M ODLITBY A MISIA
Téma 7

AKÝ JE VZŤAH MEDZI MODLITBAMI A MISIOU ZBORU?

Prehľad:
Táto téma skúma vzťah medzi modlitbami a misiou - poslaním cirkvi. Je jasné, že
Ježiš nám dal poslanie, ale ako s týmto poslaním súvisí modlitba? Je to len voliteľný
doplnok? Je modlitba pre misiu kľúčová? Ak povieme, že áno, tak prečo? Ak trváme
na tom, že sme dostali modlitbu, lebo nám Boh zveril poslanie, prečo je potom modlitba tak na okraji fungovania množstva našich tímov vedúcich?

Ciele:
Pomôcť zborovým vedúcim:
 Preskúmať vzťah medzi modlitbou a misiou cirkvi.
 Zhodnotiť svoj modlitebný život vo svetle primárnej funkcie modlitby v misii
cirkvi.
 Zvážiť, ako by sa ich zbor mohol efektívnejšie modliť za misiu.

Možné výsledky:
Zboroví vedúci:
 Budú vedieť vysvetliť biblický základ pre kľúčové rolu modlitby v misii cirkvi.
 Osobne sa viac zaviažu k modlitbe za misiu cirkvi.
 Osvoja si efektívnejšie formy modlitby za misiu cirkvi.
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KROK 1: POCHOPENIE TÉMY
Na ktoré hlavné otázky sa treba zamerať?
Hlavné prvky témy
Modlitba a misia. Ak ste ako mnoho súčasných kresťanov, jedno alebo druhé
z týchto slov pravdepodobne spôsobí, že sa začnete vrtieť na stoličke, uvoľňovať si
kravatu alebo hľadať výhovorky. Pravdepodobne väčšina kresťanov, aspoň
v západných krajinách, by priznala, že nie sú spokojní s kvalitou a kvantitou svojich
modlitieb, obzvlášť keď ide o modlitby týkajúce sa druhých a ich potrieb. A mnohí
majú pocit, že by mali robiť viac, aby prispeli k misii cirkvi. Kde sa berie ten hlodavý
pocit nedostatočnosti? Súčasťou problému je možno to, že nechápeme zásadné spojenie medzi týmito dvoma pojmami. Práve toto chceme v tejto téme hlbšie preskúmať.
Výroky
(Výroky sú vyjadrenia, ktoré vás majú priviesť k uvažovaniu o téme. Môžu a nemusia odrážať biblickú múdrosť.)

„Človek je silnejší, keď sa modlí, ako keď má v rukách tie najmocnejšie zbrane.“
-Billy Graham
„Modlitba nie je náhradou za prácu, premýšľanie, pozorovanie, utrpenie alebo
dávanie. Modlitba podporuje všetky ostatné aktivity.“
-George Buttrick
„Pre Boha to musí byť frustrujúci zážitok, keď počúva milióny modlitieb, ktoré
nič nehovoria, nič nepýtajú a nič neočakávajú.“
-Lehman Strauss
„Musím toho dnes toľko urobiť, že si musím vyčleniť na modlitbu viac času ako
obvykle.“
-Marin Luther
„Keď človek pracuje, pracuje človek. Keď sa človek modlí, pracuje Boh.“
-Pat Johnson

Príklady zo života
Mária
Keď Mária počula správu, ktorú kazateľ pre misiu práve oznámil zhromaždeniu,
bola taká šokovaná, že lapala po dychu. Niekto pred ňou začal plakať, ostatní sa čoskoro pridali. Sami je mŕtvy. Sami, moslim z Indonézie, prišiel do Máriinho mesta
študovať pred desiatimi rokmi a spoznal sa s viacerými kresťanmi z univerzitnej študentskej skupinky. Začal s nimi chodiť do jej zboru. Hltal Bibliu ako vlk a každého,
koho stretol, prosil o vysvetlenie toho alebo oného oddielu. Bol to radostný deň, keď
Sami pred celým zborom vyznal Krista a na svoje nástojenie sa nechal na mieste pokrstiť. Takmer okamžite začal robiť plány, že sa vráti do vlasti a bude svojim ľuďom
hlásať evanjelium. Bohoslužba, pri ktorej bol poverený za misionára o niekoľko rokov
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neskôr, bola Máriina najobľúbenejšia spomienka na jej zbor. Sami sa vrátil na svoj
rodný ostrov, našiel si zamestnanie ako poštár a každému na svojej obchôdzke hovoril evanjelium. Zo začiatku boli reakcie chabé, ale neskôr prišli správy o viacerých
rozhovoroch a krátko nato ďalšie správy o intenzívnom odpore miestnych úradníkov.
Pred dvoma týždňami sa zbor dopočul, že Samiho uväznili pre falošné obvinenie
z neoprávnenej manipulácie s korešpondenciou a zbor odštartoval za Samiho nepretržitý modlitebný maratón – očividne bez výsledku. Detaily sú nejasné, povedal kazateľ pre misiu, ale zdá sa, že Samiho vo väzení tak surovo zbili, že sa mu už nevrátilo
vedomie a o niekoľko dní nato zomrel. (Oficiálna verzia bola, samozrejme, dosť odlišná.) Máriinou okamžitou reakciou na tieto správy bol hnev na Boha, že to dopustil.
Ostatní ľudia v zhromaždení sa začali modliť za ľudí, ktorí sa prostredníctvom Samiho obrátili, za strážnikov vo väzení, za Samiho rodinu, ale Mária sa nemohla modliť.
„Vážne pochybujem,“ pomyslela si, „či to má vôbec význam.“

Bernard
Bernard sa pristihol, že rozmýšľa o futbale a sám seba v duchu napomenul. Odkedy sa jeho syn Erik vrátil z krátkodobého misijného pobytu úplne vymenený, Bernard si zaumienil že bude „Chvíľku pre misiu“ brať vážnejšie. (Chvíľka pre misiu bolo
päť minút počas bohoslužieb venovaných informáciám o zborových misijných projektoch a misionároch, spojených s modlitbami). Erik ich nepochybne bral vážne. Erik
sa vždy modlil za misionárov i pri večeri a už teraz plánoval, že najbližšie leto pôjde
na „nejaké exotické miesto.“ Bernarda a jeho manželku to mierne znepokojovalo.
Obaja dúfali, že Erikov nový zápal pre misiu ho neodvedie od štúdia ekonómie na
miestnej univerzite. Avšak ich spokojnosť so synovým prudkým duchovným rastom
úplne prevážila nad obavami z jeho budúcnosti. Bernard bol trochu zahanbený synovým zápalom pre misiu, keďže on sám ho mal minimum. Iste, vážil si misionárov,
ale ich práca sa mu zdala byť veľmi vzdialená. Samozrejme, že pred synom by to nepriznal, ale preňho boli zboroví misionári sotva niečím viac ako fotky spojené farebnými šnúrkami s rôznymi miestami na mape sveta. Za celý svoj kresťanský život sa
za nich nemodlil viac ako len vlažne. Jeho prístup typu „Boh žehnaj všetkým misionárom“ sa popri radosti, ktorú videl u svojho syna, zdal patetický.
Keď sa Chvíľka pre misiu skončila, Bernard zbadal svojho priateľa Dávida na
opačnej strane lavice, ako dokončuje papierové lietadielko zo zborového informačného letáku. „No,“ pomyslel si, „aspoň nie som jediný.“

