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Radikálna modlitba – časť 5 

Práca v radikálnej závislosti 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Luk 10: 4-11 

Téma:  Ako by sme mali žiť, keď sme vyhodení na žatevné pole 

Výsledok:  v radikálnej závislosti na Pánovi žatvy. 

Exegetická myšlienka:  Keď sme vyhodení na žatevné pole, mali by sme žiť radikálne závislí na Pánovi žatvy  

Homiletická myšlienka: Pán zabezpečí 

Účel:  Povzbudiť poslucháčov aby plne boli závislí na Pánovi žatvy, keď sa k nemu pripoja 

na žatve.  

 

Príbeh pre deti – Aký budeš, keď ťažkosti zaklopú na dvere 

Maria mlade dievča, ľahko sa nahnevala na hocičo, negatívny postoj k životu. Raz, keď už nevedela čo so sebou, šla po 

radu otcovi. 

Ten ju zavolal do kuchyne aby vytiahla, zemiak, vajce a lístok čaju. 

„Daj to variť v troch hrnčekoch, každé zvlášť 15 min.“ Keď sa to dovarilo, pýtal sa jej čo vidíš. „zemiak, vajce a čaj.“ „zlá 

odpoveď. Dotkni sa toho a ovoňaj a povedz čo vidíš.“.  

Maria skúsila aký je zemiak mäkký, vajce tvrdé a čaj aký je chutný, voňavý. Ale nerozumela, čo jej chce oco povedať.  

Oco: Zemiak bol tvrdý a zmäkol. Vajce bolo tekuté a stvrdlo a čaj bol suchý dokrkvaný a z vriacej vody urobil lahodný 

voňavý nápoj. Všetky veci prešli, ťažkým obdobím. A predsa každú vec zareagovala inak. Tak je to aj s ľuďmi. Každý sa 

rozhoduje ako bude reagovať na rôzne na ťažkosti, ktoré ich v živote stretnú. 

Je to na tebe ako sa rozhodneš reagovať. Zmäkneš, stvrdneš, alebo bude z teba príjemný voňavý nápoj? 

 

Úvod 

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. 

4. Na žatevnom poli budeme čeliť výzvam 

(osobným aj vonkajším) lebo budeme 

žiť medzi dravými vlkmi. Ukázali sme si, 

že baránkovou najväčšou oporou je 

Jeho pastier.   

Už ste sa modlili odvážnu modlitbu? 

Pretože žatva je veľká, ale robotníkov je 
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málo. Ježiš nás vyzýva aby sme sa modlili 

radikálnu modlitbu, vytrvalo prosili 

k Pánovi žatvy, aby vyhodil robotníkov na 

jeho žatvu a aby sme mu dali súhlas začať 

s nami. 

Keď dáte súhlas Pánovi žatvy aby vás 

vyhodil na žatevné pole, vyhodí vás von 

ako baránka medzi vlky, ale budete mať 

sladké uistenie, že Ježiš je s vami! Dnes by 

sme pokračovali v našej sérii Radikálna 

modlitba. Z učenia Ježiša Krista sa 

naučíme, že keď sme vyhodení ako 

robotníci na žatevné pole, budeme 

pracovať v radikálnej závislosti na Ňom.  

Poďme sa započúvať do radikálnych 

inštrukcií, ktoré Ježiš dáva tým, ktorí sú 

ochotní byť vyhodení na žatevné pole. 

Ježišove slová, môžeme čítať v Luk 10:4,  

„Neberte si mešec, ani kapsu, ani 

obuv a cestou nikoho nepozdravujte.“ 

Z ľudského hľadiska nemajú tieto 

inštrukcie žiaden zmysel. Keď sa vydáte na 

cestu, je zvykom, že si so sebou zoberiete 

nejaký proviant. Skúsení cestovatelia 

odporúčajú zobrať si viacej peňazí ako si 

myslíme, že je potrebné! Ale Ježiš dáva 

presne opačnú radu. „Neberte si mešec.“ 

Vo svojich inštrukciách pre dvanástich je 

Ježiš ešte viac špecifický: Mat 10:9.  

