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Vaša rozumná služba 
na Pánovom diele

Krátko po mojom obrátení na mňa urobili veľký dojem dvaja 
priatelia – kresťania, ktorí sa podujali vysvetľovať rímskemu 
katolíkovi, ako veľmi sa jeho cirkev vzdialila od skutočného 

kresťanstva. Veľmi živo opísali rôzne javy v  Katolíckej cirkvi, ako sú 
okázalosť a  obradnosť, pápež a  všetci kňazi, mnísi, mníšky, ornáty, 
sviečky, kríže, obrazy a tak ďalej. Chceli tým ukázať, ako veľmi sa toto 
všetko odlišuje od jednoduchosti novozmluvnej cirkvi.

Otázka, ktorú si musíme položiť, znie: Do akej miery sa dnešné 
zbory vyznávajúce biblickú vieru podobajú na novozmluvné zbory? 
Odzrkadľujeme verne zápal a aktivitu ranej cirkvi?

Táto brožúrka sa zaoberá jednou z hlavných oblastí, v ktorých často 
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značne zaostávame za štandardmi Biblie. Je smutnou skutočnosťou, že 
existujú mnohí biblicky veriaci kresťania, ktorí sa do žiadnej skutočnej 
práce pre Pána nezapájajú. Verne sa zúčastňujú bohoslužieb a možno 
poskytujú aj dosť veľkorysú finančnú podporu, ale robia veľmi málo. 
Sú v podstate len o málo viac, než pohodlní pozorovatelia. Ale čo to má 
spoločné s podieľaním sa na živote cirkvi, ako ho zobrazuje Biblia?

Evanjelikálni kresťania sa vo všeobecnosti dosť vzdialili od konceptu, 
že každý člen cirkvi má byť osobne aktívny v  nejakej oblasti služby 
pre Pána. Vskutku, niektorí pastori sa natoľko vzdali nádeje na návrat 
k  správnemu štandardu, že ho teraz zavrhujú ako nenaplniteľný ideál 
a vynakladajú malé alebo žiadne úsilie, aby organizovali možnosti pre 
kresťanskú službu, kde by sa mohli uplatniť dary a  schopnosti členov 
ich zborov. Páči sa toto Pánovi?

Náš Pán si nikdy neprial, aby členovia cirkvi boli ako cestujúci 
v autobuse, ktorí iba sledujú okolitú krajinu a všetko prenechávajú na 
vodiča. Tak isto nechcel, aby sme sa podobali na pacientov v nemocnici, 
ktorým všetky ich potreby zabezpečuje personál. Niektorí členovia 
cirkvi v dnešnej dobe sú ako veční študenti, ktorí „sa vždycky učia, ale 
nikdy nemôžu“. Je pre nich dôležitá znalosť doktríny, čo je síce pekné, 
ale nikdy „nevychodia školu“ a nejdú do zamestnania. Zostávajú „iba 
poslucháčmi“ a  divákmi. Avšak Biblia je plná pasáží, ktoré karhajú 
naučenú vedomosť bez oddanej služby pre Pána.

Pred pár rokmi odznela na výročnom stretnutí istej známej 
kresťanskej spoločnosti burcujúca hlavná kázeň, ktorá bola potom 
aj uverejnená v  časopise spoločnosti. Zaoberala sa témou, ako môžu 
byť cirkevné zbory prebudené. Majstrovsky boli rozvinuté doktríny 
podstatné pre prebudenie cirkvi. Ale ako to človek čítal, jeden 
závažný nedostatok čoraz viac bil do očí: nebolo tam ani jediné slovko 
napomenutia veriacim, aby niečo robili v Pánovej službe. Rečník akoby 
veril, že šírenie evanjelia a  rast zborov vôbec nezávisia od toho, či sa 
veriaci zúčastňujú na vydávaní svedectva alebo Pánovom diele. Pokiaľ 
veria správne, môžu si „hovieť na Sione“, zatiaľ čo Boh spôsobí, že sa 
budú diať úžasné veci aj bez ich pričinenia.

Je tragické, že mnohí veriaci vedú svoje životy tak, ako keby jediným 
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poslaním kresťanov bolo tešiť sa výkladu Božieho Slova, žiť zbožným 
životom a  starať sa o  svoje rodiny. Nikdy však nemôžeme byť plne 
biblickí a  duchovní, kým nezoberieme vážne tie slová Novej zmluvy, 
ktoré hovoria o  práci. Každý zbor vyznávajúci biblickú vieru sa musí 
usilovať o  plné zapojenie všetkých súcich a  schopných členov do 
radostnej služby Pánovi. Toto nie je len naša povinnosť, ale aj podstatná 
časť nášho uctievania Boha.

Je tu teda výzva pre oddaných kresťanov, aby pevne uchopili a osvojili 
si biblický koncept pracujúcej cirkvi a držali sa pôvodného štandardu, 
podľa ktorého sa každý člen nejakým spôsobom zúčastňuje na 
práci a  svedectve svojho zboru. Musíme otvoriť naše mysle v  ústrety 
Božiemu Slovu napomínajúcemu k práci a namáhavému úsiliu, pričom 
si potrebujeme všímať najmä kvalitu úsilia, ktoré tieto texty od nás 
požadujú.

Možno sme si mysleli, že všetky mocné napomenutia Biblie k oddanej 
službe Pánovi sa vzťahujú iba na ľudí, ktorí sú apoštolmi, kazateľmi 
alebo misionármi. Avšak presne tie isté výrazy sú použité aj na opísanie 
práce „obyčajných“ veriacich. Pozrieme sa na niektoré z týchto výziev 
k  práci tak, že ich zoskupíme do niekoľkých významových „rodín“. 
Slúžime Pánovi tak, ako máme? Podieľame sa na práci cirkevného 
zboru tým, že nesieme svoj diel zodpovednosti? Zúčastňujeme sa na 
evanjelizácii dospelých a  detí, návštevách v  okolí alebo máme úlohu 
v  niektorej z  mnohých ďalších sfér služby? Je tak mnoho vecí, ktoré 
treba urobiť, duchovných i  praktických. Aký mlynský kameň visí na 
krku miestneho zboru, keď jeho členovia nechápu podstatu skutočnej 
odovzdanosti a nezúčastňujú sa na službe! Nemusíme ani ďalej skúmať, 
čím by sme vysvetlili úpadok zdravého kresťanstva a  našu slabosť 
v súčasnej dobe. Počúvajte výzvu plynúcu zo silných slov Novej zmluvy 
o práci a namáhavom úsilí. Ako v ich svetle obstojíme?

1. Výraz pre prácu
V epištolách sa na označenie kresťanskej služby najčastejšie používa 

grécky výraz kopos, ktorý znamená udieranie, bitie alebo sekanie. 
Navodzuje myšlienky na robotníka, ktorý niečo skáša, žne úrodu alebo 
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vykonáva inú ťažkú prácu. Vždy to znamená prácnu námahu, ktorá 
vedie k  únave a  vyčerpaniu pracovníka. Toto slovo používa Pavol, 
keď píše: „A  tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, 
rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je 
márna v Pánovi.“ (1. Korinťanom 15:58). Pavol by určite nepoužil slovo 
kopos, keby mal na mysli nejakú miernu úroveň kresťanskej služby. 
Chce povedať, že Pán od nás žiada intenzívnu a únavnú službu, a práve 
takúto službu aj sľubuje požehnať.