Teraz, keď ste sa pozreli na Hlavné prvky témy, Výroky a Príklady zo života,
ktoré sú tie hlavné otázky, ktorým sa je potrebné venovať, aby ste pochopili
túto tému?
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KROK 2: ŠTÚDIUM PÍSMA
Čo o tejto téme hovorí Biblia?
Oddiely
 Dôkladne preskúmajte nasledujúce oddiely. Zvážte, aký význam má každý oddiel pre modlitbu vo vzťahu k misii cirkvi. Zapíšte si, k akým postojom, motiváciám alebo špecifickým požiadavkám v jednotlivých prípadoch Písmo vyzýva.
Matúš 9:35-38

Skutky 13:1-3

Rimanom 10:1

Korinťanom 1:8-11

Efezanom 6:18-20

Tesaloničanom 3:1-2

 Prečítajte Skutky 4:1-31 a 12:1-17, dva dramatické záznamy „modlitby v akcii“
v kontexte misie. Čo sa môžete naučiť z týchto záznamov pre váš vlastný zbor?
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KROK 3: NAHLIADNUTIE DO INÝCH ZDROJOV
Čo sa môžeme naučiť od iných autorov?
„Božia zvrchovanosť v misii prostredníctvom modlitieb,“ John Piper.
Úryvok z 2. kapitoly knihy Let the Nations Be Glad!: The Supremacy of God in
Missions, strany 41-49, 55-57 a 69-70. Copyright © 1993. V origináli použité
z dovolením Baker Book House, Grand Rapids, MI. Všetky práva vyhradené.
„Modlitebná podpora,“ Neal Pirolo.
Úryvok z 5. kapitoly knihy Serving as Senders, strany 107-114.
Copyright © 1991. V origináli použité s dovolením Emmaus Road International, San Diego, CA. Všetky práva vyhradené.
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Božia zvrchovanosť v misii prostredníctvom modlitby
John Piper
Nezistíme, na čo je modlitba, kým si
neuvedomíme, že život je vojna
Život je vojna. Nie iba vojna, ale
vždy aj vojna. Naša slabosť v modlitbe
je z veľkej miery spôsobená zanedbávaním tejto pravdy. Modlitba je hlavne
vojnovou vysielačkou pre cirkev, ktorá
postupuje proti silám temnoty
a nevery. Nie je prekvapujúce, že modlitba nefunguje, keď si z nej robíme
domáci telefón, ktorým voláme na prvé
poschodie, aby sme sa v bunkri mali
pohodlnejšie. Boh nám dal modlitbu
ako vojnovú vysielačku, aby sme mohli
veliteľstvo žiadať o všetko, čo potrebujeme pri šírení Kristovho kráľovstva vo
svete. Modlitba z nás robí vojakov vo
frontových líniách a vzdáva Bohu slávu
ako neobmedzenému dodávateľovi.
Ten, kto dáva silu, dostáva slávu. A tak
modlitba zabezpečuje zvrchovanosť
Boha v misii a spája nás s nekonečnou
milosťou pre všetky naše potreby.
Život je vojna
Na sklonku života Pavol v 2 Timoteovi 4:7 povedal: „Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“ V 1 Timoteovi 6:12 hovorí Timoteovi: „Bojuj dobrý boj viery a pevne
sa pridŕžaj večného života, do ktorého
si povolaný.“ Pre Pavla bol celý jeho
život vojnou. Áno, používal aj iné obrazy – farmárčenie, atletiku, rodinu, stavanie, pasenie oviec atď. A áno, bol
mužom, ktorý miloval mier. Ale všadeprítomnosť vojny presne ukazuje skutočnosť, že jednou z vojnových zbraní je
evanjelium mieru! (Efezanom 6:15)
Áno, bol mužom obrovskej radosti. Ale
táto radosť bola zvyčajne „radovaním
sa v súženiach“ (Rimanom 5:3; 12:12;
2 Korinťanom 6:10; Filipanom 2:17;
Kolosanom 1:24, pozri tiež 1 Petrov 1:6;
4:13).
Život je vojna, pretože zachovávanie
viery a pridŕžanie sa večného života je

