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Radikálna modlitba – časť 6 

Skúsenosť radikálnej radosti 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Luk 10: 17-20 

Téma:  Čo je zdrojom radosti, keď slúžime Pánovi žatvy na Jeho poli? 

Výsledok:  nielen že Boh pracuje prostredníctvom nás, ale tiež naše mená sú zapísané 

v nebesiach. 

Exegetická myšlienka:  Keď vidíme ako Pán žatvy pracuje prostredníctvom nás, nielen že sa radujeme čo 

Boh cez nás vykonal, ale aj že naše mená sú zapísané v nebesiach 

Homiletická myšlienka: Budete prežívať radikálnu radosť, keď sa pripojíte k Pánovi žatvy na Jeho 

žatevnom poli. 

Účel:  Motivovať poslucháčov aby dovolili Pánovi žatvy, aby ich vyhodil na žatevné pole na 

Jeho žatvu aby mohli spoznať radosť, keď sa k nemu pripoja ako robotníci na Jeho 

žatve.  

 

Príbeh pre deti  

Mravec sa topí. Holub mu hodí list. Pytliak hádže sieť, mravec ho hryzie do lýtka. Jedno dobro primáša ďalšie. 

Úvod 

Preberáme spoločne už po 6 krát Ježišove 

slová zaznamenané v Luk 10. začali sme 

Jeho slovom z Luk 10:2.: 

„I povedal im: Žatva je veľká, ale 

robotníkov je málo. Proste preto Pána 

žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 

žatvu!“  

Videli sme z radikálnej Božej 

perspektívy, že žatva je veľká.  

Tiež sme sa dozvedeli o radikálnom 

probléme – málo pracujúcich robotníkov.  

Počuli sme výzvy od Ježiša aby sme 

sa modlili radikálnu modlitbu!  

Naučili sme sa čomu budeme čeliť, 

akým radikálnym výzvam a ako budem 

radikálne závislý na Pánovi žatvy.  

Dnes v poslednom posolstve sa 

budeme rozprávať o radikálnej radosti! 

Viete si predstaviť ako sa cítili učeníci, keď 
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sa vrátili z misionárskej cesty? Dali Pánovi 

žatvy súhlas k tomu aby ich vyhodil na 

žatevné pole. A hoci sa cítili ako baránok 

medzi vlkmi, naučili sa radikálne závisieť 

na Pánovi žatvy. A tiež mali skúsenosť, že 

On je Jehova-Jireh, Pán sa postará! Chorí 

boli uzdravení v Ježišovom mene. 

Poviazaní boli oslobodení. Dobrá správa 

o Ježišovi sa smelo hlásala. Lukáš 

zaznamenáva ako sa „sedemdesiati vrátili 

s radosťou...“ (Luk 10:7). Radikálnou 

radosťou!  

Toto bude vaša skúsenosť, keď dáte 

Pánovi žatvy súhlas aby vás vyhodil na 

Svoje žatevné pole! Zažijete radosť! 

Radikálnu radosť! Ráchel tiež prežívala 

radikálnu radosť, keď dala Pánovi žatvy 

súhlas aby ju vyhodil na žatevné pole. 

Hneď po skončení vysokej školy skončila 

v Montverde, na Kostarike, kde slúžila ako 

dobrovoľný učiteľ v malej kresťanskej 

škole. Ale pred tým ako odcestoval do 

Kostariky, Ráchel prežívala radikálne 

výzvy. Jej priateľka mal ísť s ňou slúžiť do 

Montverda, ale kvôli rodinnej kríze 

nemohla ísť. Ráchel váhal či má ísť alebo 

zostať dom, ale vnímala, že Pán žatvy jej 

hovorí do srdca: Choď. Dôveruj mi a choď. 

Ráchel poslúchla Pána žatvy a dovolila mi 

aby ju vyhodil na jeho žatevné pole.  

Keď prišla do Kostariky, čelila ďalším 

výzvam. Najprv čakala viac ako hodinu 

a pol na letisku a nikto ju neprišiel 

vyzdvihnúť na letisku. Potom zistila, že ani 

nevie adresu, kde bude ubytovaná ani 

telefónny kontakt do školy. Bol to čas na 

hysterický záchvat alebo čas na radikálnu 

závislosť na Pánovi žatvy.  

Nakoniec sa Ráchel skontaktovala 

s mladým mužom, ktorý ju zaviezol do 

školy. Keď prišla do školy, narazila na 

ďalšie výzvy. Nebol tam riaditeľ aby sa 

sním porozprávala dokonca ani nemali 

v škole program pre dobrovoľníkov. Ktosi 

ju posadil a za pomoci tlmočníka, povedal: 

„ Tu v škole nemáme žiadny program pre 

angličtinu! Ani sme nemali. Chceli by sme 

od teba aby si taký program vytvorila, 

práve teraz.  