Keď Šimon Peter povedal: „Pane, celú noc sme pracovali“, použil to 
isté slovo (v slovesnom tvare). Keď Pán prešiel dlhú cestu do Sicharu, 
kde stretol Samaritánku, je zaznamenané, že bol unavený z  cesty. 
Opäť je použité sloveso označujúce prácu. Môže byť teda použité na 
označenie fyzicky vyčerpávajúcej cesty. Vyskytuje sa tiež v Jánovi 4:38 
pri opise ťažkej práce žencov a  opäť v  Efezanom  4:28, kde popisuje 
manuálnu alebo remeselnícku prácu. Takéto pasáže nám pomáhajú 
vidieť, že biblická služba Pánovi je vo svojej podstate namáhavá. Dnes 
akoby tento výraz stratil svoju silu a výzvu, pretože máme predstavu, že 
kresťanská služba môže byť taká ľahká, akú ju sami chceme mať.

Keď nám Pavol hovorí, že naša práca nie je márna v Pánovi, vyslo-
vuje pod Božím vedením (inšpiráciou) nádherné Božie zasľúbenie, 
ktoré nikdy neprestane platiť. Zasľúbenie sa však nutne nevzťahuje na 
také činy kresťanskej služby, ktoré nás stoja málo, a ktoré nás zachovajú 
čerstvých a  neuberú nám zo síl. Neočakávajme záruku požehnania 
našich miernych úsilí a  občasných záchvatov služby. Nedokončené 
a zanechané projekty môžu ľahko zostať bez ovocia a požehnania. Podľa 
zasľúbenia je to naša náročná, únavná, veľa vyžadujúca práca, ktorá 
nikdy nebude márna v Pánovi. Preto ak si chceme byť istí, že zožneme 
požehnanie, musí naša práca spĺňať požiadavky.

Pavol používa toto silné slovo označujúce prácu opäť v  1.  Korin-
ťanom  3:8, keď hovorí: „A  ten, kto sadí, i  ten, kto polieva, sú jedno, 
a každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce“. Prácna 
činnosť poľnohospodára (v čase, keď vyspelé poľnohospodárske stroje 
ešte neexistovali) je vhodným obrazom našej práce v cirkvi.

Pavol znovu používa tento výraz v Rimanom 16:6, kde s láskou hovorí 
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o  Márii, „ktorá mnoho pracovala pre nás“. Mária sa veľmi obetovala, 
aby urobila všetky možné veci pre Božích poslov, a preto Pavol používa 
svoje obľúbené slovo pre intenzívnu námahu.

Ďalší príklad použitia tohto slova na označenie služby „obyčaj-
ných“ veriacich sa vyskytuje v 1. Tesaloničanom 1:2-3, kde Pavol píše: 
„Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa 
na svojich modlitbách o vás, neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery 
a na úsilnú prácu lásky“. Veriaci v Tesalonikách spoločne tak zápasili za 
duše, že ich Pavol nazýva „vzorom“ (alebo príkladom) pre ostatné zbory 
(1.  Tesaloničanom  1:7-8). Môžeme sa takto pozrieť aj na naše zbory? 
Zaslúži si moja účasť na službe takúto srdečnú pochvalu? Skutočne som 
pochopil, aký veľký má byť môj príspevok?

Výraz pre únavnú námahu sa objavuje v slove zasľúbenia v Židom 6:10, 
kde pisateľ uvádza: „Lebo Bôh nie je nespravedlivý, aby zabudol na 
vaše dielo a na trudnú prácu vašej lásky“. On nikdy neprehliadne naše 
usilovné snaženie, ale určite ho požehná a  odmení. Otázka znie: Čo 
robíme pre Pána, čo by Ho viedlo k tomu, aby mal v nás zaľúbenie? Aké 
špeciálne bremeno nesieme pre evanjelium? Alebo zastávame názor, 
že život kresťana musí byť vždy ľahký a  pohodlný, a  že máme robiť 
iba to, čo nám dáva istý stupeň uspokojenia nedotknutého námahou 
a ťažkosťami?

Pisateľ listu Židom pokračuje: „Ale želáme si, aby jeden každý 
z  vás dokazoval tú istú snahu na plnosť nádeje do konca, aby ste 
nezleniveli, ale aby ste nasledovali tých, ktorí vierou a zhovievavosťou 
dedia zasľúbenia“.

Týmito slovami sme ešte raz napomenutí, že horlivá účasť na 
kresťanskej službe nie je povinnosťou len pre vodcov, ale pre všetkých 
kresťanov. Tiež sa dozvedáme, že namáhavá služba je spojená 
s  požehnaním uistenia, a  že musíme plameň horlivosti udržať 
plápolať až do úplného konca našej púte. Biblickí hrdinovia viery sú 
realistickými príkladmi, ktoré máme nasledovať. Neboli výnimočnou 
alebo nezvyčajnou skupinou ľudí, ale primeraným vzorom pre 
kresťanov v každej dobe.

Pisateľ listu Židom má len jedno slovo pre veriacich, ktorí si volia 
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nežiť podľa tohto štandardu. Hovorí, že zleniveli, čiže stali sa pomalými, 
pohodlnými a uspokojenými sami so sebou. Koľkí z nás, hoci môžeme 
byť váženými členmi našich zborov, zodpovedajú tomuto opisu? 
Kiež Pán pohne naše srdcia, aby sme sústredili svoje schopnosti na 
Jeho dielo!

Tento výraz pre intenzívnu námahu spolu s únavou a, áno, dokonca 
aj bolesťou, ktorá k  nej patrí, je podstatný pre správne pochopenie 
kresťanského života. Nesmieme dovoliť Satanovi, aby spochybňoval, 
podkopával a  zľahčoval povinnosť zapálenej oddanosti kresťanskej 
službe, pretože sme povolaní byť spolupracovníkmi v Pánovom diele.

2. Výraz pre spoločný zápas
Pavol prechádza na úplne odlišný výraz pre prácu, keď píše 

Filipanom, a takto vrhá ďalšie svetlo na horizonty, ku ktorým musíme 
byť pripravení ísť v našej službe Pánovi. Používa tu slovo pochádzajúce 
priamo zo zápasníckej arény – z prostredia bojových zápolení a veľkých 
verejných športových hier. V  nasledujúcom citáte si všimnite slová – 
spolu zápasiac. Pochádzajú z gréckeho slova sunathleo, ktoré znamená 
zápasiť v  spolupráci s  ostatnými. (Grécke slovo athleo je základom 
slovenského slova atlét.)

Pavol nabáda: „Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kris-
tovho, 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“ (Filipanom 1:27). 