nepretržitý boj. Pavol v 1 Tesaloničanom 3:5 objasňuje, že Satan si za svoj
cieľ vybral našu vieru, ktorú chce zničiť. „Poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás azda pokušiteľ
nepokúšal a či naša námaha nevyšla
nazmar.“ Satanov útok v Tesalonikách
bol namierený na vieru kresťanov. Jeho
cieľom bolo, aby Pavlova práca tam
vyšla „nazmar“ – aby bola prázdna, zničená.
Je pravda, že Pavol veril vo večnú
istotu vyvolených. „Ktorých [Boh]
ospravedlnil, tých aj oslávil,“ Rimanom
8:30). Ale jediní ľudia s večnou istotou
sú tí, ktorí „upevňujú svoje vyvolenie
a povolanie“ tým, že „bojujú dobrý boj
viery a pridŕžajú sa večného života“ (2
Petrov 1:10; 1 Timoteovi 6:12). Ježiš
povedal: „Kto však vydrží do konca,
bude spasený“ (Marek 13:13). A Satan
stále bojuje, aby nás priviedol do záhuby tým, že zničí našu vieru.
Slovo boj v 1 Timoteovi (agōnizesthai, z ktorého je odvodená„ agónia“) je
opakovane použité pre opis kresťanského života. Ježiš povedal: „Usilujte sa
vojsť tesnou bránou, lebo, hovorím
vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale
nebudú vládať“ (Lukáš 13:24).
V Hebrejom 4:11 sa píše: „Usilujme sa
teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto
nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti.“ Pavol prirovnáva kresťanský život k pretekom a hovorí: „Veď
každý pretekár sa zdržiava všetkého;
oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný“ (1
Korinťanom 9:25). Svoju službu zvestovania a vyučovania opisuje týmto spôsobom: „O to sa usilujem a zápasím
s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí“ (Kolosanom 1:29). A hovorí, že
modlitba je súčasťou jeho boja: „Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične
bojuje za vás modlitbami“ (Kolosanom
4:12). „...aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom“
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(Rimanom 15:30). Stále ide o to isté
slovo: slovo ktoré označuje „boj.“
Niekedy Pavol používa ešte obraznejší vojnový jazyk. O svojom živote
vojny povedal: „Ja teda bežím nie akoby
bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto
udiera do prázdna. Ale zaobchádzam
tvrdo so svojim telom a ovládam ho,
aby kým iným kážem, sám som nezlyhal“ (1 Korinťanom 9:25-27). Beží preteky, zápasí v ringu a bojuje proti silám
svojho vlastného tela. O svojej službe
povedal: „Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja
nie sú telesné, ale od Boha majú moc
zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha
proti poznávaniu Boha a nimi viažeme
každú myšlienku na poslušnosť Kristovi (2 Korinťanom 10:3-5).
Pavol povzbudzoval Timotea
k tomu, aby vnímal celú svoju službu
ako vojnu: „Dávam ti tento príkaz, syn
môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj“ (1 Timoteovi
1:18), „Kto bojuje, nemieša sa do záležitostí všedného života“ (2 Timoteovi 2:4).
Inými slovami, misia a služba sú vojna.
Pravdepodobne najznámejší oddiel
o vojne, ktorou denne žijeme, je Efezanom 6:12-18, kde Pavol vymenúva časti „Božej výzbroje.“ Tu nám pre stromy
nesmie uniknúť les. Jednoduchá výpoveď tohto známeho oddielu znie: Život
je vojna. Pavol toto jednoducho predpokladá, a potom nám hovorí, o aký
druh vojny ide: „nie proti krvi a telu,
ale proti kniežatstvám, mocnostiam,
vládcom tohto temného sveta
a nadzemským duchom zla. Preto si
vezmite Božiu výzbroj (12-13).
A tak všetky vzácne požehnania života, na ktoré si len môžeme pomyslieť
v iných súvislostiach než vojna, sú naverbované do bitky. Ak poznáme pravdu, máme z nej opasok vo výzbroji. Ak
máme spravodlivosť, musíme ju nosiť
ako pancier. Ak prechovávame evanjelium pokoja, musí sa stať vojenskou
obuvou. Ak milujeme spočívanie
v Božích sľuboch, potom viera musí byť
pripojená k našej ľavej ruke ako štít
proti ohnivým šípom. Ak sa radujeme
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so svojej spásy, musíme si ju bezpečne
nasadiť na hlavu ako helmu. Ak je pre
nás Božie slovo sladšie ako med, musíme z toho medu spraviť meč.
V podstate každé nie-vojenské požehnanie v kresťanskom živote je odvedené
na vojnu. Neexistuje vojenská
a nevojenská časť života. Život je vojna.1
Chýbajúca striedmosť
Väčšina ľudí však tomuto vo svojom srdci neverí. Väčšina dokazuje svojimi prioritami a svojim bežným prístupom k duchovným veciam vieru, že
žijeme v čase mieru a nie vojny.
V čase vojny noviny prinášajú titulky o situácii vojsk. V čase vojny sa rodiny rozprávajú o synoch a dcérach na
fronte, píšu im a modlia sa za nich so
srdcervúcimi obavami o ich bezpečnosť. V čase vojny sme pohotoví. Sme
ozbrojení. Sme ostražití. V čase vojny
utrácame peniaze inak – ide
o striedmosť, nie pre ňu samú, ale preto, že existujú strategickejšie spôsoby,
ako minúť peniaze, než doma na nové
pneumatiky. Vojna sa dotýka každého.
Všetci šetríme. Luxusný parník sa stáva transportérom vojakov.
Veľmi málo ľudí si myslí, že sme vo
vojne väčšej ako 2. svetová, alebo akákoľvek predstaviteľná atómová vojna.
Veľmi málo sa ich domnieva, že Satan
je oveľa horší nepriateľ ako akýkoľvek
zemský protivník, alebo si uvedomuje,
že konflikt nie je obmedzený na jedno
konkrétne miesto, ale že je v každom
meste a dedine na svete. Kto si uvedomuje, že obete vojny nestrácajú len oči,
ruky alebo pozemský život, ale že strácajú všetko, dokonca i vlastnú dušu
a vchádzajú do pekla večných múk?
Modlitba je na vyzbrojenie sa Slovom
Pokiaľ necítime silu tejto skutočnosti, nebudeme sa modliť ako by sme
mali. Ani len nebudeme vedieť, čo modExistujú i ďalšie texty, na ktoré by sme sa okrem
spomínaných mohli pozrieť, na príklad Zjavenie 6:2;
12:17; 17:14.
1
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litba je. V Efezanom 6:17-18 Pavol spája život vojny a účinky modlitby:
17) Vezmite si aj prilbu spásy a meč
ducha, ktorým je Božie slovo.
18) V každom čase v Duchu proste vo
všetkých modlitbách a prosbách. Pritom
vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za
všetkých svätých. V gréckom origináli
v 18. verši nezačína nová veta. Je spojený so17. Takto: Vezmite si meč ducha, ktorým je Božie slovo, prosiac vo
všetkých modlitbách a prosbách
v každom čase...“ Vezmite si
meč...modliac sa! Takto máme byť
ozbrojení – modlitbou.
Modlitba je komunikáciou
s veliteľstvom, prostredníctvom ktorej
sa vojenské zbrane rozmiestňujú podľa
Božej vôle. Toto je spojenie medzi zbraňami a modlitbou v Efezanom 6. Modlitba je pre vojnu.
Misia je určená ako priestor pre
modlitbu
Toto spojenie medzi modlitbou
a misiou vidieť v časti, ktorá nepoužíva
vojenskú terminológiu, ale zaoberá sa
rovnakou skutočnosťou, konkrétne Ján
15:16. Ježiš povedal:
„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja
som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste šli a prinášali ovocie,
aby vaše ovocie zostávalo a aby
vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“
Logika tejto vety je kľúčová. Prečo
Otec dá učeníkom to, o čo prosia
v Ježišovom mene? Odpoveď: Pretože
boli poslaní prinášať ovocie. Dôvod, pre
ktorý Otec dáva učeníkom nástroj modlitby je, že Ježiš im dal poslanie. Dokonca gramatika Jána 15:16 naznačuje, že dôvod, pre ktorý im Ježiš dáva
misiu je, aby mohli využívať moc modlitby. „Posielam vás prinášať ovocie...
aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto je len iný
spôsob ako povedať, že modlitba je vojenskou vysielačkou. Boh ju vytvoril
a dal nám ju aby sme ju používali na
misii. Dá sa povedať, že tou misiou je