Ráchel bola úplne ohromená! Doma 

jej hovorili, že tu je dobre zabehnutý 

výučbový program angličtiny, a že si so 

sebou nemusí zobrať žiadne pomôcky. 

Mala 1 týždeň na to, aby si naplánovala 

program na celý semester. Vôbec 

nevedela, kde začať. 
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Napriek mnohým radikálnym 

výzvam, Pán žatvy sa o Ráchel postaral. On 

je YHWH Yireh, Jehovah-Jireh! Po 

niekoľkých ťažkých mesiacoch sa Ráchel 

spojila s nádhernou kresťanskou učiteľkou 

Lindou, ktorá žila v blízkom meste. Linda 

bola neskutočná Božia žena, ktorá slúžila 

ako učiteľka od  svojich 14 rokov. Linda 

pomohla Ráchel navrhnúť veľmi kreatívny 

program pre žiakov. A Ráchlel bolo jasné, 

že jej žiaci si konečne začnú užívať jej 

lekcie! 

Keď sa Ráchel vrátila domov 

v polovici svojho pobytu, rozvážne 

zozbierala učebné pomôcky, ktoré by 

mohla so sebou zobrať späť. Anglický 

program na misijnej škole rozkvital, ale 

ona sa rozhodla urobiť z neho niečo lepšie. 

Avšak, keď sa vrátila po dovolenke naspäť 

do Montrverde, zistila, že ostatní 

pracovníci školy spálili jej knihy, ktoré 

používala. Neboli zákerní, len si nemysleli, 

že ich bude ešte potrebovať! Tak sa Ráchel 

rozhodla, že škola potrebuje samostatné 

priestory pre program anglického jazyka. 

V areáli školy bola nedokončená budova, 

ktorú začal stavať misijný tím zo strednej 

školy. Ráchel sa rozhodla, že popri svojim 

povinnostiam učiteľky bude dohliadať na 

dokončenie budovy, a že program 

vyučovania angličtiny bude môcť mať 

svoju vlastnú budovu. Napísala svojej 

rodine a oni spolu s členmi miestneho 

zboru sa zaviazali zozbierať 2000 $ 

potrebných pre laboratórium cudzieho 

jazyka! 

Lenže pred tým ako financie prišli 

z domu, Ráchel sa musela pohnúť 

s projektom dopredu v kompletnej 

závislosti na Pánovi. Našla spoľahlivého 

miestneho stavbára, ktorý odložil svoju 

prácu aby mohol začať pracovať na jej 

projekte. Ráchel vyplácala stavbára 

z vlastného účtu. Boli to financie, ktoré si 

našetrila rok pred tým, a ktoré boli určené 

na pokrytie pobytových nákladov počas 

celého školského roka. Ráchel si pamätá 

na deň, keď úplne vyprázdnila bankový 

účet aby vyplatila stavbára za jeho prácu. 

Sľúbená dotácia ešte neprišla a ešte aj 

dnes si spomína na tlak, ktorý cítila na 

hrudi. Nemala žiadne peniaze. Žiadne 

zdroje. Všetko čo mohla robiť bola úplná 

závislosť na Pánovi žatvy.  

Predtým ako Ráchel opustila 

Kostariku, mala tú česť vidieť triedu úplne 

zrenovovanú! Nebola iba dobre 

postavená. Bola prekrásna! Jedna celá 
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stena bola pokrytá policami, kde boli 

odložené nové anglické osnovy spolu so 

všetkými knihami a pomôckami. Dokonca 

na dverách bola zámok aby už nikto 

nespálil žiadnu knihu! Ráchel sa radovala 

ako sa Pán žatvy staral zázračnými 

spôsobmi  počas celého obdobia, ktorý 

strávila v Kostarike. Ráchel bola naplnená 

radosťou. Radikálnou radosťou.  

Ráchel je doteraz aktívnou členkou 

svojho zboru. Stále umožňuje Pánovi žatvy 

aby ju vyhadzoval na svoje žatevné pole! 

Spieva v miestnom cirkevnom zbore 

chvály, pretože deň za dňom dáva Pánovi 

žatvy súhlas aby ju vyhadzoval na Svoje 

žatevné pole. A ako to robieva prežíva 

radosť, radikálnu radosť!  

Dovoľte mi ešte jednu „zahraničnú“ 

skúsenosť. Wintley tiež prežíval radikálnu 

radosť, keď dal Pánovi žatvy súhlas aby ho 

vyhodil na Svoje žatevné pole. Ako 

tínedžer sníval o tom, že sa stane slávnym 

spevákom – ale veril len vo svoju vlastnú 

schopnosť, svojmu vlastnému talentu. 

