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Lekce 12

Jak najít své místo ve službě 

Je jen málo věcí, které nám přinášejí větší radost než dávání. Jen 
málo věcí nás obohatí tak, jako nás obohacuje naše touha na-
plnit potřeby druhých lidí. Pavel používá Ježíšova slova jako 

standard pro sdílení našich životů s druhými lidmi: „Požehnanější je 
dávat než dostávat.“ (Skutky 20,34-35; B21) Být ochoten pomáhat 
druhým je velice významným krokem ke šťastnému životu. Službou 
a dáváním posilujeme nejen náš osobní duchovní život, ale i životy 
druhých lidí. 

Křesťanství je postaveno na dvou základních biblických přikázá-
ních. Za prvé, věřící by měli milovat Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší a  celou svou myslí (Matouš 22,37). 
Druhé přikázání přirozeně vyplývá z prvního: „Miluj svého bližního 
jako sám sebe.“ (Matouš 22,39) Boží láska se může plně projevit jen 
skrze lásku a službu druhým lidem. Bible o tomto mluví velice jasně. 
Věřící projevují pravou lásku právě službou druhým lidem. Je krásné, 
když říkáme Bohu: „Miluji tě“, ale láska vyžaduje více, než jen pouhá 
slova. Přemýšlej nad tím, co napsal Jan: „Nemilujme pouhými slovy, 
drazí, ale opravdovými skutky.“ (1. Janův 3,18; B21) Jan se obával, že 
křesťané mají mnoho řečí a „skutek utek“. Jak je jednoduché mluvit 
o lásce k bližnímu! I když láskyplná slova jsou velice důležitá, jen 
zřídka stačí. Zasáhnout lidi naší službou vyžaduje aktivní lásku. 

Jan byl ohromen obětí, kterou za nás Ježíš dal. Uvědomil si, že Je-
žíšova oběť zhmotnila a zviditelnila Boží lásku k nám. Stejně tak byl 
Jan přesvědčen, že by křesťané měli dokazovat lásku skutky, které 
vyžadují nějakou oběť. Podle Jana je projev lásky základem křesťan-
ské služby (1. Janův 3,17). 

Tato lekce ti pomůže vypěstovat si postoje a  schopnosti, které 
jsou nutné pro tvou službu tomuto porušenému světu. Během stu-
dia této lekce se modli, aby ti Bůh pomohl ukázat tvou službu ostat-
ním lidem. V modlitbách a studiu si pamatuj toto: křesťanská láska 
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je základem všech skutečných služeb (1. Korintským 13). Pozvi pro-
to Ducha svatého, aby naplnil tvé srdce láskou. Tvá služba se pro 
tebe stane přirozenou součástí tvého života.

OSNOVA
Zodpovědnost každého křesťana
Tvá jedinečnost ve službě
Charakteristiky služebníka
Oddanost místní církvi
Najít Boží vůli ve službě
Boží přítomnost v místní církvi
Nová úroveň tvé služby

CÍLE
1. Popsat zodpovědnost křesťana v místní církvi.
2. Vysvětlit jedinečnost každého věřícího v jeho službě z biblic-

kého hlediska.
3. Popsat charakteristiky dobrého služebníka. 
4. Popsat, co znamená vlastnictví v místní církvi a oddanost míst-

ní církvi. 
5. Popsat způsob, jak najít Boží vůli ve službě.
6. Pohovořit o Boží roli ve tvé církvi.
7. Vyjmenovat kroky k přípravě na novou úroveň služby ve tvé 

církvi.

Zodpovědnost každého křesťana
Cíl 1: Popiš zodpovědnost křesťana v místní církvi.

Lidé si často myslí, že termín „služba“ se používá jen pro určitý 
okruh lidí, jako jsou vedoucí církve, pastoři, učitelé a  evangelisté. 
Nový zákon nás ovšem učí něco zcela jiného. Termín „služba“ je pře-
kladem řeckého termínu diakonia. Diakonia v sobě zahrnuje soucit-
nou lásku a reakci na potřeby druhých lidí. V prvním století byl ten-
to termín používán jako obecný termín pro všechny služby církve. 
Tudíž veškerá služba uskutečňovaná někým z církve byla vnímána 
jako služba. Každý má svou službu v místní církvi. 
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První Korintským 12 nám dává jasné vysvětlení, co služba v míst-
ní církvi znamená. Tato kapitola nám poskytuje i důležité informace 
o používání duchovních darů ve službě. 

• Církev má mnoho rozdílných darů, jejichž projevy působí 
Duch svatý (verše 4–5).