„prinášať ovocie“ alebo že tou misiou je
„oslobodzovať zajatcov.“ Pointa ostáva:
Modlitba má rozšíriť kráľovstvo na nepriateľské neplodné územie.
Prečo modlitba zlyháva
Pravdepodobne hlavným dôvodom,
prečo modlitba v rukách veriacich zlyháva, je, že sa snažíme vojenskú vysielačku zmeniť na domáci telefón. Pokým
nevieme, že život je vojna, nemôžeme
vedieť, na čo je modlitba. Modlitba je
na splnenie vojenskej misie. Ako keby
veliteľ (Ježiš) povolal vojsko, dal im zásadné poslanie (ísť a prinášať ovocie),
každému vojakovi dal osobnú vysielačku nastavenú na frekvenciu Náčelníka
generálneho štábu a povedal: „Priatelia,
generál má pre vás misiu. Chce, aby sa
podarila. A za týmto účelom ma splnomocnil, aby som vám k nemu umožnil
prístup pomocou týchto vysielačiek. Ak
ostanete jeho misii verní a v prvom rade sa budete usilovať o jeho víťazstvo,
vždy bude od vás len tak ďaleko ako
vaša vysielačka, a dá vám taktické inštrukcie a pošle vzdušnú podporu, keď
ju budete potrebovať.“
Ale čo urobili milióny kresťanov?
Prestali sme veriť, že sme vo vojne.
Žiadna pohotovosť, žiadne hliadkovanie, žiadna ostražitosť. Žiadne strategické plánovanie. Len pohodový mier
a prosperita. A čo sme spravili
s vysielačkou? Pokúsili sme sa ju prerobiť na telefón doma, na chate,
v člnoch a autách – nie na privolanie
útoku proti nezmieriteľnému nepriateľovi, ale na pýtanie si väčšej pohody do
nášho brlohu.
Časy veľkého súženia
V Lukášovi 21: 34-36 Ježiš varuje
svojich učeníkov pred časmi veľkého
súženia a pred odporom, ktorý prichádza. Vtedy povedal: „Preto bedlite celý
čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť
všetkému, čo má prísť, a postaviť sa
pred Syna človeka.“ Inými slovami, ak
nasledujeme Ježiša, privedie nás to
vážneho konfliktu so zlom. Bude to

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: MISIA

Téma 7: Modlitby a misia ........................................................................................................................................

vojna. Zlo nás obklopí a zaútočí na nás
a bude hroziť, že zničí našu vieru. Ale
Boh nám dal vysielačku. Ak usneme,
nemôže nám pomôcť. Ale ak budeme
na pozore, ako vraví Ježiš, a budeme
v tomto konflikte volať o pomoc, pomoc
príde a Veliteľ nenechá svojich verných
vojakov bez koruny víťazstva pred Synom človeka. A tak opakovane vidíme
rovnakú pravdu: nezistíme, čo je modlitba, kým si neuvedomíme, že život je
vojna...
Naliehavá aktuálna potreba
A tak sa táto pravda znova potvrdzuje: Boh nám dal modlitbu, pretože
Ježiš nám dal misiu. Sme na tejto zemi, aby sme zatlačili moci temna na
ústup a máme prístup k veliteľstvu
prostredníctvom modlitby, aby sme
napĺňali túto misiu. Keď sa ju pokúsime zmeniť na hotelový telefón, aby sme
zvýšili svoje pohodlie, prestáva fungovať a naša viera začína chabnúť. Modlitbu sme si tak prispôsobili, že pre
mnohých z nás nie je tým, na čo je určená – už nie je vojnovou vysielačka pre
splnenie Kristovej misie.
Jednoducho sa musíme snažiť
u seba aj u našich ľudí o vojenské
zmýšľanie. Inak biblické učenie
o naliehavosti modlitby, o ostražitosti
v modlitbe, o bdení v modlitbe,
o vytrvaní v modlitbe a o nebezpečenstve opustenia modlitby nám nebude
dávať zmysel a nebude rezonovať
v našich srdciach. Pokiaľ nebudeme
cítiť zúfalstvo ako pri bombovom nálete, alebo nadšenie z novej strategickej
ofenzívy evanjelia, nebudeme sa modliť
v Ježišovom duchu.
Naliehavou aktuálnou potrebou je
postaviť zbory na vojenský základ. Misijní vodcovia volajú: „Kde je zmýšľanie
zboru o bojovnosti, o mocnej armáde
ochotnej trpieť, ktorá postupuje
s nadšeným odhodlaním, že obsadí svet
prudkým útokom? Kde je podstupovanie rizika, kde je spoliehanie sa len na
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samotného Boha“2 Odpoveďou je, že
bolo pohltené mierovým zmýšľaním.
Sme „storočím tretej pôjdy.“
V podobenstve o štyroch druhoch pôdy
Ježiš hovorí, že zrno je slovo. Rozsieva
svoje naliehavé slovo o moci kráľovstva.
Ale namiesto toho, aby sme ho vzali
ako náš meč (alebo aby sme prinášali
ovocie) sme tými, ktorí „slovo síce počúvajú, ale svetské radosti, vábenie
bohatstva a žiadostivosť po ostatných
veciach prenikajú dovnútra a slovo
udusia, takže zostáva bez úžitku“ (Marek 4:18-19).
Pre toto Pavol hovorí, že celý život je
vojna – v každý moment. Predtým, ako
sa vôbec zapojíme do misie cirkvi, musíme bojovať proti „vábeniu bohatstva“
a „žiadostivosti po ostatných veciach.“
Musíme bojovať o to, aby sme si cenili
kráľovstvo viac ako „ostatné veci“ – to
je naša hlavná a najstálejšia bitka. To
je „boj viery.“ Potom, keď už máme
skúsenosti v tejto základnej bitke, sa
pridávame do boja o šírenie kráľovstve
všetkým národom.
Boh vyhrá vojnu
V tejto vojne sa Boh zasadzuje za
triumf svojej veci. Robí tak nezameniteľným spôsobom, aby víťazstvo prispelo k jeho sláve. Jeho zámer v celých
dejinách je presadzovanie a predvádzanie svojej slávy pre potešenie jeho vykúpených ľudí zo všetkých národov.
Preto sa Boh zapája do vojny, aby víťazstvá boli zreteľne jeho. ...Hlavný Boží zámer je osláviť Boha a navždy sa
tešiť z jeho dokonalosti. Toto zaručuje
víťazstvo jeho veci. Aby zväčšil svoju
slávu, uplatní svoju zvrchovanú moc
a dokončí misiu, ktorú nariadil...
Modlitba dokazuje Božiu zvrchovanosť v misii
Pre toto Boh určil modlitbe také zásadné miesto v misii cirkvi. Účelom
modlitby je ozrejmiť všetkým účastníJames Reapsome, „What´s Holding Up World Evangelisation?“ Evangelical Missions Quarterly, vol. 24,
No. 2, April 1988, s. 118.
2
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kom tejto vojny, že víťazstvo patrí Pánovi. Modlitba je Bohom určený nástroj, aby nám prinášala milosť a jemu
slávu. Toto je nad slnko jasnejšie
v Žalme 50:15. Boh hovorí: „Vzývaj ma
v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi
vzdáš úctu“. Charles Spurgeon ukazuje
neodvratnosť tejto pravdy:
Boh a modliaci človek sa delia...
Najprv je tu tvoj podiel: „Vzývaj ma
v deň súženia“. Potom je tu Boží
podiel: „Ja ťa zachránim.“ Opäť dostaneš podiel – pretože budeš zachránený. A potom je opäť na rade
Pán – „Ty mi vzdáš úctu.“ Tu je
zmluva, do ktorej vstupuje Boh
s človekom, ktorý sa k nemu modlí
a ktorému on pomáha. Hovorí:
„budeš zachránený, ale ja musím
byť oslávený...“ Je tu nádherné
partnerstvo: dostávame, čo tak
veľmi potrebujeme, a všetko, čo
Boh dostáva, je sláva, ktorá náleží
3
jeho menu.
Modlitba pripisuje Bohu miesto
mecenáša s neobmedzenými prostriedkami a nám miesto núdznych príjemcov. Takže keď misia cirkvi napreduje
prostredníctvom modlitby, Božia zvrchovanosť sa prejavuje a potreby vojska kresťanov sú naplňované.
Modlitba je na Otcovu slávu
Toto učil Ježiš svojich učeníkov
predtým, ako odišiel. Povedal im: „Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom
mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.“
(Ján 14:13). Inými slovami, konečným
zmyslom modlitby je, aby bol Otec
oslávený. Druhá strana tohto zmyslu
sa ukazuje v Jánovi 16:24. Ježiš hovorí: „Doteraz ste v mojom mene o nič
neprosili. Proste teda a dostanete, aby
vaša radosť bola úplná.“ Účel modlitby
je, aby naša radosť bola úplná. Jednota
týchto dvoj cieľov – Božia sláva a radosť
jeho detí – sa zachováva aktom modlitby.