„Neberte si do opaskov ani zlata, ani 

striebra, ani medených peňazí,“  

Prečo Ježiš radí aby si Jeho 

nasledovníci nebrali mešec? Aký je dôvod 

pre takýto radikálny príkaz? Určite?, keď 

budeš hodený ako robotník na Pánovo 

žatevné pole, budeš potrebovať zdroje na 

dosiahnutie cieľa? Pravdepodobne Pán 

žatvy chce aby sme neboli závislí na 

svojich vlastných zdrojoch. Radšej od nás 

chce aby sme pracovali v radikálnej 

závislosti od Neho.  

Životnú lekciu sa jeden náš brat 

naučil, keď zažil prvé leto počas štúdií na 

vysokej škole. Cestoval do švédska sadiť 

stromčeky. Celé leto si dôkladne 

naplánoval aby dosiahol osobné ciele pre 

nasledujúci rok. Ale Boh žatvy napadol 

jeho súkromný svet s výzvou aby Ho 

nasledoval na Jeho žatevné pole. 

Prostredníctvom mimoriadnych po sebe 

nasledujúcich udalostí, sa ocitol vo 

Švédsku, kde predával kresťanské knihy. 

Toto bola posledná možnosť, nad ktorou 

uvažoval vo svojich plánoch! Ale Pán žatvy 

mál iné plány. Z pamäti sa naučil krátku 
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predajnú prezentáciu vo švédčine a začal 

klopať na dvere. Na jeho prekvapenie 

niekoľko dní my to išlo celkom dobre. 

Rodiny, ktoré navštívil sa nad ním 

zľutovali! Koncom prvého týždňa predaja, 

sa začal cítiť sebaisto. Dokonca bol aj 

pyšný na svoje úspechy. A vtedy začali 

problémy.  

V nasledujúci pondelok pracoval 10 

hodín a nič nepredal. Ani jednu jedinú 

knihu. „Títo ľudia majú asi problém,“ 

hovoril si pre seba. Obviňoval miestnych 

obyvateľov mesta namiesto toho aby sa 

pozrel do zrkadla. Pracoval celý utorok 

a opäť nič nepredal. V stredu ráno stratil 

svoju sebaistotu. Bol zmalomyseľnený. 

Keď klopal na dvere tajne dúfal, že nikto 

nebude doma. Bolo to žalostné!  

Sústavne odmietaný si konečne sadol 

na kraj cesty vo veľmi bohatej štvrti na 

severe Švédska a vzdal to. Ponosoval sa 

Pánovi žatvy: „Pane, toto nemôžem robiť! 

Už sa mi nedarí tieto knihy ani rozdávať!“ 

Cítil sa ako úplne neschopný. Čo si vtedy 

neuvedomoval bolo, že práve v tom 

okamžiku bol na hrane urobiť veľký zlom 

vo vzťahu s Bohom.  

„Pane,“ pokračoval, „Viem, že si ma 

sem poslal za určitým účelom. Vnímal som 

tvoje vedenie. Ale toto už nemôžem robiť 

ďalej.“ Potom s obavou dodal, „Ale ak 

chceš prostredníctvom mňa pracovať, 

Pane, som ochotný!“ Bola to jednoduchá 

modlitba. Vyznanie radikálnej závislosti na 

Pánovi žatvy.  

Pán žatvy aj teba pozýva k radikálnej 

závislosti na ňom. Ak si závislí na svojich 

vlastných zdrojoch, je možné, že si ešte 

nedal Pánovi žatvy súhlas na vyhodenie na 

žatevné pole. Mohol si si povedať. „Hneď 

ako získam zdroje potrebné pre tak 

rozsiahlu úlohu, potom ti dám súhlas aby 

si ma poslal na žatevné pole.“ Alebo si dal 

súhlas aby ťa Pán žatvy vyhodil na pole 

a potom si si vybral iba malú úlohu na 

prácu, ktorá sa zdala zvládnuteľná so 

svojich chudobných zdrojoch. Aby Ježiš 

zvýraznil potrebu pre radikálnu závislosť 

na Pánovi žatvy, Ježiš ti prikazuje aby si 

nechal svoj mešec peňazí doma.  