Nakoniec prišiel v živote k bodu úplného 

odovzdania sa Bohu – k bodu radikálnej 

závislosti. Jedného dňa, keď bol 16 ročným 

študentom na kresťanskej škole v Ontáriu 

v Kanade, modlil sa, „Bože, čokoľvek chceš 

aby som robil, budem robiť. Ak chceš aby 

som bol smetiarom a piesne, ktoré 

poznám budem spievať vzadu na 

smetiarskom aute, tak to beriem.“ Wintley 

to nevedel, ale vlastnými slovami sa modlil 

radikálnu modlitbu! 

Nasledujúci deň navštívili Wintleya 

dvaja muži a povedali, „Si Wintley Phipps? 

Sme zo speváckej skupiny Heritage Family. 

Chcel by si cestovať s nami a robiť spolu 

s nami spevácku evanjelizáciu?“ Wintley 

bol ako obarený. Bol bez slov. Nikdy v 

živote  nezažil tak rýchlu odpoveď na 

modlitbu ako teraz. Wintley sa nachádzal 

v zlomovom bode aby bol vyhodený na 

žatevné pole. A Boh použil Wintleyovu 

službu aby vplýval na tisíce ľudí vo svete 

pre Božie kráľovstvo.  

Pri jednej príležitosti, Wintley spieval 

v Baltimore, v štáte Meryland. Keď 

zostúpil z platformy, mladá pani na neho 

čakala. Povedala, „Pane, počula som vás 

spievať a som veľmi skľúčená na duši.“ 

Bola práve v situácii, keď ju mali vyhodiť 

z práce. Povedala Wintleyovi, „Cítim, že by 

som s vami mohla rozprávať. Máte čas?“ 

Wintley odpovedal, „Samozrejme.“ Mladá 

žena začala navštevovať Wintleyov dom 

a spolu sa modlili. Jedného dňa po 
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modlitbe, Wintley jej povedal, „pred tým 

ako odídeš, Boh na mňa zapôsobil aby 

som ti povedal, že ťa požehná. Dá ti 

príležitosť rozprávať pred miliónmi ľudí.“ 

Ona mu odpovedal, „Myslíš si, že Boh by 

to pre mňa urobil?“ 

História jej života ukázala, že 

odpoveď na jej otázku bola „Áno!“ Stala sa 

medzinárodne známou komunikátorkou. 

Boh dal Wintleyovi príležitosť priateliť sa 

s najvplyvnejšími osobami našej 

generácie. Táto mladá žena, ktorú stretol 

Wintley sa volala Oprah Winfrey. Poznáte 

túto ženu? Oprah Winfrey sa narodila 

v chudobnej rodine. Po nezávidenia 

hodnom detstve vyštudovala komunikáciu 

na univerzite. Je známa svojou 

najsledovanejšou talkshow Oprah Winfrey 

Show od roku 1986-2011 (25 rokov). Je 

herečka, producentka, filantrop a je prvou 

čiernou multimilionárkou, je najbohatšou 

ženou Afroameričankou v USA. Podľa CNN 

bola najvplyvnejšou ženou vo svete. Vo 

veku 23 rokov bola vyhodená z práce 

v televízii a práve vtedy sa stretla s naším 

bratom Wintleyom.  

Ale poďme naspäť k príbehu nášho 

brata. Boh dal ďalšie príležitosti, keď 

mohol brat Wintley poskytnúť podporu 

a usmernenie. Jedna z takýchto príležitostí 

bola počas škandálu s Monikou Lewinsky. 

Wintley mal niekoľko príležitosti spievať 

v Bielom dome. Osobne sa poznal 

s prezidentom Billom Clintonom. Boh ho 

motivoval aby poslal prezidentovi 

Clintonovi list. Wintley napísal, „Pán 

prezident, prečítajte si žalm 69.“ 

Odporúčam vám aby ste si dnes prečítali 

žalm 69. Je to žalm pokánia. O nejaký čas 

neskôr bol opäť v Bielom dome a jeden 

z prezidentových ministrov si ho zavolal 

bokom a povedal mu, „Vy asi neviete čo sa 

stalo, či áno? Prezident čítal ten žalm. 

Zavolal si niekoľko svojich najbližších 

ministrov a zdieľal sa s nami zo Žalmu 69. 

Potom odišiel do svojej izby a napísal prvý 

prejav, ktorý adresoval Američanom, 

a v ktorom priznal svoj hriech.“ Winteya 

potom poprosili aby bol prítomný počas 

prejavu v Bielom dome, keď prezident 

Clinton pred celým národom prečítal svoje 

vyznanie.  