• I když existují různé projevy moci, je to Bůh, „který působí 
všecko ve všech“ (vv. 6–7).

• Máme k  dispozici krásnou pestrost darů. Tyto projevy darů 
jsou uskutečnovány skrze lidi, které Bůh těmito dary obdaro-
val (verše 4–11).

• Stejně jako naše tělo má mnoho částí, tak i tělo Kristovo (cír-
kev) má různé části (verše 12–14). Bůh si vysoce cení různoro-
dosti charakterů a obdarovanosti lidí ve své církvi.

• Nikdy bychom si neměli myslet, že pokud nemáme službu 
v církvi jako někdo jiný, nejsme důležití (verše 14–17).

• Bůh dává dary a služby každému jednotlivci tak, jak chce (ver-
še 18–19).

• Bůh používá rozličné lidi a dary pro dobrou vyváženost a jed-
notu těla Kristova (verše 21–26).

• Každý z nás by měl mít touhu sloužit druhým těmi dary, které 
nám Bůh svěřil (verše 27–31).

Pavel nahlížel na  styl života ve  službě jako na  duchovní právo 
prvorozeného, které má každý věřící. Pochopil, že služba vyžaduje 
mnohem více než jen vyučování nebo kázání. Služba je praktická, 
dotýká se každé oblasti našeho života. Pavel rozpoznal širokou šká-
lu darů týkajících se různých situací (Římanům 12,4–13).

Tvá jedinečnost ve službě 
Cíl 2: Vysvětli jedinečnost každého věřícího v jeho službě z bib-

lického hlediska. 

Slovo jedinečný znamená „jediný svého druhu“. I ty jsi jedinečný! 
Neexistuje nikdo, jako jsi ty. Tak například, nikdo nemá stejný otisk 
prstu nebo chodidla, jako máš ty. Nikdo nemá stejnou povahu, jako 
je ta tvá. Právě tvá povaha tě nejvíce odlišuje od ostatních lidí. Tvá 
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povaha určuje, jakým stylem navazuješ kontakty a jak komunikuješ 
s druhými lidmi. Určuje také tvůj postoj k životu. 

Jedinečnost každého člověka je výrazem Boží touhy po rozmani-
tosti. Jeho stvoření je rozmanité a jedinečné. Stačí se podívat na ba-
revnost ptačího peří nebo mořských ryb. Bůh dal obrovským horám 
jeden druh krásy a  zvlněné krajině zase jiný druh krásy. Příkladů 
Boží rozmanitosti je nesčetně. Stejně tak jako Bůh touží po rozmani-
tosti ve svém stvoření, tak touží i po rozmanitosti ve své církvi. 

Všiml sis někdy, jak lidé projevují Boží lásku? Třeba takto: Jedna 
starší paní koupí tašku jídla. A protože nemá mnoho peněz, koupě 
tohoto jídla je pro ni skutečnou obětí. Potom jde a položí tuto tašku 
před dveře rodiny, která nemá peníze, a jde pryč. Tato rodina neví, 
kdo je takto požehnal. Takové podporování potřebných lidí je je-
dinečným způsobem, kterým tato žena slouží druhým lidem. Naše 
jedinečnost se zrcadlí v  našich postojích a  v  našem jednání. Naše 
jedinečnost září ve službě druhým lidem. Dalším příkladem je muž, 
který chodí na rušnou ulici s velkou krabicí jablek a evangelizačních 
letáčků. Stojí na  rohu, v  jedné ruce drží jablko a  v druhé letáček. 
Většina lidí si ochotně vezme jablko i letáček.

Jsme jedineční i ve svých zkušenostech. Bůh často využívá našich 
unikátních zkušeností, abychom pomohli druhým lidem a sloužili 
jim. Bůh například může použít tvou minulost, aby pomohl někomu 
jinému projít těžkostmi. Tak jako apoštol Pavel, můžeme i my nabíd-
nout povzbuzení druhým lidem, kteří procházejí něčím podobným. 
Bůh použil ty nejtěžší Pavlovy zkušenosti, aby přinesl naději dalším 
lidem. Pavel v následující pasáži píše: „Požehnán buď Bůh a Otec na-
šeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěše-
ní! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jaké-
koli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami 
přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím 
více povzbuzení skrze Krista přijímáme.“ (2. Korintským 1,3–5; B21)  
Nikdy si nemysli, že máš jen málo, co můžeš Bohu nabídnout. Naše 
jedinečnost a naše zkušenosti mohou být dva možné způsoby, jak 
sloužit druhým lidem. 
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Charakteristiky služebníka
Cíl 3: Popiš charakteristiky dobrého služebníka.