Zápal, ktorí mali apoštoli pre zvelebenie Božieho zvrchovaného vplyvu
v ich celej misijnej práci, do nich vložil
Ježiš. V Jánovi 15:5, Ježiš hovorí: „Ja
som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo
mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia,
pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
Takže ako misionári sme sami skutočne absolútne neefektívni. Môžeme mať
mnoho ľudských stratégií a plánov
a snáh. Ale duchovný účinok na Kristovu slávu nebude žiaden. Podľa Jána
15:5, Boh pre nás nemá zámer, aby
sme boli bez ovocia, ale aby sme „prinášali veľa ovocia“ Takže nám sľubuje,
že pre nás a prostredníctvom nás urobí, čo nemôžeme robiť sami a pre seba.
Ako ho teda oslávime? Ježiš odpovedá v Jánovi 15:7: „Ak zostávate vo
mne a ak aj moje slová zostávajú vo
vás, proste, čo len chcete, a stane sa
vám.“ Modlíme sa. Prosíme Boha, aby
pre nás prostredníctvom Krista urobil,
čo my pre seba nemôžeme urobiť – prinášať ovocie. Výsledok je opísaný vo
verši 8: „ Môj otec je oslávený tým, že
prinášate veľa ovocia.“ Tak ako je Boh
oslávený modlitbou? Modlitba je otvoreným priznaním, že bez Krista nemôžeme nič robiť. A modlitbou sa odvraciame od seba k Bohu s dôverou, že
nám poskytne pomoc, ktorú potrebujeme. Modlitba nás pokoruje ako núdznych a vyvyšuje Boha ako neobmedzeného.
Pre toto misijná činnosť napreduje
prostredníctvom modlitby. Hlavný Boží
zámer je osláviť Boha. Urobí tak zvrchovaným triumfom svojho misijného
zámeru, aby ho oslavovali národy. Tento triumf zaistí tým, že sa pridá do boja
a stane sa hlavným bojujúcim. A toto
zapojenie zjaví každému prostredníctvom modlitby...
Ježiš volá k neustálej modlitbe:
„Stále sa treba modliť a neochabovať“
(Lukáš 18:1). Týmto bude jeho Otec
oslávený (Ján 14:13). Zvrchovanosť
Boha v misii cirkvi sa dokazuje
a oceňuje neustálou modlitbou. Verím,
že Kristove slová pre jeho cirkev na
konci dvadsiateho storočia sú otázkou:

Charles Spurgeon, Twelve Sermons on Prayer (Grand
Rapids: Baker Book House, 1971), s. 105
3
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„Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom
i nocou? Či bude meškať
s pomocou pre nich? Hovorím vám:
Hneď sa ich zastane. (Lukáš 18:78).
Voláte vôbec k Pánovi „Ako dlho,
Pane, ako dlho bude trvať, kým sa zastaneš svojej veci na zemi? Ako dlho,
kým roztrhneš nebesá a zostúpiš so
silou k svojej cirkvi? Ako dlho, kým

prinesieš víťazstvo medi všetky národy
sveta?“
Nie je jeho odpoveď jasná? „Keď
môj ľud ku mne bude volať dňom
i nocou, zastanem sa ich a moja vec
bude prekvitať medzi národmi.“ Vojnu
vyhrá Boh. Vyhrá ju prostredníctvom
evanjelia Ježiša Krista. Evanjelium bude napredovať a zvíťazí prostredníctvom neustálych modlitieb – aby vo
všetkom bol oslávený Boh cez Ježiša
Krista.
*
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Modlitebná podpora
Neal Pirolo
„Keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža schopného vystavať múr
a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu,
aby nebola zničená, nenašiel som ho.“
Ezechiel 22:30
„Medzera, trhlina“, o ktorej sa hovorí
v Ezechielovi, je zmieňovaná v rôznych
významoch. Ak vykladáme túto pasáž
prorocky, Ježiš prišiel, aby premostil
trhlinu medzi Bohom a človekom. Ak vysvetľujeme tento oddiel ako výzvu pre ľudí,
aby išli na misijné pole do celého sveta,
potom je zaplňovanie „medzery“ v radoch pracovníkov v prvej línii kriticky dôležité. Medzi misionárom a jeho cieľovou
skupinou sú takisto kultúrne rozdiely,
ktoré je potrebné premostiť.
V kontexte Ezechiela však výraz „do
trhliny“ hovorí priamo o roli prímluvcu toho, ktorý vytvára prekážku (živý plot)
medzi Bohom (ktorý hovorí) a „krajinou, aby nebola [Bohom] zničená.“
„Hľadal som muža...“ Abrahám sa
stal tým mužom: „Bože, neušetríš toto
mesto pre päťdesiat spravodlivých? Štyridsaťpäť? Štyridsať? Tridsať? Dvadsať?
Desať? Niečo také predsa neurobíš, aby
si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého... Či ten, čo súdi celú zem, nebude
konať spravodlivo?“ (pozri Genezis 18). To
boli silné slova prednesené tým, ktorý „sa
odvážil zhovárať so svojim Pánom, hoci je
len prach a popol!“ Stál v medzere.
„Hľadal som muža...“ Mojžiš sa stal
takým mužom: „Hospodin, prečo planie
tvoj hnev proti tvojmu ľudu?'“ Len štyri
verše predtým ich Boh vo svojom hneve
nazval Mojžišovým ľudom! O dva verše
ďalej sa „Hospodin zľutoval a upustil
od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu“ (Exodus 32:11-14).
Inokedy povedal Mojžiš ešte smelšie: „Strpíš ešte ich hriech? Ak nie, tak
ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš!“
(Exodus 32:32). Prečítaj si deviatu kapitolu Deuteronómium a nájdeš tam prehľad
všetkých prípadov, keď Mojžiš stál v medzere za svoj ľud. Mojžiš bol určite prímluvca, ktorý stál „v trhline“!