A okrem peňaženky, Ježiš tiež 

prikazuje nebrať so sebou ruksak/kapsu  

(Luk, 10:4). Čo bude asi tou kapsou, ktorú 

musíš nechať doma? Grécke slovo 

preložené ako „kapsa“ sa nachádza 

v Novom Zákone iba 6x. Všetky odkazy, 
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vrátane tohto v Luk 10:4, sa týkajú 

odchodu robotníkov na Pánovo žatevné 

pole. Je táto kapsa totožná s kolieskovým 

kufríkom 21 storočia? Hovorí Ježiš 

jednoducho, „neber so sebou žiadne 

peniaze a neber žiadnu batožinu?“ To si 

nemyslím. Toto grécke podstatné meno 

má viac špecifický význam ako žobrácka 

kapsa. Podľa písomností helenistického 

filozofa Kratesa z Téb, potulný učitelia 

nosili tieto žobrácke kapsy so sebou. Bola 

to jasná správa, že sú závislí na podpore 

od druhých. Dnes by sme mohli povedať, 

„Ak miluješ Ježiša, zavolaj na toto 

bezplatné číslo a použi svoju kreditnú 

kartu a pošli mi nejaké peniaze. Vnútiť sa 

druhým aby poskytli zdroje, ktoré 

potrebujeme.  

Avšak Ježiš školí svojich 

nasledovníkov aby si nebrali so sebou ani 

žobrácku tašku. Nemáme žobrať od 

druhých. Radikálna závislosť na Pánovi 

žatvy znamená v prvom rade to, že sa 

nespoliehame na vlastné zdroje a po 

druhé, že sa nevnucujeme tým okolo nás 

aby poskytovali zdroje, ktoré 

potrebujeme.  

Dokonca aj v čase, keď posiela 

sedemdesiatich, Pán žatvy ukázal 

schopnosť poskytnúť zdroje, ktoré sú 

potrebné. V odkaze, keď posiela 

sedemdesiatich hovorí Ježiš, „Keď som vás 

poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či 

vám niečo chýbalo? (Luk 22:35) Oni 

odpovedali: Nič.“ Učeníci neboli závislí na 

vlastných zdrojoch alebo žiadali od tých 

okolo seba aby im poskytli zdroje, ktoré 

potrebovali. Oni radšej ukázali radikálnu 

závislosť na Pánovi žatvy a nič im 

nechýbalo. Pán žatvy ti poskytne zdroje, 

ktoré potrebuješ na Jeho žatevnom poli, 

keď budeš pracovať v radikálnej závislosti 

na Ňom. 

Patriarcha Abrahám dal Pánovi 

súhlas aby ho vyhodil preč z domovského 

mesta Ur. Autor knihy Židom nám 

povedal, že Abrahám „Odišiel, hoci 

nevedel, kam ide.“ (Žid. 11:8) Abrahám 

zistil, že tento svet nebol jeho konečným 

miestom odpočinku. „Očakával totiž 

mesto s pevnými základmi, ktorého 

tvorcom a staviteľom je Boh“ (Žid 11:10) 

Abrahám na svojej životnej ceste spoznal 

Hospodina Boha ako YHVH Yireh, Jehovah-

Jireh, Hospodin sa postará (Gen 22:14). 

Toto môže byť tvojou skúsenosťou, keď 

pracuješ v radikálnej závislosti na Pánovi 

žatvy.  
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Pán žatvy sa už postaral o spasenie 

prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána 

(Rim 10:9,13). Postaral sa o silu a vedenie 

prostredníctvom prítomnosti a služby 

Svätého Ducha (Sk 1:8, Ján 16:13). A Pán 

žatvy sa postará o všetky tvoje potreby 

podľa bohatstva Svojej slávy v Ježišovi 

Kristovi (Fil 4:19). Ak budeš pracovať 

v radikálnej závislosti na Ňom, osobne 

objavíš, že Pán žatvy sa o teba postará! 

