Naliehavé volanie k práci pre Pána
Tlačová príloha k mp3 kázni z 30.3.2014
Odkazy k danej téme:
PDF príloha k odpadnutiu Ulfa Ekmana:
http://nkz.reformace.cz/docs/2014/2014-03-18_Odpadnutie_a_stroskotanie_Ulfa_Ekmana.pdf
Video k danej téme:
http://www.dobakonce.cz/papez-rozdeleni-je-u-konce
Poznámka k videu: Video je spracované Cirkvou Adventistov siedmeho dňa s ktorej učením o sobote
(a iné učenia prevzaté od prorokyne Whiteovej) kresťania nesúhlasia. Ale na poukázanie toho, čo sa
deje v charizmatizme a ekuméne s RKC je veľmi pomocné.

..........
Cieľom kázne bolo vyzvať všetkých živých kresťanov k práci pre Pána.
Apoštol Pavol na to používal štyri silné termíny, aby vytýčil, že

KRESŤANSKÁ SLUŽBA JE NEVYHNUTNÁ POVINNOSŤ.
Prvý pojem je tu pojem

1.PRACOVANIE
Ktorý sa používa nielen pre kazateľov, ale pre všetkých veriacich.
1Kor 15:58 A

tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele
Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.

Grécke slovo preložené ako práca hovorí o ťažkej námahe.
Je to silné slovo a značí, že pracovník je pod náporom bolesti.
Je to Pavlov najčastejší termín, cez ktorý nás Pán nevolá do miernej služby, alebo iba k tomu, čo je
nám príjemné, ale ku obetavej námahe pre jeho slávu.
Tí, čo chodia do zamestnania chodia tam preto, aby pracovali aj častokrát namáhavo. Nechodia tam
preto, aby si osem hodín posedeli a zobrali plat. Alebo aby jeden deň v mesiaci odpracovali a zobrali
celý mesačný plat.

Druhý výraz, ktorý Pavol používa na opísanie kresťanskej služby je slovo

2.ZÁPASIŤ
1

Napríklad verš:
Flp 1:27 Len

obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prijdem a vidím vás,
a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru
evanjelia

Spolu zápasiac za vieru evanjelia
Ide o pojem z atletiky, ktorý nesie myšlienku húževnatosti a intenzívneho úsilia.
Tretí výraz takisto pochádza zo športového prostredia, ale je ešte silnejší:

3.ZÁPOLENIE
2Tim 4:7 Bojoval

som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.

Myslí tým najvyšší možný výkon, ktorý je potrebný na dobehnutie posledných metrov v šprinte, alebo
na vymanenie sa z paralyzujúceho objatia, ktoré zasadil zápasník odporca a tak nastane úplný obrat
v zápase.
Z tohto slova má pôvod slovenské slovo : agónia
Štvrtý výraz použitý apoštolom je

4.VŠEMOŽNÉ SNAŽENIE
2Kor 5:9 A

preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z
domova, jemu sa ľúbili.

Tento výraz nám ukazuje, že kresťania majú slúžiť s takým stupňom oddanosti, ktorý je možné
dosiahnuť len tak, že budú mať celý čas na zreteli záverečný deň, kedy obdržia od Krista vence.
Tieto všetky slová sa spomínajú veľakrát v Pavlových listoch a predstavujú autoritu pre koncept
pracujúcej cirkvi.
..
Kristova cirkev je tá, kde sa ľudia všemožne dobrovoľne usilujú o to, aby sa evanjelium šírilo. Je toho
tak veľa, čo treba vykonať a pastor, alebo keď nie je pastor tak starší alebo keď nie je starší tak
kresťania sa navzájom musia iniciovať a rozplameňovať a tak spolu zabezpečiť správny chod Kristovho
tela.
Pastori, alebo starší, alebo kresťania navzájom si majú vštepovať smäd a záväzok k neúnavnemu
šíreniu evanjelia. Máme byť chtiví po záchrane duší.
1Kor 9:16 Lebo

keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda by
mi bolo, keby som nezvestoval.

Je našou povinnosťou zvestovať evanjelium a beda nám, ak to nerobíme.
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Ku kázni som použil knihu:
Peter Masters: „Máme nejakú stratégiu pre zdravie a rast cirkvi“. Vydavateľstvo Ordo Salutis (NKZ BA)
Túto knihu odporúčam všetkým, ktorí vedú kresťanov a chcú mať vo svojich zboroch zdravý a správny
Biblický rast.

Ide tu o napodobňovanie apoštola Pavla, ktorý mal od Boha stratégiu a program pre zbory a samotný
Pavol vyzýval, aby ho v tomto nasledovali.
2Tim 3:10 Ale

ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku,

trpezlivosť,
2Tim 3:14 Ale

ty zostávaj v tom, čo mu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil

Kde slovo úmysel, grécky prothesis znamená schéma, plán, ašpirácia, ktorá je jasne oznámená,
vystavená, či ukázaná.
Pavol túto schému prijal od Boha a ako múdry stavbyvedúci ju ukazoval mladším členom svojho
kolektívu podobne akoby remeselník vzdelával svojich učňov, alebo generál prezentoval plán bitky
svojim priamym podriadeným.
Pánova cirkev by iný vzor služby a práce nemala prijať, alebo vymýšľať rôzne iné aktivity „pre Pána“.

Rasťo
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