Zápasník, či súťažiaci atlét oných dní, bol pripravený tvrdo trénovať 
a znášať vyčerpanie pre svoj šport. Len čo začalo jeho kolo v zápase, stal 
sa mužom pod tlakom, neberúc ohľad na svoje práva, či pohodlie. Bol 
pripravený dokonca riskovať zranenie, bol krajne odhodlaný dokončiť 
zápas a  zvíťaziť, ak to bolo ľudsky možné. Iba s  takýmto vnútorným 
postojom mohol obstáť. To isté platí aj o  súčasných atlétoch, a  tento 
obraz si Pavol požičiava, aby opísal oddanosť každého veriaceho 
kresťanskej službe. Bolo by nemysliteľné, aby súťažiaci v  hlavnom 
atletickom podujatí zrazu odišiel z dráhy, prezliekol sa do obyčajných 
šiat a  vybral sa domov len preto, že sa mu to zdalo príliš namáhavé. 
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Avšak presne to sa neustále deje v dnešnej „aréne“ kresťanskej služby. Ak 
je večer sychravo či chladno, niektorí pracovníci nedeľnej školy opustia 
svoju dráhu v „pretekoch“, a  tak chýbajúce deti zostanú nenavštívené. 
Niekedy modlitebné stretnutie zboru, bez zjavného dôvodu, utrpí 
„unavený“ večer, keď sa Pánovi atléti rozhodnú byť divákmi a nijako sa 
osobne nezúčastniť modlitebného úsilia. Ba čo viac, niektorí členovia 
„tímu“ sa ani neobjavia na dráhe.

„Och, necítim sa naladený na modlitby“, ťažká si mnohý borec. 
Pánova odpoveď je: „…opášte si bedrá svojej mysle“ (1.  Petrov  1:13), 
vzchopte sa, pripravte si srdcia, sústreďte svoje sily a  prevezmite svoj 
diel zodpovednosti v  tomto zápase, kde ide o  život duší. Boh od nás 
vyžaduje, aby sme o  našich duchovných povinnostiach zmýšľali ako 
o disciplínach vo svetovej atletickej súťaži. My musíme súťažiť, pretože 
sme na súpiske súťažiacich. Je nevyhnutné, aby sme boli na mieste 
a v disciplíne, ktorú nám Boh pridelil, a Jemu sa budeme zodpovedať za 
našu nedisciplinovanosť a absentérstvo.

Apoštolova analógia z  oblasti atletiky nás nabáda prirovnávať sa 
k  amatérskym atlétom, ktorých vidíme behávať každé ráno, či za 
vetra, či za zlého počasia, a ktorí chodia na tréningový okruh tri alebo 
štyri razy do týždňa. Ako sa blíži súťažná sezóna, ich program naberá 
na intenzite. Sú pripravení prinášať obete, a  to nielen telesné, ale aj 
finančné a  sociálne. A  pritom to robia, ako hovorí Pavol, „preto, aby 
dostali porušiteľnú korunu“. Preukazujú Kristovi učeníci podobnú 
oddanosť svojej veci? Máme aj my, členovia cirkvi, takisto na zreteli len 
to jedno? Je možné, že svetskí ľudia prejavujú väčšiu oddanosť svojim 
záujmom ako my svojmu Spasiteľovi?

Opäť si všimnime, že Pavlovo napomenutie Filipanom je adresované 
každému kresťanovi, každému členovi cirkvi. Sme považovaní za jeden 
celok – „spolu zápasiac“. Celé spoločenstvo má spolupracovať na 
šírení viery v  duchu úplného atletického nasadenia. Môžeme čestne 
povedať, že sa zúčastňujeme aktivít kresťanskej služby v  takomto 
duchu? Sme pripravení znášať únavu, zranenia a vzdať sa časti pohodlia 
a  nadmerného venovania sa svojim záľubám? Skutočne nám ide 
o priority Novej  zmluvy? Ak sme vo vedení cirkevného zboru, snažili 
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sme sa plánovať aktivity nášho zboru tak, aby všetci členovia mali 
príležitosť slúžiť Pánovi významným a usilovným spôsobom?

Tento biblický koncept služby prekračuje všetky rozdiely v miestnom 
zbore, či už medzi pastormi a  „laikmi“, či medzi mužmi a  ženami. 
Všimnime si, ako Pavol v  liste Filipanom 4:3 používa tento výraz pre 
zápasenie v  spojitosti so ženami patriacimi do zboru: „…a  prosím aj 
teba, pravý Syzygu <Syzygos = druh v  jarme>, pomáhaj im, ktoré sa 
spolu so mnou borily [v  gréčtine je tu – zápasili spoločne so mnou] 
v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi“.

Ako obstojí naša služba Pánovi vo svetle tohto výrazu, odrážajúceho 
úsilie, zápasenie a súťaženie? Keby si Boží ľud na každom mieste vzal 
toto slovo k srdcu (so všetkými jeho dôsledkami), evanjelikálne zbory 
by boli premenené z  večera do rána! Nedeľné školy by už neboli 
poloprázdne pre nedostatok pomocníkov. Už by nebolo nenavštívených 
ulíc, či stretnutí mládeže s  nedostatkom pracovníkov. Už by nebolo 
neuprataných cirkevných budov a  minibusov nedeľnej školy bez 
obsluhy a  údržby. Akými úľmi aktivity by sa stali všetky naše zbory! 
A  akí spokojní, naplnení a  uistení by boli Boží ľudia, a  akí blízki 
si navzájom – veď spoločenstvo v  službe vždy vytvorí tie najhlbšie 
a najlepšie zväzky.

3. Výraz pre boj
V  Kolosanom  1:29 Pavol používa iné silné slovo, odlišné od 

predošlého, ale takisto vzaté z  arény verejných súbojov. Ohľadom 
svojho kázania píše: „a  tým cieľom aj úsilne pracujem zápasiac podľa 
jeho pôsobenia“. Slovo preložené ako pracujem je výraz, ktorému sme 
sa venovali ako prvému – slovo vyjadrujúce únavnú, namáhavú prácu. 
Ale slovo zápasiac je v  tomto verši prekladom gréckeho agonizomai, 
z ktorého máme slovenské slovo „agónia“ (smrteľný zápas). Agonizomai 
znamená bojovať (vo verejnej aréne). Pavol opäť hovorí o  veľmi 
namáhavom úsilí, ale tento raz je tu zahrnutá aj myšlienka boja „buď 
alebo“, boja „na život a na smrť“.

Pavol používa to isté sloveso v 1. Korinťanom 9:25 – 27, keď hovorí 
o  súťažiacich bojujúcich o  prvenstvo, kde jeden z  borcov je boxer. 
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V  1.  Timotejovi  6:12 opäť používa toto slovo, keď nabáda Timoteja: 
„Bojuj dobrý boj viery“. Používa ho tiež v  2.  Timotejovi  4:7, kde 
vyhlasuje: „Bojoval som dobrý boj“.