Každý následovník Ježíše Krista by si měl položit otázku: „Jak 
nejlépe bych mohl sloužit Ježíši Kristu ve své církvi?“ Tato otázka 
je zásadní a dotýká se Božího srdce. Bůh předem ví, jak bys nejlépe 
mohl sloužit své církvi. Také ví, že tvá touha mu sloužit tě zave-
de do služby. Pokud upřímně zvažuješ Bohu sloužit, buď si jist, že 
k tobě bude mluvit ohledně konkrétní služby. 

Abys zjistil své obdarování pro službu, uvažuj o jejích cílech. Ob-
darováním myslím všechny tvé možné dispozice pro službu. To jsou 
tvé talenty, dovednosti a duchovní dary. 

Zde je několik užitečných definic:

• Talent je mimořádná vrozená schopnost. Někteří mají napří-
klad přirozený talent veřejně zpívat nebo mluvit. Přirozený 
talent můžeme posílit studiem a tréninkem. 

• Dovednosti jsou schopnosti získané především učením a  tré-
ninkem – formálním i neformálním a zkušenostmi. Dobrým 
příkladem může být administrativní práce a účetnictví. 

• Duchovní obdarování jsou speciální schopnosti, které dává 
Duch svatý. Výčet duchovních darů najdeme v listu Římanům 
12,6–8 a 1. Korintským 12,7–11.

Prvním důležitým krokem je požádat Boha, aby ti umožnil slou-
žit ve  tvém sboru. S  postojem služebníka se ti otevřou možnosti 
sloužit svým obdarováním (1. Petrův 4,7–11). Abys porozuměl tomu, 
jak Bůh používá talenty, dovednosti a dary svých služebníků, studuj 
Bibli. 

Ježíš nás povolal, abychom sloužili druhým lidem. Učil, že služ-
bu musíme začít se správným srdcem služebníka. Efektivní služba 
nestojí primárně na našem obdarování a schopnostech. Jak chabé je 
sloužit svým darem jednou za rok a myslet si, že jsme naplnili svou 
službu! Ježíš vyučoval, že služba je základem velkých věcí (Matouš 
20,25–28).

I Petr chápal, že každý dar nebo schopnost dosáhnou svého nej-
většího potenciálu právě ve službě druhým lidem. Popřemýšlej nad 
následujícími slovy: „Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi na-
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vzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když ně-
kdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, 
kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, 
jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen.“ (1. Petrův 4,10–11)

Bill Bright byl zakladatelem a  ředitelem Campus Crusade for 
Christ. I po Billyho smrti zůstala tato služba jednou z nejrozsáhlej-
ších ve světě. Bill Bright si velice vážil všech křesťanských i nekřesťan-
ských vedoucích. Byl velice nadaný a svou službu řídil s pokorným 
srdcem služebníka. Bright zmiňuje čtyři klíčové kvality služebníka, 
které jsou základem efektivní služby:

• Oběť: Oběť znamená upřednostnit toho druhého za  cenu 
vzdání se našeho osobního pohodlí. 

• Pokora: Být pokorný znamená vzdát se svých osobních práv 
pro službu druhým lidem. Stejně jako Ježíš považujeme poko-
ru ve službě pro Boží království za zásadní. 

• Povzbuzení: Ježíš neustále vyučoval a povzbuzoval učedníky 
svým jednáním i slovy. Bible nám říká, abychom povzbuzovali 
jeden druhého (Římanům 12,8; Židům 10,25).

• Dávání: Štedrý člověk vidí potřeby druhých, které jiní nevi-
dí. Dávání bez očekávání čehokoliv nazpátek je službou, která 
přináší největší radost (Bright 2004, 104–107).

Ježíš miloval službu těm, kteří s něčím bojovali. Jeho život je nám 
vzorem pro službu druhým lidem. Úspěšnost získávání našeho okolí 
pro Krista závisí na tom, jak hodně ho v naší službě odrážíme. Nee-
xistuje žádný jiný způsob jak ve službě uspět.

Oddanost místní církvi
Cíl 4: Popiš, co znamená vlastnictví v místní církvi a oddanost 

místní církvi. 

