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„POĎ ZA MNOU!“ 
11. OTVORENÉ DVERE 
Tento článok je posledným zo série o osobnej evanjelizácii. Dúfam, že boli pre vás užitočné. 

Môžete sa k nim kedykoľvek vracať. Myšlienky, ktoré si chceme osvojiť nestačí raz prečítať... 
Posledným slovám zomierajúceho/odchádzajúceho je potrebné venovať väčšiu pozornosť. V závere 
Pavlovho listu do Koloského zboru čítame: 4,2Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. 
3Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre 

ktoré som teraz v putách, 4aby som to tajomstvo urobil zjavným tak, ako som povinný hovoriť. 
5Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. 6Vaše slovo nech je vždy láskavé a 

múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. 

Pavol túžil po tom, aby Kolosania ostali zakorenení v Kristovi. Aby naďalej žili vo viere. Aby 
sa nenechali zviesť vábivými myšlienkami sveta. Aby nechali vo svojom živote vládnuť pokoj. 
Tieto dôležité myšlienky, zhrnul slovami: „V modlitbe buďte vytrvalí.“ Máme sa teda modliť. A 
modliť sa často! Modliť sa osamote, i v dave. Modliť sa v malých skupinkách. Modliť sa cestou 
niekam i cestou odniekiaľ. Modliť sa vo svojej izbe, v aute, za stolom. Modliť sa ráno, pred jedlom, 
večer. Modliť sa horlivo, s očakávaním, s vierou. Modliť sa, keď nesieme bremeno, keď sme 
utrápení, keď sme chorí, keď máme zlomené srdce. Modliť sa, keď sa vznášame vo výškach, keď 
výskame od radosti. Modliť sa, keď sme zdraví, keď sme chorí, keď na to máme náladu, aj keď 
náladu nemáme. Modliť sa, keď sme zaneprázdnení; modliť sa, keď sme znudení. Modliť sa pred 
veľkými rozhodnutiami, počas nich i po nich. Jednoducho sa modliť! A v modlitbe vytrvať. Filozof 
Dallas Willard napísal, že čím viac sa modlíme, tým viac na modlitbu myslíme. Inými slovami, 
opakovanie modlitby v nás vytvára návyk/zotrvačnosť, ktorý Pavol opisuje v 1Tes 5,17. 
Povzbudzuje v ňom nasledovníkov Krista, aby sa „modlili bez prestania“. 

Pavol nám prezrádza tajomstvo účinnej evanjelizácie: „ak veríte/túžite priviesť ľudí ku 
Kristovi, musíte byť človekom vytrvalým v modlitbe. Modlitba a efektívna evanjelizácia, efektívna 
evanjelizácia a modlitba - tieto dve veci sú nerozlučne spojené. A Pavol vo svojich posledných 
pokynoch Kolosanom v podstate hovorí: „Nech vám ani nenapadne pustiť sa do evanjelizácie, kým 
nebudete ľuďmi modlitby!“  

 

CIELENÉ MODLITBY 
 „Porozumieť vytrvalosti v modlitbe je akoby mať jedno ucho naladené na rozhovor, ktorý 

práve vedieš, a druhé naladené na Boha. Môžeš sa s niekým rozprávať o množstve vecí - o 
najnovších udalostiach, o práci, o rodine, o čomkoľvek - a pritom sa neustále pýtať Boha: „Sú toto 
otvorené dvere? Chceš, aby som to začal? Veď ma, prosím.“ Možno ste už niekedy zažili tú 
situáciu, keď šoférujete alebo pracujete a pritom zároveň vediete rozhovor s Bohom. Časť vášho 
mozgu sa točí okolo povinností konkrétneho dňa, no druhá jeho časť hovorí Bohu: „Viem, že sa 
deje veľa vecí, no viem aj to, že ničomu nebudem čeliť sám. Ďakujem ti, Bože, že si so mnou a že 
mi dávaš silu a múdrosť.“ 

 

MODLITBY OSAMOTE  
Ježiš učí, že okrem priebežných „cielených modlitieb“ k Bohu existujú aj situácie, keď máme 

ísť do izby, zavrieť za sebou dvere a modliť sa osamote. Má to byť čas nerušenej modlitby, počas 
ktorého môže prísť k hlbokému vyznaniu hriechov a po ňom nastane dôverná chvíľa s Bohom - čas, 
v ktorom nás Boh inšpiruje, poučuje, učí a utešuje.  

Modlíme sa za ľudí, o ktorých vieme, že ich v ten deň stretneme. Modlíme sa za svoj pracovný 
program a prosíme o múdrosť, aby sme rozumne dokázali využiť čas, ktorý máme. Modlíme sa za 
našich spolupracovníkov, za organizačné veci, za plány. Prosíme Boha o usmernenie a vedenie v 
svojom živote a službe. Takéto chvíle „modlitby osamote“ sú vždy dôležitým časom, počas ktorého 
si znovu prehodnotíme svoj svet podľa Boha. 