Má tisíce spôsobov sa teba postarať, ak 

budeš pracovať v radikálnej závislosti na 

Ňom!  

Jedným zo spôsobov ako sa Pán 

Žatvy postará je pohostinnosť u ochotných 

ľudí. Počúvaj slová Ježišove zaznamenané 

v Luk 10:5-6: 

„Keď vojdete do niektorého domu, 

najprv povedzte: Pokoj tomuto domu!6Ak 

tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš 

pokoj. Ak nie, vráti sa k vám.“ 

Ak vám rodina poskytne 

pohostinnosť nie kvôli vášmu žobraniu, ale 

pretože Pán žatvy sa dotkol ich sŕdc, Ježiš 

hovorí v Luk 10:7: „ostaňte potom v tom 

dome! Jedzte a pite, čo majú, lebo 

robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z 

domu do domu!“ Prijmite zdroje, o ktoré 

sa Pán žatvy postaral. Nechoďte z domu 

do domu, hľadajúc lepšiu ponuku. Buďte 

spokojný z ponuky, ktorú poskytuje. 

Ježiš radil robotníkom, ktorí sú 

vyhodený na žatevné pole aby nezapadli 

pod nadbytočnou batožinou. Inštrukcie 

aby si nebrali žiadne sandále (Luk 10:4) 

neznamená, že mali ísť bosí. Ježiš 

nehovorí: „Nenos sandále na nohách,“ ale 

hovorí: „nenos sandále v batohu“. Inými 

slovami, „Nezaťažuj sa nadbytočnou 

batožinou.“ Sloveso preložené ako „nosiť“ 

(Kat preklad) doslovne znamená „nosiť 

bremeno.“ To isté slovo sa použilo pri 

nesení kríža. Nosenie extra páru sandálov 

nemusí znamenať veľkú záťaž, veľkú 

prekážku. Avšak, navyše k páru sandálov 

sa môžete rozhodnúť zobrať si so sebou 

extra pár oblečenia, extra turistické palice. 

Nenoste navyše extra sandále. Cestujte 

naľahko. Nezapadnite pod váhou 

nadbytočnej batožiny.  

Ak cestujete po svojej ceste Ježiš nás 

usmerňuje: „cestou nikoho 

nepozdravujte.“ (Luk 10:4) Prečo nám 

Ježiš dáva takúto inštrukciu? Chce aby 

jeho nasledovníci boli nespoločenský? Nie! 

Toto je hyperbola – zámerné zveličovanie. 

Ježiš hovorí: „Neodvracaj pozornosť! 
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Sústreď sa na misiu!“ Podobne povedal 

Ježiš tým, ktorí mali byť jeho učeníkmi, 

„Nechoďte ani domov aby ste sa rozlúčili 

s rodinou. Neobzeraj sa späť, keď si už 

položil ruky na pluh (Luk 9:62 

prarafrazované). Sústreď sa na svoju 

misiu, na svoju úlohu a nedovoľ aby ťa 

hocikto alebo hocičo rozptýlilo.  

Aká je potom tvoja misia na 

Pánovom  žatevnom poli? „uzdravujte 

chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: 

»Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«“ 

(Luk 10-9). Pred tým dal Ježiš dvanástim 

tieto inštrukcie (Mat 10:7-8):  

„Choďte a ohlasujte: Priblížilo sa 

nebeské kráľovstvo.8Chorých uzdravujte, 

mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, 

démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, 

zadarmo dávajte.“ 

Všimli ste si, že toto misijné 

poverenie dané tým, ktorí boli vyhodení 

na Božie žatevné pole, je tiež popisom 

Ježišovej vlastnej služby, keď bol tu ma 

zemi? V správe, ktorú poslal Jánovi 

Krstiteľovi, Ježiš hovorí (Mat11:4-5):  