Vlastnictví tvoří podstatu horlivé služby. Víme, že církev patří 
Bohu. On ji vykoupil smrtí Ježíše Krista (1. Korintským 6,19–20). 
Bůh dal ovšem zodpovědnost církvi za sebe samu. Pavel měl tento 
model vlastnictví na paměti, když řekl: „Tak i my, ač je nás mnoho, 
jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé 
údy.“ (Římanům 12,5) Pavel toužil, aby každý v církvi cítil zodpo-
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vědnost za druhé. Jádrem „vlastnictví“ je stálá zodpovědnost za své 
spolupracovníky v Kristu. Jak je důležité, abychom se naučili starat 
se jeden o druhého. Ti, kteří se to naučí, přečkají spolu i těžké časy. 
Příliš často ztrácíme své vztahy kvůli stresu nebo přicházejícím těž-
kostem. Je jednoduché spravovat něco, co je bez vady, ale napravit 
něco zlomeného stojí čas a někdy i peníze. 

Během těžkého času v církvi se může stát, že naše uvažování za-
čne být nezdravé. Můžeme si myslet, že jiná církev by pro nás byla 
vhodnější, ale skutečností je, že dokonalá církev prostě neexistuje. 
Je jen otázkou času, než přijde nějaká těžkost i  v  nové církvi. Po-
každé, když učiníme rozhodnutí na základě své frustrace, ztrácíme 
vliv ve  své službě. Před každým rozhodnutím věci vzdát a  jít dál 
bychom se měli dlouho modlit a zkoumat sebe sama. Musíme být 
opatrní, abychom nevzdali své vlastnictví hned, když se něco nepo-
daří. Vlastnictví je zřejmé z naší oddanosti a vytrvalosti. Když se věci 
nedaří, o to více musíme pečovat jeden o druhého. Křesťanský psy-
cholog Gary Collins napsal: „Péče může být nesnadná, časově nároč-
ná a často nepohodlná. Ale pečování má terapeutický efekt jak pro 
toho, kdo pečuje, tak i pro toho, kdo péči přijímá.“ Dále zmiňuje, že 
péče jeden o druhého v  těžkých časech přináší pocit spokojenosti 
a opravdové radosti (Collins 1980,18).

Ježíš zaplatil za  Boží vlastnictví církve tu nejvyšší cenu. Věřící 
uctívají Boha tím, když i  oni platí cenu za  to, aby udrželi církev 
zdravou. Hluboká starost o církev je vyjadřována snášenlivostí, od-
puštěním a láskou. 

Pamatuj si, že vlastnictví znamená, že přebíráš plnou zodpověd-
nost za to, co ti patří. Úspěšná služba může být shrnuta jednou vě-
tou: „Patříme jeden druhému, proto také jeden o druhého pečujeme.“ 

Objevování Boží vůle ve službě
Cíl 5: Popiš způsob, jak najít Boží vůli ve službě.

Sloužit ve své církvi je krásnou výzvou. Najít službu ve své círk-
vi je opravdové dobrodružství víry – dobrodružství, které vyžaduje 
tvoji spolupráci. V touze po Božím vedení v osobní službě je důle-
žité, abychom si zapamatovali Ježíšova slova: „Proste, a bude vám 
dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť kaž-
dý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude 
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otevřeno.“ (Matouš 7,7–8) I když si tyto verše často připomínáme 
v  souvislosti s  modlitbou, platí totéž i  o  našem životním posunu 
v Božím plánu. Podle Ježíše potřebujeme mít pevný a odhodlaný 
postoj. Slovesa proste, hledejte a  tlučte symbolizují vzrůstající in-
tenzitu. Prosba je pasivní. Hledání je o něco aktivnější než pouhá 
prosba; hledání vyjadřuje, že něco chceme najít. A ten, kdo je pevně 
odhodlán, tluče na dveře, dokud nedostane odpověď na to, co hledá. 

Tento modlitební proces prosby, hledání a tlučení nám pomáhá 
nalézt správnou službu ve správný čas. Tento cílevědomý proces du-
chovního objevování ti bude pomáhat celý tvůj život. Každý věřící 
prochází obdobími, kdy potřebuje nové Boží nasměrování. Může 
přijít i  čas, kdy tě Bůh ve  tvé službě nasměruje mírně jiným smě-
rem. Tak jako letadlo musí během svého letu poopravit svůj směr, 
tak i my potřebujeme Boží usměrnění, abychom neztratili konečný 
cíl naší služby. Tento pevný a  odhodlaný postoj můžeš aplikovat 
na každém svém dalším kroku k objevování Boží vůle pro svou služ-
bu. Při hledání své služby v církvi postupuj podle následujích kroků: 

• Poraď se s druhými: Tví blízcí v církvi ti pomohou určit, jaké 
jsou tvé silné stránky. Přísloví 11,14 říká: „Kde schází jasný 
směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana.“ (B21) 
Takovými rádci jsou tvůj pastor, starší sboru nebo duchovně 
zralý kamarád, kterému důvěřuješ. 