Wintleyov život a práca bola bohato 

požehnávaná Bohom. Jeho život bol 

naplnený radikálnou radosťou, keď 

dovoľoval Pánovi žatvy aby ho vyhadzoval 

na Jeho žatevné pole. 
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Domáca skúsenosť z prežívania 

radosti z práce na Pánovom žatevnom 

poli. (30 dnový pôst-Majka) 

Lukáš v 10 kap. 17 verši nám hovorí 

vo svojom zázname evanjelia, že 

„sedemdesiati sa vrátili s radosťou! Luk. 

10:21 nám hovorí, že Ježiš s tiež „radoval 

v Duchu.“ Doslovne, Ježiš za nás 

vyskakoval! Bol tak naplnený radosťou, že 

poskakoval hore a dole! Ale pripomenul 

svojim nasledovníkom a tiež pripomína aj 

nám, že zdrojom našej radosti nie je iba to 

ako On pracuje s nami a prostredníctvom 

nás úžasným spôsobom, keď mu dáme 

súhlas aby nás vyhodil na svoje žatevné 

pole. Zdrojom radosti je osobný vzťah 

s Ježišom našim Záchrancom a Pánom. 

Počúvajte slová Ježišove, zaznamenané 

v Luk 10:18-20: 

„On im povedal: Videl som satana 

padať z neba ako blesk.19Dal som vám 

moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po 

všetkých nepriateľoch. Nič vám 

neuškodí.20No neradujte sa z toho, že sa 

vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z 

toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.“ 

Čo nám to tu Ježiš hovorí? Je zlé 

radovať sa ak Pán žatvy pracuje 

prostredníctvom nás zázračným 

spôsobom? Samozrejme že nie! Ježiš tu 

používa literárny hračku zvanú hyperbola, 

čo je účelné zveličovanie. Ježiš nám 

hovorí, „Najväčšiu radosť nájdeš u Mňa 

a vo svojom vzťahu so mnou. A pretože si 

vo vzťahu so mnou som tvoj osobný 

Spasiteľ a Pán a tvoje meno je zapísané 

v nebesiach.“ A toto je osobná skúsenosť, 

ktorá dáva silu nášmu svedectvu. 

Nehovoríme jazykom niekoho iného, 

z druhej ruky. Ochutnali sme a videli, že 

Pán je dobrý. A teraz dávame súhlas 

Pánovi aby nás vyhodil na Jeho žatevné 

pole aby sme mohli povedať ostatným 

dobrú správu! 

Keď si budeme ukončovať túto sériu 

rád by som vám pustil tak ako naposledy 

pieseň. Jeden zo spevákov tejto piesne je 

aj Ráchel, tá ktorej skúsenosť z anglickej 

triedy som na začiatku spomínal. Text 

piesne je vytvorený z biblických veršov, 

ktoré sme tu študovali. Luk 10:2 a Ján 

4:35.  

A toto je text piesne: 

Žatva je veľká, ale robotníkov je málo, 
robotníkov je málo 

Žatva je veľká, ale robotníkov je málo 
Proste preto Pána žatvy, aby poslal 

robotníkov 
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Proste preto Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov 

na svoju žatvu, na svoju žatvu 
Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. 

Vari nehovoríte i vy sami: „Ešte štyri 
mesiace a príde žatva?“ 

Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na 
polia, 

že sa už belejú k žatve! 
Žatva je veľká, ale robotníkov je málo, 

robotníkov je málo 
Proste preto Pána žatvy, aby poslal 

robotníkov 
Proste preto Pána žatvy, aby poslal 

robotníkov 
Proste preto Pána žatvy, aby poslal 

robotníkov 
Proste preto Pána žatvy, aby poslal 

robotníkov 
 

(po piesni) 

Modlili ste sa už radikálnu modlitbu? 

Ak sa budete s odvahou modliť radikálnu 

modlitbu, môžete si byť istý, že raz budete 

mať svedectvo z radikálnej radosti! Prečo 

nereagovať práve teraz na Ježišovu výzvu. 

Budem sa modliť túto radikálnu modlitbu 

a ak s ňou súhlasíte, hovorte si ju v duchu 

so mnou. Pri tejto krátkej modlitbe 

môžeme sedieť. 

„Pán žatvy, z celého srdca ťa prosím, 

vyhoď svojich robotníkov na Svoju žatvu 

a máš môj súhlas začať so mnou.“ 

Nech Boh vás na vašej ceste vedie v 

úplnej radosti z toho, že sú vaše mená 

zapísané v nebesiach.  


