1 Коринтян 9
Павло часто, здається не реагує на критику і просто продовжує проповідувати
Євангелію. Однак в цьому розділі від захищає свою апостольську роль та
спосіб життя, який був притаманний йому у служінні. Розділ завершується його
скромним визнанням необхідності тримати в курсі відносини з Богом, щоб не
пропустити нагороди, які Бог обіцяв тим, хто вірно служить Йому.
Його апостольська роль
Павло не був одним з 12 апостолів, але він бачив Ісуса на дорозі в Дамаск.
Люди приходили до Христа через його свідчення і їхнє навернення
підтверджувало його служіння.
Права в служінні
Павло не був лінивим, і як той, хто невтомно служив, мав право на їжу і питво.
Очікувати, що люди будуть служити і віддавати свій час просто задарма нерозумно.
Якщо хто одружений, він, подорожуючи, може взяти з собою дружину. І
потрібно також задовольняти і її нагальні потреби. Багато хто з апостолів були
одружені, і, особливо згадується про Петра, що у нього була теща, яку зцілив
Ісус. Принцип гостинності має діяти для всіх служителів євангелії і не повинно
бути винятку в цій допомозі. Солдати, фермери і пастухи отримують певну
винагороду за свою роботу. Так само є доречним для служителів євангелії
отримувати практичну підтримку. Духовне насіння, посіяне в життя людей, дає
хороший урожай, тому надання матеріальної винагороди тим, хто проповідує, є
відповідальною справою. У храмі в Старому Завіті служили левити, які могли
повною мірою віддавати свій час на це завдання, оскільки вони
підтримувалися десятиною, даною Богом.
“Ті, хто проповідує євангеліє повинні і жити з євангелії.”
Павло викладає тут принцип, але, потрібна мудрість у його виконанні.
Необхідно з молитвою розглядати ключові питання стосовно того, скільки
підтримки може надавати місцева церква і в якій мірі?
Павлова позиція на його права
Павло добре аргументував, але тепер ясно дає зрозуміти, що він, особисто, ні
від кого не вимагатиме нічого. Він з запалом проповідує Христа, і якщо люди
благословлять його, це добре. Але якщо вони цього не роблять, він все одно
проповідуватиме Євангелію Христа. Посвята Павла євангелії означає, що він
буде пристосовуватися до всього, аби лише проповідувати Христа. Він прагне
досягти як євреїв, так і язичників. Він не буде компрометувати істину євангелії,

але він зробить все для того, щоб з євангелією увійти в життя людей. Його
особистий комфорт і потреби на другому місці.
Дисципліна
Павло далеко не самовдоволений. Він використовує звичну ілюстрацію
спортсмена. Щоб виграти приз, спортсмен повинен наполегливо тренуватись і
дотримуватися правил. Спортсмен зосереджений і його розум не блукає. Він
зосереджується на поставленому завданні. У Павла були нужди, як і у всіх нас,
але він прагне, щоб люди прийшли до спасіння Христа, більше, ніж шукає
якоїсь особистої вигоди. У цьому житті завжди буде битва між нашим фізичним
комфортом і Божим Духом всередині нас.
Винагорода
Нелегко зрозуміти, що таке нагорода, але згадка про винагороди існує в
Писанні, і існує суд для віруючих (2 Коринтян 5:10). Цей суд не стосується неба
або пекла, оскільки Христос покінчив для нас з пеклом через свою чудову
жертву на хресті. Проте, ми дамо звіт Богу про те, як ми жили, як віруючі (Рим.
14:12). Павло має велике бажання, щоб Христос був задоволений його життям
і служінняv, зі свого боку, говорить впевнено, що змагався добрим подвигом,
свій біг скінчив, віру зберіг (2 Тимофію 4: 6-7). Ісус говорив про: "Доброго та
вірного раба" (Матвія 25:21). Нехай Бог допоможе нам почути те ж саме!
Питання для роздуму:
1. Чи знаємо ми обставини, в яких ми повинні стояти і проголошувати біблійні
принципи?
2. Чи ми вважаємо за привілей отримувати підтримку від Божого народу чи ж
сприймаємо це як належне?
3. Чи думаємо ми про сім'ї, коли підтримуємо служіння чи лише про служителів?
4. Чи готові ми жертовно досягати людей Євангелією, чи тільки свідкуємо, коли
це зручно?
5.Чи з ентузіазмом ми виконуємо роботу для Господа, без урахування
особистої вигоди?
6. Чи беремо ми до уваги те, що як віруючі дамо Богу звіт за своє життя!
Божих благословінь!
Річард Брантон