 

ZA ČO SA MODLIŤ 
Pavol pokračuje tým, že vysvetľuje svoju pálčivú túžbu po tom, čo má cirkev v Kolosách robiť 

- a s ňou aj my. Podstatou jeho slov je toto: „Prosím, modlite sa za nás, lebo sa deň i noc usilujeme 

dať poznanie Krista tým, ktorí žijú ďaleko od Boha.“ 3Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril 

dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz v putách,“  
Pavol v  evanjelizácii nie je nijakým začiatočníkom. Už nejaký čas šíri Božie slovo a odniesol 

si pri tom svoje. Ako sa blíži ku koncu svojho života a služby Bohu, nie náhodou je jeho posledným 
prianím pre bratov a sestry modlitba za otvorené dvere. Pavol sa naučil, že ľudí nemôžete nútiť, aby 
Božie slovo prijali. Tvrdí toto: „Modlite sa za otvorené dvere, za vnímavosť ľudských sŕdc a myslí, 
lebo bez nich nič nezmôžete.“ Nájdeme to aj u ďalšieho apoštola - Ján 6,44 „Nikto nemôže prísť ku 

mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ Prosme spolu s nimi za otvorené dvere. Lebo ak 
Boh nepôjde pred nami a neotvorí nám cestu, ak neobmäkčí srdcia a nepripraví ducha, nedostaneme 
sa vôbec nikam. 

Pavol však nekončí pri modlitbe za otvorené dvere. Takisto sa modlí za všetko, čo sa stane, keď 
do tých otvorených dverí vkročí. Pokračuje: „4modlite sa aby som to tajomstvo urobil zjavným tak, 

ako som povinný hovoriť.“ Inými slovami: „Ak mi Boh otvorí dvere, modlite sa nadovšetko za to, 
aby som jeho posolstvo vysvetlil jasne!“ Pavol neprosí o modlitby za seba - aby bol inteligentný, 
aby ho mali radi alebo aby zapôsobil. Prosí len o modlitby za to, aby hovoril jasne. A spolu s 
Pavlom prosme: „Bože, pomôž mi, prosím, hovoriť jasne!“ 

 

KEĎ VIDÍTE OTVORENÉ DVERE, VOJDITE 
Pokračuje ďalej a všetkých nás povzbudzuje, aby sme sa k ľuďom mimo cirkvi správali múdro. 

Je vo fáze života, keď už videl robiť evanjelizáciu takým mizerným, kontraproduktívnym a 
žalostným spôsobom, že začína na ľudí apelovať: „Počúvajte ma, prosím: prestaňte škodiť Božiemu 
dielu! Prestaňte sa voči neveriacim správať nemúdro. Odhoďte akékoľvek neprístojné, príliš 
horlivé, povýšenecké reči a skutky, ktorými ľudí odstrašujete! Stačí, že budete múdri. Buďte múdri 
v emóciách i vo vzťahoch. Buďte citliví. Skôr než začnete kázať, modlite sa a počúvajte. A keď 
rozprávate svoj alebo Boží príbeh, dajte si na tom veľmi záležať.“ 

„Čo sa týka začiatočníkov, bol by som rád, keby bola vaša reč plná milosti.“ Naplnená 
milosťou - aký je to nádherný cieľ! Pavol žiada, aby boli naše rozhovory s neveriacimi naplnené 
láskou, podmanivosťou a zároveň milosťou. Existujú kľúčové myšlienky, ktoré musíme odovzdať 
ďalej.  

 

MYŠLIENKA Č. 1: BOH VÁS MILUJE 
Náš Boh je plný lásky a pochopenia. Nezáleží na tom, ako hlboko ste sa vlastnou vinou prepadli 

alebo ako ďaleko ste sa zatúlali. Boh vás miluje!“ Ježiš Kristus povedal Mat 18,14„Takisto nie je vôľa 

vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých.“ Božia náruč je otvorená pre 
každého jedného človeka! 

 

 



MYŠLIENKA Č. 2: JEŽIŠ KRISTUS ZA VÁS ZAPLATIL  
Nech by sme sa snažili akokoľvek s Bohom zmieriť, sami to nemôžeme/nedokážeme. Kristus  

pre každého človeka urobil niečo, čo by on sám nemohol. Pre ľudí v našej kultúre je ťažko 
prijateľné vôbec uvažovať nad tým, že Kristus postavil most, o ktorom sme hovorili v siedmej časti. 
Západná spoločnosť, závislá na nezávislosti, má problém prijať, že sami sa zachrániť nemôžeme. 
My nemôžeme splatiť svoj dlh. Kristus ho zaplatil, stačí to prijať, uveriť tomu. Táto skutočnosť 
bude konať dielo zmeny vo vašom živote. 