„Hľadal som muža...“ Áron sa stal
takým mužom (Numeri 16). Nehemiáš sa
stal takým mužom (pozri knihu Nehemiáš). Ježiš sa stal takým mužom (Ján
17). Pavol sa stal takým mužom (Rimanom 9). Mnohí ľudia z rôznych generácií sa stali mužmi či ženami, ktorí stáli
v medzere.
I teraz prostredníctvom Písma zaznieva Boží hlas - ktorý snáď hovorí aj k
tebe: „Hľadal som teba, aby si vytvoril
ten živý plot, aby si stál v trhline!“
Zúri bitka o ľudské duše. V knihe
Jób môžeme nahliadnuť do duchovnej
ríše, z ktorej táto vojna vychádza.
Jób bol úspešný muž! Bol bohatý.
Bol slávny. Bol dokonalý a priamy. Bál
sa Boha a nenávidel zlo. Aspoň tak to
mohol vnímať okolitý svet.
Ale za oponou tohto viditeľného
sveta sa nachádza svet reálny. Satan
videl, že plot je úplný - nie len okolo
Jóba, ale „že Boh ohradil aj jeho dom a
všetko, čo mal“ (Jób 1:1-10). Dva vynikajúce romány This Present Darkness (v
češtine vyšlo pod názvom „Střetnutí“) a
Piercing the Darkness (Preniknúť cez
temnotu) od Franka Perettiho popisujú
spôsobom, ktorý provokuje naše myslenie,
ako môžu prebiehať detaily tejto neviditeľnej vojny...
„Žalobca bratov“ (pozri Zjavenie
12:10) „obchádza ako revúci lev
a hľadá, koho by zožral“ (l Petrov 5:8).
Len čo zbadá v plote trhlinu, poškodený
múr či tajné hriešne myšlienky, môže
ľahko vojsť do ľudských myslí a sŕdc.
Dokonca aj v prípade, že plot okolo
človeka je úplný a nepoškodený, predstupuje satan pred Boha. Snaží sa dostať
práve tých „dokonalých“. Boh, ktorý pozná jeho myšlienky, sa ho spýta: „Satan, dobre si si všimol môjho služobníka Jóba?“ (Jób 1:8).

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: MISIA

Téma 7: Modlitby a misia ........................................................................................................................................ 13

To je jedna z aktivít nepriateľa:
zviesť vyvolených, keby to bolo možné
(pozri Matúš 24:24). Ježiš povedal: „Šimon, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba“ (Lukáš 22:31). Satan a tretina nebeských zástupov, ktorá sa postavila
proti Bohu, sa snaží kýmkoľvek spôsobom a s všemožnými diabolskými dôsledkami zničiť všetko, čo môžu.
Predstav si nebeskú trónnu sálu,
tajné miesto, kam vchádzaš s dôverou,
aby si prijal milosrdenstvo a našiel milosť a pomoc v pravý čas (Hebrejom
4:16). Keď sa prihováraš za „milosrdenstvo a milosť“ pre svojho misionára,
nie si tam prítomný iba ty, ale aj tvoj nepriateľ. Nepriateľ našich duší hovorí pravdu o našich slabostiach a pomedzi zuby
cedí lož. Používa akúkoľvek taktiku zo
svojej démonickej zásoby. Za každú cenu
sa snaží porušiť ochranný plot, dostať sa
cez trhlinu.
Jednou z najsilnejších zbraní na
eliminovanie aktivít nepriateľa, je príhovorná, účinná a horlivá modlitba oddanej a zjednotenej skupiny veriacich.
Tím modlitebnej podpory by nikdy
nemal byť početne obmedzený. Jeden
misionár rozpráva: „Jedno ráno, keď
som si obzeral ordináciu svojho syna,
,rozhodol' som sa omdlieť! Keď som
spadol, mal som fraktúru lebky a vážny
otras mozgu. Tri týždne som strávil v
posteli a plazil sa od jednej tabletky
proti bolesti k druhej. Všetci miestni
misionári sa za mňa modlili. Moja manželka sa snažila získať dodatočnú podporu od domáceho tímu. Skontaktovala
sa s manželkou nášho kazateľa, práve
keď sa chystala odísť na modlitebné
zhromaždenie. Bola to skutočná explózia
príhovormých modlitieb a potom som už
nepotreboval ani jedinú tabletku proti
bolesti. Necítil som už žiadnu bolesť. Bohu patrí sláva!“
Nedôvera je najvážnejším faktorom,
ktorý poškodzuje ochrannú ohradu. Boh
hľadá skupinu, ženu, muža „schopného
vystavať múr a postaviť sa do trhliny
pred moju tvár za krajinu [na mieste
obyvateľov krajiny], aby nebola zničená: ale nenašiel som ho!“ A potom podľa