Tento výraz agonizomai teda znamená bojovať za niečo a  hovorí 
nám, že budú obdobia, kedy si naša kresťanská služba bude vyžadovať 
najvyššie úsilie. Máme byť ako atléti v zmysle ustavičného trénovania 
a pevného rozhodnutia obstáť. Ale máme byť tiež ako gladiátori, vojaci, 
zápasníci a  iní bojovníci, ktorí sú odhodlaní vydať zo seba poslednú 
kvapku sily, aby dosiahli úspech a víťazstvo. 

Agonizomai zobrazuje zápasníka alebo atléta na úplnom vrchole 
zápasu alebo pretekov, keď je na víťazstvo potrebné hraničné nasadenie. 
Zápasník je vtedy na hrane medzi víťazstvom a  porážkou; bežec 
musí pozbierať čo najintenzívnejšie sústredenie a  odhodlanie, aby na 
posledných pár metroch vyrazil do čela.

Tento výraz pre boj nám hovorí, že máme dokončiť dielo, ktoré sme 
začali robiť pre Pána. Máme prevziať plnú zodpovednosť za projekty 
a  pokračovať v  práci, aj keď máme pokušenie ju zanechať. Môže sa 
stať, že veriaci bude výnimočne unavený a  preťažený, ale aby bol verný 
svojej kresťanskej službe, musí sa plne spoľahnúť na Pána a  vyvinúť 
veľké finálne vypätie. Sme na to pripravení? Telo môže protestovať 
a trvať na tom, že niečo takéto je prijateľné raz alebo dvakrát za život, 
pri záverečných skúškach na škole alebo pri sťahovaní, ale nie inokedy. 
Telo bude žiadať uľahčenie a  pohodlie, ale Pánov služobník má túžiť, 
aby každý mesiac jeho terajšej krátkej púte bol venovaný evanjeliu 
a Pánovej veci.

Tento výraz pre boj tiež pripomína vojenskú jednotku, čo presne 
v  duchovnom význame opisuje miestny zbor. Sme pripravení pre 
Pána prijať bojové podmienky? Sme ochotní prijať skromné porcie 
vlastných záujmov a osobných pôžitkov? Vzdáme sa pohodlia a výsad 
„mierového“ života, aby sa zápas o duše stal naším hlavným záujmom 
a zamestnaním?

Je náš zbor v  stave boja? Alebo sme ľudia, ktorí nie sú k  dispozícii 
pri životne dôležitých úlohách, ktorí kráčajú uvoľneným a nenúteným 
krokom svojimi pohodlnými kresťanskými životmi? Patríme k mladým 
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ľuďom, ktorí dávajú svoju energiu na honbu za vypĺňaním voľného času 
svojimi záujmami? Sme medzi tými, ktorí sú príliš sebeckí na to, aby sa 
zapojili do tvrdej a náročnej duchovnej práce? Alebo sme nespoľahliví, 
síce pripravení začať, ale nie ochotní vytrvať v žiadnej úlohe?

Dokonca aj svetskí ľudia si plnia povinnosti voči svojmu národu 
v  čase národného ohrozenia. Keď je vyhlásená vojna, milióny ľudí 
akceptujú zlé zaobchádzanie a tvrdosť brannej povinnosti, ako aj s ňou 
spojenú stratu slobody a  voľného času. Dejiny vojen zaznamenávajú 
nespočetné prípady nezištného hrdinstva a obetavosti, a to všetko pre 
pozemskú vec, akokoľvek vznešenú. Naproti tomu je nasadenie v boji 
za nebeské kráľovstvo často úbohé, pretože Kristovi vojaci bojujú iba 
vo svojom voľnom čase, ako záložníci „domobrany“ v  čase mieru. 
Kresťanský boj je pre nich druhoradou záležitosťou, kde „priepustky 
domov“ majú prednosť pred bojom a pohodlie a bezpečie má prednosť 
pred zranením a nepohodou. Je takáto aj naša vojna?

Sme nasledovníkmi nášho Pána; On je pre nás príkladom, ktorý 
máme nasledovať. Či nepracoval a  nevytrval v  boji až do konca? 
Odpoveď dáva Lukáš 22:44: „A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie 
sa modlil. A  jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem“. 
Stojí za povšimnutie, že grécke slovo použité na opis smrteľného 
zápasu nášho Pána je blízkym príbuzným výrazu pre boj, ktorý používa 
Pavol na opis kresťanskej služby. Je naša predstava o  službe v  súlade 
s takýmto výrazom?

Koľko požehnania, uistenia, pomoci a  šťastia uniká Pánovmu ľudu, 
pretože Ho nemilujú natoľko, aby oddali svoje životy Jeho službe! 
Kresťanská služba je boj – boj proti mocnostiam temna, tvrdosti 
ľudských sŕdc, a  tiež proti lenivosti a  letargii našich vlastných tiel. 
Musíme si uvedomiť, proti čomu máme bojovať a  oddať sa celým 
srdcom Pánovej službe.

4. Výraz pre snahu o dosiahnutie pocty
Veľmi prekvapivý pohľad na duchovnú službu získame z  výrazu 

použitého apoštolom v 2. Korinťanom 5:9. Rozjímajúc nad blízkosťou 
smrti píše: „A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme 
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doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili“. V tejto pasáži 
je slovné spojenie všemožne (sa) snažíme prekladom gréckeho slova, 
ktoré znamená snažiť sa o poctu. Pavol hovorí, že pracuje, aby sa páčil 
Pánovi a získal Jeho pochvalu. Poháňa ho ambícia dosiahnuť niečo, čo 
má význam v Jeho očiach. Buduje s výhľadom na posledný deň, kedy 
všetci vykúpení budú zhromaždení s Kristom ako víťazi, a kedy bude 
zjavená všetka Jeho sláva. Nič nevzrušuje Pavlovo srdce viac, než snaha 
prispieť k tomuto dňu, vyvrcholeniu všetkých čias, a obdržať pochvalu 
od svojho Pána a Kráľa.

Pavol používa ten istý výraz v Rimanom 15:20, kde hovorí: „…tak, že 
mi to bolo vecou cti, aby som zvestoval evanjelium, nie tam, kde už bol 
Kristus menovaný“. Môžeme to parafrázovať nasledovne: „Snažil som 
sa o poctu zvestovať evanjelium tam, kde Kristus ešte nebol hlásaný“. 
Podstatné je, že pre Pavla bola kresťanská služba veľmi veľkou poctou 
a výsadou. Jeho najvyšším cieľom bolo dokonať slávne dielo. Pracoval 
ako muž vášnivo oddaný vznešenej úlohe, s  pohľadom upreným na 
pochvalu od svojho Kráľa.

Sme podobne oddaní našej kresťanskej službe? Sme ochotní obetovať 
pohodlie a výhody pre najvyššiu možnú poctu, pre úlohu konať Pánovo 
dielo v  našom zbore? Vládne táto vec našim plánom a  je pre nás na 
prvom mieste? Tento výraz pre snahu o  dosiahnutie pocty nás učí 
pravému duchu kresťanskej služby. Skromnejší postoj nám nedodá 
dostatok potrebnej sily a oddanosti.