„Choďte a oznámte Jánovi, čo 

počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí 

chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí 

počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa 

ohlasuje evanjelium.“ Táto misia bola 

možná pretože Ježiš svedčil, „Duch Pánov 

je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať 

chudobným evanjelium a uzdravovať 

skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť 

zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, 

utláčaných prepustiť.“  

Ako robotníci na Pánovom žatevnom 

poli sme povolaní ukazovať radikálnu 

závislosť, keď budeme napodobňovať 

Ježišovu službu, kráčať v jeho šľapajach 

a slúžiť mu v Jeho mene. Ježiš svedčil, že 

„na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete 

jeho moc a budete mi svedkami v 

Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až 

po kraj zeme.“ Iba ak zadarmo dostaneme, 

môžeme zadarmo aj dávať. A mi dávame 

iným, s vedomím našej radikálnej 

závislosti na Pánovi žatvy.  

Vráťme sa však k príbehu nášho 

brata.  

Ako tak sedel na kraji cesty 

v exkluzívnej zástavbe domov, bol si 

bolestne vedomý svojej vlastnej 

nedostatočnosti. Keď sa pokúšal závisieť 

na svojej múdrosti, na svojej sile, padol. 

Ale potom ako sa modlil jednoduchú 
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modlitbu odovzdania, radikálnu modlitbu, 

ktorou dal Bohu súhlas na vyhodenie na 

Jeho žatevné polo, potom Pán žatvy začal 

konať zázračným spôsobom. Postavil sa 

z okraja cesty a zamieril k ďalšiemu domu. 

Keď pani otvorila dvere, vnímal vo svojom 

srdci, že tam bol pred tým Duch Svätý! 

Rodina si kúpila sadu kníh. A tento príbeh 

sa opakoval znovu a znovu počas 

nasledujúcich piatich týždňov.  

Niekoľko dní neskôr, keď sa modlil 

radikálnu modlitbu a urobil aj rozhodnutie 

pracovať v radikálnej závislosti na Pánovi 

žatvy, zažil ďalší zázrak. V jednom dome 

mal nutkanie vydať svedectvo. Toto vám 

nemusí pripadať vôbec nezvyčajné, ale 

pripomínam vám on nevedel po švédsky. 

Napriek tomu odpovedal usvedčeniu 

Ducha Božieho a stalo sa niečo 

nezvyčajné. Cítil slobodu začať 

komunikovať v jazyku, ktorý neštudoval, 

a ktorým nehovoril. Vydal svoje svedectvo 

... vo švédčine! Možno si myslíš, „Ako 

vedel že rozprával po švédsky?“ Nuž 

preto, lebo pani domu rozumela čo 

rozprával. Boh mu dal dar jazykov a On dal 

aj jej dar porozumenia. On je YHWH Yireh, 

Jehovah-Jireh! Hospodin, ktorý sa postará! 

Keď opustil dom, bol bez pochýb 

presvedčený, že Pán žatvy je schopný 

urobiť viac ako sme my schopní prosiť 

alebo myslieť. Stačí ak sme ochotní 

pracovať v radikálnej závislosti na Ňom!  

Nie všetky zázraky starostlivosti budú 

rovnaké. Ale ak sa rozhodnete nasledovať 

Pána žatvy a on vás vyhodí na žatevné 

pole a budete pracovať v radikálnej 

závislosti na Ňom, tiež budete svedkami 

Božej zázračnej starostlivosti, keď bude 

pracovať vo vás a prostredníctvom vás. 

Yehovah – Yireh, Hospodin sa postará! 

Objavíte pravdu, ktorá je obsiahnutá 

v starej gospelovej piesni:  

(‘Tis so sweet to trust in Jesus) 

Je tak sladké veriť Ježišovi 

Vziať si Ho iba z Jeho Slova 

Odpočívať iba pri Jeho zasľúbeniach 

Poznať iba „Tak hovorí Pán“ 

Ježiš, Ježiš ako Mu verím 

Ako Ho dokazujem viac a viac 

Ježiš, Ježiš, vzácny Ježiš 

Ó, pre milosť Mu verím viac! 

 

Nabudúce: prežívanie radikálnej 

radosti po práci na žatevnom poli.  