Ezechielovho rozprávania skaza skutočne
prišla!
Nech v hrozný deň súdu o nás neplatí, že Boh medzi nami hľadal muža, ženu, modlitebný podporný tím, ktorý by
stál v medzere, ale nikoho nenašiel!
Nech sa o nás povie radšej toto:
„Správne, dobrý a verný sluha! Bol si
verný nad málom, ustanovím ťa nad
mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána!“ (Matúš 25:21).
Pôst a modlitba
V trilógii vyučovania známeho pod
názvom Kázeň na hore, Ježiš hovorí: „Keď
dávate..., keď sa modlíte..., keď sa postíte...“ Predpokladá, že sa budeme postiť. Po
každom pokyne nasleduje kontrastné
vyučovanie: Nerob to takto, ale rob to
takto (Matúš 6:1-18).
Bohužiaľ, dnes väčšina kresťanov
nemá povedomie o pôste a jedle.
Biblická dôležitosť pôstu je však natoľko zrejmá zo Starej aj Novej zmluvy,
že neznalosť alebo ľahostajnosť voči
pôstu v kresťanskom živote sa takmer
rovná duchovnej hladovke.
„Ale ja budem hladovať až na smrť!“
je reakcia mnohých kresťanov. Preto
potrebujeme vedieť „čo, prečo, kedy a
ako“ sa postiť.
Čo je vlastne pôst? V svetskom aj
biblickom význame pôst znamená abstinenciu od jedla. Úplný pôst znamená
zdržať sa akéhokoľvek jedla a pitia
(Exodus 34:28). Pri normálnom pôste
človek prijíma nápoje (Lukáš 4:2). Čiastočný pôst charakterizuje obmedzenie
určitých druhov jedál (Daniel 10:2-3).
Prečo by sme sa mali postiť? Pretože nám to Ježiš povedal. Izaiáš stanovil jasné duchovné a fyzické ciele pôstu:
a) Duchovné: „Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo
otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo.“
b) Fyzické: „Lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych
tulákov“ (Izaiáš 58:6-7).
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Kedy by sme sa mali postiť? Rozhodne nie vtedy, keď je nablízku ženích
Kristus. „Príde však čas, keď im vezmú
ženícha a až potom sa budú postiť.“
(Matúš 9:14-15). Pretože stále očakávame návrat Ženícha, je čas k pôstu
práve teraz!
Ako sa máme postiť? Rozhodne sa
„netvárme zachmúrene ako pokrytci. Tí
zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia.... Keď sa však
ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si
umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš,
ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj
Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti,
ti odplatí“ (Matúš 6:17-18).
Pretože naše telá sú ustrojené na to,
aby prijímali potravu, a poškodzovanie
našich tiel nám nepridáva žiadnu duchovnú zásluhu, musíme pri zahájení
a ukončovaní pôstu zvážiť celý rad vecí,
ktoré robiť, aj vecí, ktorých sa vyvarovať. Najlepšou prácou na tému pôstu je
kniha Goďs Chosen Fast od Arthura Wallisa (Bohulibý půst, v češtine vydalo nakladateľstvo Alef).
Pokiaľ sú modlitba a pôst uskutočňované súčasne, predstavujú jedinečné
a mocné duo. Zahrň prax pôstu do svojej
modlitebnej podpory.
Modlitby za viacej pracovníkov na
poli
Ježiš opustil svoje evanjelizačné
centrum, Kafarnaum. „Chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách.
Učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú
chorobu a každý neduh.“
Nabitý plán. Náročný rozvrh. Ale pri
jednej príležitosti, „pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera.
Vtedy povedal svojim učeníkom:
,Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal
robotníkov na svoju žatvu'“ (Matúš
9:35-38).
Po tom, čo Ježiš načrtol obraz rozsiahlej
žatvy, hovoril o tom, ako žatvu pozbierať:
pomocou pracovníkov na poli! Pracovní-

ci na jeho žatve sú obyčajné ľudské
bytosti, poslušné jeho Veľkému poslaniu - poznajú Boha a zdieľajú sa o tom
s tými, ktorý ho nepoznajú.
Ježiš nás vyzýva, aby sme prosili Otca, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.
Dnes sú zúfalo potrební pracovníci na
poli: je to stále tá najpotrebnejšia modlitba. Buď však opatrný, keď sa túto
modlitbu modlíš. O niekoľko veršov
ďalej totiž Ježiš vyslal práve tých ľudí,
ktorým prikázal sa modliť.
Modlitba za príchod evanjelia
Pavol viedol kresťanov v Kolosách k
modlitbe týmito slovami: „Modlite sa aj
za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre
slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení“
(Kolosanom 4:3).
Mali by sme sa tiež modliť za to,
aby evanjelium - tajomstvo Kristovo –
pre ostatných nezostalo tajomstvom, ale
aby mohlo otvorenými dverami vojsť do ich
sŕdc.
Často je takými dverami, ktoré sa otvoria, príbeh alebo tradícia danej kultúry,
ktorá povzbudzuje k prijatiu evanjelia.
V misiologických kruhoch sa také príbehy nazývajú „redemptívne analógie“.
Napríklad misionár Bruce Olson
zistil, že motilonskí Indiáni z kolumbijskej džungle majú zvyk volať k bohu,
aby vystúpil z diery vykopanej v zemi.
Olson použil túto tradíciu ako most k
tomu, aby Motilonom rozprával o vzkriesenom Kristovi - ten predsa vstal z hrobu,
z „diery v zemi“!
Dve najlepšie knihy na túto tému sú
Etemity in Their Hearts (Večnosť v ich srdciach) od Dona Richardsona a The Discovery of Genesis (Objavenie počiatkov)
od C. H. Kanga a Ethel R. Nelsonovej.
Modlite sa, aby misionári objavovali
tieto redemptívne analógie a aby Boh ich
prostredníctvom otvoril dvere evanjelia
k ľuďom, medzi ktorými pracujú.
Modlitby za spútanie silného muža
Keď Pavol písal korintským kresťanom, že zostane v Efeze až do Letníc,
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povedal: „Lebo sa mi tam otvorili veľké
dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho“
(lKorinťanom 16:9).
Spolu s každými otvorenými dverami, ktoré sa naskytajú, sa objavia aj
nepriatelia kríža - stoja pri dverách pripravení vykopnúť každého, kto by sa pokúsil prejsť. Niekedy je nepriateľ na zastavenie plánov schopný použiť dokonca
činnosť iných veriacich!
Je čas odporovať diablovi (Jakub
4:7). Je čas vyháňať démonov (Marek
16:17). Je čas zväzovať skutky nepriateľa, poviazať samotného „silného muža“ (Matúš 18:18; Marek 3:27). Je čas obmedzovať
jeho aktivitu a pseudoautoritu v ľudských
záležitostiach (l Jánov 3:8).
Pre smelých mužov a ženy to znamená, že sa budú modliť smelé modlitby, lebo nepriateľovi sa nikdy nepáči, keď
sa poukazuje na to, akým je podvodníkom.
Modlitba za príchod kráľovstva
Ježiš to povedal jednoducho: „Keď
sa modlíte, hovorte... ,Príď tvoje
kráľovstvo'“ (Lukáš 11:2). Modlite sa za
ľudí, do ktorých životov Božie kráľovstvo doteraz neprišlo.
Viac než dve miliardy jednotlivcov v
takmer 12 000 rozdielnych národnostných
skupinách sú dnes bez spoľahlivého
evanjeliového svedectva. Mnoho z nich
nemá povedomie ani o mene Ježiša
Krista. Viac ako 55 000 ich každý deň
zomiera bez šance reagovať na správu o
spasení v Kristu.
Nehovoríme iba o tých, ktorí žijú v hlbokej, temnej džungli. Jeden evanjelista