Iné texty a obrazné vyjadrenia o „pracujúcej cirkvi“
Akékoľvek pretrvávajúce pochybnosti o tom, že každý člen miestne-

ho zboru sa má zúčastňovať na jeho práci, by mali rozptýliť verše 
z Efezanom 4:11-12 za predpokladu, že porozumieme ako sú myslené. 
Pavol píše: „A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných 
za evanjelistov, jedných za pastierov a  za učiteľov na zdokonaľovanie 
svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho“. Verš nám hovorí, 
že kazatelia sú ustanovení, aby zdokonaľovali svätých k  dielu služby. 
Inými slovami, úlohou kazateľov je vzdelávať a pripravovať celé stádo 
na prácu a svedectvo o Kristovi.
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Aj kontext potvrdzuje, že danú pasáž treba chápať práve takto, lebo 
Pavol ďalej definuje rast a dozrievanie cirkvi ako proces, na ktorom sa 
zúčastňuje každá časť a zložka tela (verš 16). Tak ako ľudské telo rastie 
v  dôsledku intenzívnej biologickej aktivity každej jeho časti, tak aj 
miestny zbor rastie pričinením každého jeho člena.

Dr. William Hendriksen vo svojom uznávanom komentári k Efezanom 
píše: „Učíme sa tu dôležitú lekciu, že nielen apoštoli, proroci, evanjelisti 
a tí, ktorých nazývame ‚pastori a učitelia‘, ale celá cirkev má byť zapojená 
do duchovnej práce. Je tu zdôraznené ‚všeobecné kňazstvo veriacich‘.
‚No, bárs by všetok ľud Hospodinov boli samí proroci.‘ (Numeri 11:29.) 
Chodiť do zboru má byť viac, než len ‚ísť si vypočuť kazateľa XY‘. 
Pokiaľ nieto primeranej prípravy, túžby po spoločenstve, účasti celého 
srdca a ducha uctievania, zhromaždenie sa stane znesvätením svätého 
dňa. Tiež počas týždňa sa má každý člen vyzbrojiť, aby sa zapojil do 
konkrétnej ‚služby‘, či už ide o  potešovanie chorých, vyučovanie, 
podomovú evanjelizáciu, rozdávanie letákov alebo akúkoľvek službu, 
na ktorú je dotyčný zvlášť uspôsobený. Efezanom  4:11  –  12 navyše 
znamená, že je zodpovednosťou tých, ktorí zastávajú úrad v cirkvi, aby 
cirkev vyzbrojili k plneniu týchto úloh.“

Písmo znova a  znova potvrdzuje, že všetci členovia cirkvi majú byť 
plne zapojení do kresťanskej služby, ale postačia nám už len dva ďalšie 
texty, ktoré sú jasné a nesporné.

Pavol opäť prirovnáva cirkevný zbor k  ľudskému telu, ktoré potre-
buje všetky svoje orgány, končatiny a ostatné súčasti, v 1. Korinťanom 
12:11 – 12. Údy, ktoré sú zdanlivo najmenej významné, Kristus napriek 
tomu vložil do cirkvi, aby v  nej hrali dôležitú úlohu. Pavol hovorí: 
„No, teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo. A oko nemôže povedať 
ruke: Nepotrebujem ťa, alebo zase hlava nohám: Nepotrebujem vás. 
Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné“ 
(1. Korinťanom 12:20 – 22). 

Hovorí nám to, že Boh sa rozhodol použiť najmenej nápadných 
členov spoločenstva, aby uskutočnil svoje zámery. Pripravujeme sa 
teda o veľké požehnanie, ak nepovzbudzujeme a netrénujeme každého 
člena, vrátane toho „posledného“, ku kresťanskej službe. Pavlove slová 
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v skutočnosti naznačujú, že tí, čo vyzerajú ako najmenší, sa ešte môžu 
ukázať ako najdôležitejší a najplodnejší v prospech napredovania cirkvi. 
Možno sa niektorí z nich stanú najlepšími „rybármi“ iných.

Ďalšia pasáž, Rimanom 12:1 – 5, isto donúti k zamysleniu každého, 
kto ešte stále uteká od myšlienky, že všetci veriaci majú byť zapojení 
do aktívnej práce svojho cirkevného zboru. Všimnite si plné dôsledky 
Pavlových slov: „Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo 
Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú 
to vašu svätoslužbu.“

Nestačí uctievať Boha modlitbou, piesňou a  počúvaním Pravdy, 
a  pritom neponúknuť žiadnu aktívnu službu pre Pána. Toto je len 
čiastočná obeť. Takáto obeť nezahŕňa veľkú mieru energie a  času. 
Nevyžaduje mnohého sa vzdať. Často sa hovorí, že činy povedia viac 
ako slová. Celý človek sa má úprimne a účinne obetovať Bohu.

V  tej istej pasáži Pavol pokračuje opisom rozličných schopností, 
ktoré majú byť vydané do služby. Potom vysloví tú zvučnú výzvu, 
aby sme boli „duchom vrúci, Pánovi slúžiaci“ (Rimanom  12:11). Ako 
môžu praví veriaci napriek toľkým napomenutiam v  týchto riadkoch 
zostať nepresvedčení o princípe, že všetci majú byť hlboko zapojení do 
práce a služby zboru? Ako môžu zostávať bez účasti na službe a práci 
svojho zboru?

Potrebujeme ešte ďalšie dôkazy z  Písma o  tom, že cirkev má byť 
pracujúcou cirkvou? Všetky ostatné obrazné opisy cirkvi potvrdzujú 
toto učenie. Nová zmluva používa ilustráciu budujúceho sa chrámu, 
aby zobrazila rastúcu, evanjelizujúcu cirkev. Rastie takým spôsobom, 
že každý stĺp, nosník a múr je využitý na nesenie celej štruktúry. Každý 
diel zohráva svoju úlohu. Iné obrazné opisy cirkvi taktiež vyzdvihujú 
princíp „pracujúcej cirkvi“. Obraz stáda oviec nám pripomína, že na 
plodení jahniatok sa zúčastňuje celé stádo.

Kde sa stala chyba?
Pred pár rokmi pisateľ počul o malom zbore, v ktorom boli niekoľkí 

členovia usvedčení, že sa málo zúčastňujú na kresťanskom diele, a začali 
sa hlasno dožadovať otvorenia ciest služby. Ukázalo sa však, že mali 
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o  pravej povahe kresťanského života jasnejšiu predstavu ako vedenie 
ich zboru. Pastor a  starší dali zjavne ruky preč od ich novoobjavenej 
horlivosti a odmietli ju ako povrchné aktivizovanie sa. 

Často je situácia opačná, pastorom a  vedúcim sa nedarí presvedčiť 
členov, aby sa vložili do služby Pánovi, a  tak znovunadobudli aktivitu 
a atmosféru zborov z čias Novej Zmluvy.