 

MYŠLIENKA Č. 3: TERAZ JE ROZHODNUTIE NA VÁS 
Existuje množstvo spôsobov, ako tieto tri posolstvá. Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek 

model, uistite sa, že jasne poviete toto: 
• Boh miluje každého človeka, ktorého stvoril - vrátane vás! 
• Kristus pre vás robí to, čo sám nedokáže pre seba urobiť nik. 
• V istom bode k tomu budete musieť zaujať stanovisko. 
Pavol zdôrazňoval ešte  niečo - Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste 

vedeli, ako treba každému odpovedať. Mali by sme ľuďom zdôrazniť: „To, čo tu riešime je tým 
najdôležitejším, čo treba pochopiť. Ide o váš večný život, o vaše navždy, o vaše všetko! Ak 
potrebujete ďalších niekoľko minút na to, aby sme si niečo ozrejmili, potom si ich nájdime. Naozaj 
je to dôležité!“ Napriek všetkej snahe byť plní milosti nezabúdajme nazývať veci pravými menami. 
So všetkou naliehavosťou. Jedným z tých, ktorí sa nechali viesť týmito radami bol Billy Graham. 
Hovoril priamo. Modlil sa za to, aby Boh otváral dvere. K hľadajúcim pristupoval zásadovo a 
citlivo. Potom ich pozval do života s Ježišom so slovami: „Na kríži je miesto aj pre teba. Pre 
takého, aký si. Nastal čas, aby si zaujal postoj! Musíš sa rozhodnúť. Ešte dnes, lebo nemáš nijakú 
záruku, že príde zajtrajšok. Toto je tvoje najdôležitejšie rozhodnutie v živote. Vyber si dobre!“ 

Priatelia, musíme sa modliť za otvorené dvere. Musíme Kristovo posolstvo odovzdávať jasne. 
Naším cieľom má byť to, aby sme neveriacich priťahovali. Musíme byť plní milosti a zároveň verní 
ostriu pravdy. A potom môžeme všetko s dôverou nechať vo všemocných Božích rukách. 

 

CIEĽ KRÁČAJÚCEHO ČLOVEKA 
Z času na čas môžeme vidieť čo sa stane s ľudským životom, keď Kristus zaujme miesto, ktoré 

mu patrí v srdci. V domove. V cirkvi. Kdekoľvek. Čím sa to začína? Tým, že vykročíte cez 
priestor, že prejdete cez miestnosť. A potom, keď príde správna chvíľa vyrozprávate svoj príbeh. 
Načrtnete jednoduchý obrázok. Upriamite ľudí na Boha. Tam sa to všetko začína. A vy to môžete 
urobiť! Vo svojej sfére vplyvu sa môžete stať duchovnou silou. Nijaká trofej, nijaké povýšenie, 
nijaké potešenie a nijaký majetok ani po päty nesiahajú tomu vzrušujúcemu pocitu, keď sa Boh 
prostredníctvom nás s večným účinkom dotýka iného ľudského života. 

Aj keď sme nasledovníkmi Krista, v istom čase budeme musieť tejto planéte povedať posledné 
zbohom a potom vo večnosti, ktorú pripravil Pán niečo uvidíme. Stretneme ženu, ktorá v jedno 
popoludnie smädná stála pri studni, kým jej večný smäd neuhasila „Živá voda“ sama. Stretneme 
muža, ktorý bol na tomto svete pripútaný na lôžko, no teraz sa vzpriamený prechádza po nebeských 
uliciach. Stretneme ľudí s menom Peter, Ján, Matúš, Mária, Lýdia, Pavol. Stretneme ľudí, ktorí boli 
kedysi stratení, no našli sa. Ľudí, ktorí sa naháňali za cieľmi, ktoré nestáli za to, no zistili, že by 
mohli priložiť ruku k dielu a nasmerovať svojich priateľov a príbuzných na večný život s Bohom. 
Stretneme tam svojich známych, kolegov z práce, spolužiakov, kamarátov z dediny/ulice. Viac ako 
kedykoľvek predtým si uvedomíme, že rozhodnutie ponúknuť všetky sily a schopnosti Duchu 
svätému, bolo to najlepšie, čo sme mohli urobiť. A učiť sa od Neho to, čo nás nikto iný naučiť 
nemôže. Nebojme sa toho – stačí vykročiť. Každá cesta, nech je akokoľvek dlhá začína jedným 
krokom, vždy máme pred sebou len jeden krok. Na tejto ceste nebudeme sami – Duch svätý, 
Ježišova sila a láska Božia je s nami.                        
                        Karol Badinský 
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