raňajkoval so svojim tímom v hotelovej
reštaurácii v Singapure, v meste, kde je
bežný vyšší životní štandard než v Spojených štátoch a kde žijú tisíce veriacich. Táto skupina mala otvorené svoje
Biblie a servírka sa ich pýtala, o aké
knihy ide. „Biblie,“ odpovedali. Reagovala: „ Čo to je Biblia?“ Nikdy o takej knihe
nepočula!
Modlite sa, aby pôda, ktorá leží ladom, bola obnovená (Jeremiáš 4:3). Modlite sa, aby semeno padlo na úrodnú
pôdu (Matúš 13:3-9). Modlite sa, aby tí
ktorí zalievajú, nepolievali sadenice ani
priveľmi, ani nedostatočne. Modlite sa,
aby tí, ktorí zem kultivujú, ju nezničili
zlým používaním svojich nástrojov.
Modlite sa, aby Pán žatvy dal vzrast
(l Korinťanom 3:6).
Je veľkým privilégiom, že nám Boh
umožňuje, aby sme sa zúčastňovali na
Jeho pláne dejín tým, že smelo ideme
pred ním, prihovárame sa za stratených
tohto sveta aj za ľudí, ktorí odišli pracovať na pole sveta. Keď je Boh s nami,
kto je proti nám? Vyzerá to na veľmi nerovný zápas!
Je to práve modlitba, ktorá spojuje
misijné úsilie s nepremožiteľnou Božou
mocou. Modlitba je rozhodujúcim bodom, na ktorom závisí jeho výsledok.
Najmocnejšou zbraňou, ktorú môžeme
použiť, je zbraň modlitby - účinná,
mocná, ustavičná modlitba, modlitba
viery, proti ktorej nemá nepriateľ žiadnu
uspokojivú protizbraň.
Modlite sa bez prestania.
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KROK 4: PRÍPRAVA VLASTNEJ ODPOVEDE
Aké sú tvoje prvotné závery?
Duchovné formovanie
 Zopakujte si, čo ste sa naučili o rôznych aspektoch modlitby za misiu cirkvi
v Kroku 2. Vytvorte si modlitebný plán s použitím týchto aspektov a modlite sa
za niekoľko misijných projektov a misionárov, ktorých poznáte.

Hlbšie porozumenie
 Zvážte svoje vlastné zapojenie do modlitby za misiu cirkvi. Ste celkovo spokojný s mierou vášho povedomia a záujmu o rôzne aspekty služby a misionárov
doma a v zahraničí? Je modlitba za misiu cirkvi podstatnou súčasťou vášho
života s Bohom? Prečo áno alebo prečo nie?

 Napíšte niekoľko odsekov (alebo, ak chcete, vytvorte báseň alebo nakreslite obrázok), kde vysvetlíte, čo ste sa naučili o vzťahu medzi modlitbou a misiou.

Zručnejšia služba
 Zostavte osnovu plánu podobného tomu, ktorý je uvedený vyššie, týkajúceho
sa služby zboru. Vymyslite niekoľko návrhov, ako by sa modlitba za misiu
vášho zboru dala upraviť integrálnejšou súčasťou jeho služby a buďte pripravený podeliť sa o ne s ostatnými účastníkmi kurzu.
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KROK 5: DISKUSIA O TÉME
Čo sa môžeme naučiť jeden od druhého?
1. Zamyslite sa nad Príkladmi zo života v Kroku 1. Ako veľmi sú rozšírené postoje Márie a Bernarda? Čo by ste im povedali na základe toho, čo ste sa naučili
v tejto téme?
2. Čo je podľa Pipera (pozrite článok v Kroku 3) príčinou neefektívneho modlitebného života väčšiny západných kresťanov? Súhlasíte s tým?
3. Jedno z Piperových najúžasnejších tvrdení je, že „modlitba dokazuje Božiu
zvrchovanosť v misii (pozri stranu 9). Väčšina z nás si myslí, že Božia zvrchovanosť a modlitba si akosi odporujú! Ako vám Piperova perspektíva pomáha
pri uvažovaní o vašom modlitebnom živote?
4. Aký je biblický a praktický vzťah medzi modlitbou a pôstom (pozri Pirolov článok v Kroku 3)?
5. Akú úlohu má modlitba v celkovej misii cirkvi?
6. Prečo podľa vás bola modlitba takou živou súčasťou života zboru
v Jeruzaleme v Skutkoch?
7. Aké vrcholy a hlbiny ste zažili vo vašom modlitebnom živote všeobecne
i konkrétne v modlitbe za misiu?
8. Prežívate vinu z toho, že, Piperovými slovami, používate modlitbu viac ako
„domáci telefón, ktorým voláme na prvé poschodie, aby sme sa v bunkri mali
pohodlnejšie“ namiesto „vojnovej vysielačky pre misiu cirkvi?“ Čo môžete urobiť, aby ste to zmenili?
9. Ako môže byť váš zbor efektívnejší v modlitbách za misiu cirkvi?
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KROK 6: PRAKTICKÉ ČINY POSLUŠNOSTI
Aké dôsledky vyplývajú z tejto témy?
1. Ako diskusia zmenila vaše pôvodné zmýšľanie o tejto téme? Pokúste sa aplikovať, čo ste sa naučili v tejto téme.

2. Podeľte sa o váš plán modliť sa za rôznych misionárov a misijné projekty, ktorý ste vytvorili v Kroku 4, s priateľom, iným členom skupinky alebo mentorom
a požiadajte ho o vzťah vzájomnej zodpovednosti ohľadom tohto plánu počas
jedného mesiaca.

3. Prečítajte si 1 Samuelovu 12:23. Ak ste vinný z hriechu nemodlenia sa, ako je
tam opísané, požiadajte Boha o odpustenie a väčšie uvedomovanie si misie
cirkvi a miesta, ktoré v nej má modlitba.

4. Vnímate, že vás Boh vedie k tomu, aby ste urobili nejaké ďalšie zmeny vo vašom životnom štýle, časovom harmonograme, prioritách, atď. na základe toho, čo ste sa naučili? Ako to plánujete uskutočniť? Podeľte sa o svoje myšlienky s vašim mentorom a požiadajte ho o vzťah vzájomnej zodpovednosti.

Tento študijný materiál a jeho kópie poskytuje slovenský vydavateľ užívateľom bezplatne.
Jeho vydávanie však má svoje náklady. Pomôžete nám, ak ako vďačný používateľ tejto
lekcie svojim príspevkom podporíte prípravu a vydanie ďalších kurzov. Ďakujeme Vám.
Podrobnejšie informácie o podpore na: www.cb.sk/index.php/kniznica/zborova-kola
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POZNÁMKY
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