Musíme však priznať, že niekedy práve kazateľ opustí starú dobrú 
cestu. V  jednom evanjelikálnom periodiku sa raz objavil článok, 
ktorého cieľom bolo poskytnúť útechu priemernej vydatej žene 
v  cirkevnom zbore. Autorovi, ktorý bol pastorom, sa očividne takáto 
osoba posťažovala, že nie je pre ňu v zbore žiadna práca. „Som len taká 
veľmi obyčajná žena,“ povedala. „Nemôžem kázať alebo robiť niečo 
významné. Mojím údelom je nakupovanie a práca v domácnosti. Ako 
sa môžem cítiť šťastná a naplnená?“

Autor článku sa pustil vysvetľovať tejto žene a všetkým v jej situácii, 
že nemá túžiť po veľkých veciach. Koniec koncov, má sa starať o svoju 
rodinu, a  má tiež možnosť venovať sa službe modlitby. Nie je to pre 
ňu dosť?

Určite je pravda, že vychovávať rodinu je veľmi dôležitá služba, čo 
platí aj o  službe osobnej modlitby. Ale odpoveď na jej opodstatnenú 
otázku je sotva uspokojivá a  prezrádza, že autor si je málo vedomý 
svojej vlastnej zodpovednosti za vedenie a  výchovu všetkých členov 
ku kresťanskej službe v  zhode s  Efezanom  4:11  – 12. Žena, ktorá mu 
položila tú otázku, bola nešťastná a nenaplnená, pretože v zbore sa pre 
ňu nenašla práca a  možno jej pastor bol za to čiastočne zodpovedný. 
Neuvedomil si, a takisto ani jeho starší a diakoni, že mali v modlitbách 
plánovať veľké diela, na ktoré by sa ich zbor podujal.

Je toľko vecí, čo treba urobiť, a je toľko toho, čo ženy v zbore dokážu 
robiť lepšie ako muži. Najzrejmejším príkladom je evanjelizácia detí. 
Keby len dnešné evanjelikálne zbory pokračovali v  minulej tradícii 
a  pritiahli veľké množstvá detí a  mládeže z  ich okolia do Nedeľnej 
školy a na biblické vyučovania, hneď by videli, ako sa dary žien naplno 
uplatňujú popri daroch mužov. Nedeľné školy navyše potrebujú nielen 
učiteľov, ale tiež pomocníkov, klaviristov, pracovníkov navštevujúcich 
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deti a  tých, čo deti vyzdvihnú a  privezú, ak má byť dobre postarané 
o  veľké množstvo detí. Ak chceme v  dnešnej dobe uspieť, musíme 
mladých ľudí vyzdvihnúť a  priviesť. Ako sa to môže uskutočniť, ak 
pastori a ich ľud neveria, že kresťanská služba je záväzná pre každého? 
V našich zboroch čaká na mužov i na ženy hora práce. Kiež by sme si 
len uvedomili, aké sú potreby.

Čo sa stalo s víziou Nedeľných škôl? Prečo toľké zbory necítia žiadnu 
zodpovednosť za vyrastajúcu generáciu v  ich meste? Ako to, že ich 
spokojne nechávajú napospas neveriacej a bezbožnej spoločnosti? Keby 
sme len dokázali obnoviť správnu predstavu pravidelnej kresťanskej 
služby ako povinnosti všetkých veriacich, takýto druh služby by opäť 
prekvital, ako to bolo v minulých rokoch.

Prečo sme sa tak vzdialili od novozmluvného konceptu „pracujúcej 
cirkvi“? Ten bol, koniec koncov, štandardom pre väčšinu biblicky 
veriacich zborov až zhruba do 50-tych rokov 20. storočia. Pisateľ 
si pamätá na časy, kedy bežný biblicky veriaci zbor podnecoval 
každého, aby slúžil Pánovi. Ak si neslúžil, bol si prakticky kresťanom 
druhej triedy. Ale keďže väčšina slúžila, zbor so 150 členmi dokázal 
udržiavať Nedeľnú školu s 300 – 400 účastníkmi a navyše plný program 
aktivít a  pobožností počas týždňa. Oblasť služby deťom je dobrým 
meradlom ako ľudia slúžia, pretože to vždy bola služba vyžadujúca 
intenzívnu prácu. Ale veriaci sa zúčastňovali tiež na mnohých iných 
druhoch služby.

Prečo sa to zmenilo? Jedna odpoveď je, že tento vzácny koncept 
pracujúcej cirkvi sa prestal jasne učiť a  zdôrazňovať Pánovmu ľudu, 
takže kresťania už nemajú správnu predstavu o  povahe miestneho 
zboru a o povinnostiach jeho členov.

Po druhé, ako sme už spomenuli, niekedy vedenie zborov zanedbalo 
organizovanie možností služby pre členov. Niektorí sa v  skutočnosti 
vedome zdráhali komplikovať a zaťažovať si svoje vlastné životy touto 
zodpovednosťou navyše.

Po tretie, niekedy sú zlým príkladom ustálení členovia zborov 
v strednom veku, ktorí sami nemali žiadnu konkrétnu službu, a ani ju 
nevyhľadávajú. Čo je ešte horšie, takíto ľudia v  cirkvi často zastávali 
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úrady starších alebo diakonov. Nič nemôže skôr vzbudiť u  mladších 
členov dojem, že kresťanská služba je len možnosťou voľby.

Po štvrté, musíme ukázať prstom na náš prirodzený sklon k lenivosti 
a  odpor k  ťažkej práci. Keď zborová miestnosť potrebuje upratovaciu 
čatu, je obyčajne ľahké uhádnuť, ktorí členovia nebudú k  dispozícii. 
Nech je potreba v zbore akákoľvek, sú niektorí, ktorí sa vždy vedia zašiť. 
Nepotláčaný hriech ľahostajnosti je veľkým nepriateľom budovania 
pracujúcej cirkvi.

Po piate, niektorí veriaci sa nedokážu prínosne zapojiť do kresťan-
skej služby, pretože sú ovládaní chaosom. Títo priatelia nemusia byť 
nevyhnutne leniví, ale ich životy sú tak zle zorganizované, že každý 
kúsok ich času je úplne zahltený osobnými a  domácimi aktivitami 
a  žiadny nie je voľný pre Pánove záležitosti. Sme povinní veľmi 
starostlivo usporiadať svoje priority, pričom budeme uplatňovať 
sebadisciplínu vo využití času.

Šiesty dôvod, prečo niektorí veriaci míňajú cieľ v kresťanskej službe 
je, že podporujú telesné túžby a  dávajú si veľkorysé dávky voľného 
času, rekreačných aktivít, výletov mimo domova, návštev rôznych 
priateľov a  príbuzných, dovoleniek atď. Niektorí sa dokonca stanú 
závislými na televízii, niektorí príliš veľa čítajú, niektorí zariaďujú 
a  prerábajú svoje domovy s  puntičkárskou starostlivosťou. Nech to 
preháňajú v čomkoľvek, výsledok je, že nemajú žiadny čas na serióznu 
kresťanskú službu.

