou istotou, že 

Ježiš, ťa nikdy neopustí ani ťa nezanechá! 

Buď silný a odvážny.  

Na záver mi dovoľte slová Dávida 

adresované v synovi Šalamúnovi. (1 Kron. 

28: 20). 

„Buď zmužilý i smelý a konaj! Neboj 

sa a nestrachuj, lebo Hospodin, Boh, môj 

Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa 

neopustí,...“   

Amen! 