Siedmy dôvod pre neúčasť na kresťanskej službe je nízka úroveň 
citlivosti niektorých veriacich. Akoby sa vôbec nestarali o  zdravie 
a  silu svojho zboru. Niektorí si neuvedomujú veci, ktoré je potrebné 
urobiť. Nevadilo by im (aspoň sa to tak zdá), keby zbor celé roky 
nehľadal a nezískal ani dušu, dospelého, či dieťa. Vôbec by ich nebolelo, 
keby návštevnosť Nedeľnej školy skončila na nule alebo keby prítok 
nespasených návštevníkov evanjelizačných zhromaždení úplne vyschol. 
Pravdepodobne by im nevadilo, keby cirkevný zbor po celé roky 
balansoval na pokraji zániku. Nič, vôbec nič by ich nepohlo stať sa 
dobrovoľníkmi v Pánovej službe.

Nie sme oddaní Pánovmu dielu? Vidíme sa v niektorom z dôvodov 
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zlyhania, na ktoré sme práve poukázali? Ak áno, tak míňame hlavný 
dôvod, prečo sme boli na tomto svete krátko ponechaní ako Pánovi 
vyslanci. Prichádzame tiež o  najväčšie duchovné radosti, pretože 
tieto prúdia obzvlášť k  ľuďom, ktorí slúžia Pánovi, a  nie sebe. Nikdy 
by sme nemali stratiť zo zreteľa veľké zasľúbenie z  Izaiáša  54, kde je 
poukázané, že radosť cirkvi je pevne zakorenená v evanjelizačnej práci 
a v požehnaní z duchovného rodičovstva.

Náchylní k omylu
Kdekoľvek cirkevné zbory zanedbajú zapojenie všetkých členov 

do služby, začnú byť vystavované nezdravým a  škodlivým „izmom“, 
ktorých je veľmi mnoho. Napríklad, mnohí veriaci inštinktívne 
cítia, že v  ich neaktívnych zboroch niečo chýba, a  začínajú túžiť po 
duchovnom vzrušení a naplnení. Výsledkom je, že sa stávajú obeťami 
charizmatického hnutia s  jeho honbou za novými fenoménmi 
a vyhláseniami o znovuobjavení duchovných aktivít zanedbávaných po 
mnohé generácie. Nespočetné množstvo nenaplnených kresťanov sa 
vydalo týmto smerom, aby vyplnili vnútornú prázdnotu.

Netreba ani hovoriť, že charizmatické hnutie ich nepriviedlo 
k  zmysluplnej práci pre Pána, pretože nahrádza skutočnú kresťanskú 
službu domnelým používaním duchovných darov ako sú proroctvo, 
uzdravovanie, jazyky, zjavenia atď. Iróniou je, že lenivý alebo neoddaný 
kresťan môže byť veľmi šťastným charizmatikom. Tým netvrdím, 
že všetci charizmatici sú leniví alebo nezapojení v  kresťanskej práci. 
Ale keďže hnutie kladie dôraz na takzvané duchovné dary, objavil 
sa mohutný, na človeka zameraný, za zážitkami sa ženúci kult 
emocionalizmu a  „duchovnej“ zábavy, ktorý nemá nič spoločné 
s  nesebeckou službou Kristovi podľa Jeho slova. Ak chcú, môžu 
priaznivci charizmatizmu odfrčať so svojím výkonom domnelých darov 
a  prelietavať z  jedného stretnutia k  druhému ako surferi kočujúci po 
plážach v honbe za „veľkou vlnou“.
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Pracujúca cirkev na to má!
Často počujeme veriacich hovoriť: „Keby sme len mohli evanjelium 

dostať do vysielania televízie!“ Ale malo by to efekt, ktorý očakávame? 
Predpokladajme, že by sme dostali príležitosť v  dobrom programe 
len raz za čas. Určite by sa to neobjavilo v  hlavnom vysielacom čase 
a percento ľudí, ktorí by to videli, by mohlo byť veľmi malé. Bezpochyby 
by väčšina ľudí prepla na iný kanál.

Takúto možnosť by sme iste ocenili, ale vieme doceniť mocné 
príležitosti, ktoré už máme v  rukách? My nie sme závislí na snívaní 
o  občasnom vysielacom čase na málo sledovanom kanáli. Môžeme 
ľahko spustiť tri alebo štyri účinné „programy“ pre každý dom v našom 
susedstve každý rok – programy vo forme dobrej evanjelizačnej 
literatúry a  rozhovorov vo dverách. Pracujúca cirkev má schopnosť 
podujať sa na niečo také nielen jeden týždeň v  roku, ale po väčšinu 
týždňov v  roku. Skupiny primeranej veľkosti môžu „prečesať“ celú 
oblasť za podpory horlivých modlitieb ostatných a  Boh ich určite 
požehná vo svojom čase.

Keď Pavol píše o  svojej práci pre Pána, má na mysli celé spektrum 
namáhavých aktivít vrátane vyučovania, svedčenia, robenia stanov, 
starostlivosti o  ľudí, cestovania, navštevovania domácností a  znášania 
telesného prenasledovania. O  týchto aktivitách sa zvlášť zmieňuje 
a používa pritom, ako sme videli, názorné výrazy na opis úsilia, ktoré 
tieto aktivity vyžadujú.

Pracujúca cirkev dokáže robiť toľko aktivít! Vezmime si inú možnosť. 
Ako môže zbor poskytovať väčšiu finančnú podporu kazateľom, 
evanjelistom, misionárom alebo na evanjelizačnú literatúru, či rozličné 
domáce podujatia? Priemerný evanjelikálny zbor v  súčasnosti nie je 
veľký, a ak má pokryť takéto výdavky, je potrebné, aby sa jeho členovia 
podujali na mnohé praktické zamestnania, ktoré pomôžu našetriť 
peniaze. Kto môže pomôcť s upratovaním, opravami a zariaďovaním? 
Zbor, ktorý zodpovedá biblickým obrazom o  cirkvi, je úľom aktivity, 
v ktorom každý priloží ruku k dielu a dobrovoľne prijme rozvrh služieb 
a iné zásady, aby bolo zaistené spravodlivé rozdelenie potrebných úloh.
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Pán si všíma našu prácu
Zabudli sme na skutočnosť, že Pán si všíma a  vie, čo sme dosiahli 

a  vykonali? Keď Kristus hovorí laodikejskému zboru, „Znám tvoje 
skutky“, má na mysli oddanosť celého zboru, nielen kazateľa alebo 
tých, ktorí zastávajú úrad. Ich skutky boli ich kolektívnou i  osobnou 
povinnosťou. Ich učenie alebo zriadenie zboru neboli diskutované, ale 
ich skutky a dielo áno.

Hoci laodikejskí kresťania neboli úplne chladní, neboli ani horliví. 
Najlepšie by sme členov zboru v  Laodikei mohli charakterizovať ako 
všedných a nevýrazných, ktorým chýba akákoľvek hodnotná práca pre 
Majstra. Jedného dňa sa budeme musieť postaviť pred Boha a  vydať 
počet z  nášho času na Zemi. Možnože budeme vydávať počet ako 
držitelia úradu v zbore, či kazatelia. Vydáme počet z toho, čo sme urobili 
s  miestnym zborom zvereným do našej zodpovednosti. Budeme stáť 
tvárou v tvár Pánovi a hovoriť Mu, čo sme urobili s Jeho drahocenným, 
krvou vykúpeným ľudom. Dovolili sme, aby sa miestny oddiel Kráľovej 
vlastnej armády stal nedisciplinovaným, ľahostajným, slúžiacim sám 
sebe, nenasadeným, nepoužitým a nenaplneným?

Určite je prvoradým a  najdôležitejším cieľom v  súčasnosti obnoviť 
zásady obetavého, oddaného kresťanského života. Nech nás Pán 
obráti od zamerania sa na útulné domovy, pohodlný spôsob života, 
svetské naplnenie a  prehnanú rekreáciu, aby sme mohli začať životy 
skutočnej oddanosti v náročnej, ale nádhernej službe Pánovi. Musíme 
si uvedomiť, že Slovo vyzýva k „svätému aktivizmu“ a horlivej práci pre 
Pána. Sme povolaní byť napodobňovateľmi apoštola, ktorý povedal: 
„A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti 
Božej“.

Pán používa naše úsilie
Naša horlivosť musí vychádzať z uvedomenia si, že žiadne veľké dielo 

evanjelia sa nevykoná bez ľudského pričinenia. Príliš mnoho kresťanov 
si dnes myslí, že ohlasovanie Slova z kazateľne je všetko, čo je potrebné! 
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Uznávajú, že Pán si používa „prostriedky“ do tej miery, že vyžaduje, aby 
sa evanjelium kázalo, ale nie aby boli ľudia privádzaní na miesta, kde 
ho môžu počuť. Akoby si mysleli, že Pán to zariadi sám. Ak sa úspešne 
nepostavíme na odpor takýmto myšlienkam, naše zbory nebudú mať 
žiadnu nádej.

V posledných rokoch sme zažili obnovu záujmu o veľkých kazateľov 
minulosti, zvlášť tých, ktorí boli nástrojmi prebudenia. Máme radosť, 
že sú dostupné životopisy Whitefielda, Jonathana Edwardsa, Spurgeona 
a ďalších. Ale často kresťania zaujmú veľmi zlý postoj k týmto nástrojom 
prebudenia. Ich postoj je: „Ach, keby sme len mali takýchto kazateľov 
dnes! Keby sme tak mohli mať ďalšieho Georgea Whitefielda! Keby sme 
len mali mužov, na ktorých by zostúpil Duch, aby sa mohli diať veľké 
veci“. Chybou je, že si neuvedomujú, že v  časoch prebudenia všetci 
veriaci horlivo svedčili, nech ich to stálo, čo chcelo. Vidia iba slávu 
a  úspech a  prehliadajú, ako aj kazatelia, aj ich priaznivci boli vypätí 
a vyčerpaní pod ťarchou prebudenia.

Ľudia si myslia, že by bolo úžasné, keby pol tucta nástrojov prebudenia 
zabezpečilo všetko požehnanie takpovediac ako zástupcovia na diaľku 
a obrátilo Britániu hore nohami. Naše duše by boli v úplnom vytržení 
z  takých mocných udalostí. Boli by sme tými najpožehnanejšími 
divákmi na svete. Či nie je Boh pôvodcom prebudenia? Či to nie je Jeho 
zvrchovaná práca? Samozrejme, že áno, ale Boh predsa používa ľudské 
nástroje, aby presvedčil zástupy.

Akonáhle začneme hovoriť o  oddanej aktivite, niektorí namietnu, 
že našou zodpovednosťou je byť verní, nie plodní, čím veľmi často 
ospravedlňujú vlažný prístup ku kresťanskej službe. „Vernosť“ v tomto 
kontexte znamená vykračovať si v pomalom a pohodlnom tempe.

Inšpirovaní pisatelia Biblie však používajú výrazy ako práca, námaha 
a  úsilie. Kiež Pán pohne naše srdcia, aby sme sa vrátili k  starému 
štandardu úplnej, obetujúcej sa oddanosti Pánovi! Kiež v našich životoch 
túžime v  prvom rade po Božom kráľovstve! Kiež sa znova naučíme 
kráčať starou dobrou cestou zapálenej aktivity v našich spoločenstvách. 
Žiadna iná stratégia neprinesie dôkaz Božej moci a  veľkú výsadu byť 
nástrojmi pre záchranu duší. Žiadny iný prístup ku kresťanskému 
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životu neprinesie požehnanie uistenia, radosti a pokoja tak, ako práve 
tento. Kiež sú slová starej obľúbenej hymny našou modlitbou:

Nechcem, Pane, so svižným zápalom
na cestách tohto sveta sa vznášať

a neistým, pomalým krokom
hore nebeským vrchom kráčať.

Ó, nie! – pre Teba slabé túžby mať,
len horšiu časť môjho ja!?

Ó, nie! – Tebe hasnúci oheň dať,
z môjho srdca len popola!?

Ó, daj nech v svojom rozkvete
Ti vrúcnym sluhom môžem byť

a Tebe dať to najlepšie,
celým srdcom pre Teba žiť!

Podľa hymny: Pane, v plnosti 
mojich síl zo Zlatej reťaze chvál, 
1869, autor Thomas Hornblower Gill.
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Ďalšiu ponuku kvalitnej kresťanskej literatúry nájdete na internetovej stránke 
www.dobrasprava.sk/knihy. Môžete tiež napísať na knihy@dobrasprava.sk alebo 
Dobrá Správa, P.O. BOX 105, 010 08 Žilina a pošleme vám aktuálny zoznam 
ponúkanej literatúry.  

Ste tiež vítaní navštíviť internetovú stránku www.SoliDeoGloria.sk, kde si môžete 
prečítať brožúry, články a komentáre alebo si vypočuť záznamy biblických kázní 
a vyučovaní.
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Do akej miery sa dnešné zbory vyznávajúce biblickú 
vieru podobajú na novozmluvné zbory? Odzrkadľujeme 
verne zápal a aktivitu ranej cirkvi?
Táto brožúrka sa zaoberá jednou z hlavných oblastí, 
v ktorých často značne zaostávame za štandardmi Biblie. 
Je smutnou skutočnosťou, že existujú mnohí biblicky 
veriaci kresťania, ktorí sa do žiadnej skutočnej práce 
pre Pána nezapájajú. Verne sa zúčastňujú bohoslužieb, 
a možno poskytujú aj dosť veľkorysú finančnú podporu, 
ale robia veľmi málo. Týmito slovami autor uvádza 
prehľad veľkých výziev ku kresťanskej službe, ako 
ich nachádzame na mnohých miestach v epištolách. 
Zameriava sa na štyri výrazy najčastejšie používané na 
opis služby a vysvetľuje ich plný význam. Nachádza sa tu 
podnetná a presvedčivá výzva pre všetkých, ktorí milujú 
Pána.
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