• Hledej v Božím slově: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvě-
cuje moji stezku. (Žalm 119,105) Žalmista měl pravděpodobně 
na mysli malou olejovou lampičku, která mu dávala světlo jen 
pro další krok. Pokud se i tvé možnosti služby zdají být ome-
zené, neznervózni. Pokračuj ve svědomitém studiu Bible a dě-
lej jeden krok za druhým. 

• Sdílej své zkušenosti: Věz, že tvé zkušenosti hrají důležitou roli 
ve formování tvé služby. Vzpoměň si, jak Bůh použil Josefovy 
dobré i špatné zkušenosti, aby řídil jeho život (Genesis 37–48). 
Bůh často používá našich situací, aby nám pomohl rozeznat 
a naplnit svou vůli v naší službě. 

• Využij moc modlitby: Kniha Přísloví nám nabízí úžasnou moud-
rost: „Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se 
na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, 
on sám tvé stezky urovná.“ (Přísloví 3,5–6; B21) Není bláznivé 
modlit se denně za svou službu. Je jen pár věcí, které jsou dů-
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ležitější, než nalezení Božího plánu pro svou službu. V tomto 
procesu hledání tě mohou povzbudit Davidova slova: „Stezku 
života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé 
pravici je neskonalé blaho.“ (Žalm 16,11) Už jsi někdy zažil tu 
radost, když žiješ a sloužíš přesně tak, jak pro tebe Bůh zamýš-
lel? Boží touhou je, aby ses ze své služby radoval. Božím da-
rem za tvou víru a poslušnost je jeho neskonalá radost a pokoj. 

Boží přítomnost ve tvé církvi
Cíl 6: Pohovoř o Boží roli ve tvé církvi. 

Naší úlohou ve  službě je být naprosto oddáni Božímu plánu. 
Úlohou Boha je posílit a uschopnit nás k naplnění jeho plánu. Zcela 
každá služba vyžaduje Boží moc. Zapamatuj si Pavlova slova, který-
mi se modlil, abychom „viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je 
bohatství jeho (Božího) dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně 
veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. 
Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil 
po své pravici v nebesích…“ (Efezským 1,18–20)

Pavlova modlitba zmiňuje Boží moc, která byla zjevena skr-
ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pavel chtěl, abychom porozuměli 
tomu, že Boží síla přináší vitalitu do každého našeho dne. Vyučuje 
nás, že Ježíš vládne našim životům se svou neomezenou autoritou, je 
hlavou církve (Efezským 4,15) a každému služebníku nabízí plnost 
svého mocného života. 

Začal jsem kázat, když jsem byl ještě mladý. V  šestnácti letech 
jsem byl požádán, abych kázal na sérii setkání. Moc dobře si pama-
tuji první večer těchto setkání! Pečlivě jsem si připravil slovo na Pav-
lovo obrácení (Skutky 9). Důsledně jsem studoval a viděl jsem, jak 
Bůh moji námahu požehnal. Ale kázat tento večer bylo namáhavější, 
než jsem si myslel. Zdálo se, že celý můj projev byl jaksi bez života 
a moji posluchači skoro nereagovali. Cítil jsem hluboké zklamání 
a začal jsem uvažovat, jestli je kázání a vyučování opravdu mou služ-
bou. 

Následující ráno jsem se modlil, upřímně hledal Boha a  žádal 
ho o jeho pomazání pro mou službu. Má slova zněla: „Bože, budu 
ochoten kázat celý svůj život, pokud požehnáš mé kázání dnes večer. 
Bez tebe to nezvládnu.“ Bál jsem se dalšího neúspěchu bez Boha. 
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Ale ten večer se stal opravdový zázrak. Naplnila mě Boží přítomnost 
a začal jsem kázat. Z mých úst plynula mocná slova zcela přirozeně. 
Bylo to, jako by Bůh převzal kontrolu nad mými ústy. Bylo mi jas-
né, že Bůh vyslyšel mou modlitbu. Ještě dnes, po čtyřiceti letech, si 
pamatuji tento významný večer. To je ten moment, kdy se spojí Boží 
povolání a Boží zmocnění pro službu. 

Tvá služba nemusí být nutně kázání, ale přesto potřebuješ Boží 
zmocnění. Boží přízeň a požehnání musí být na každé službě v církvi. 

Nová úroveň tvé služby
Cíl 7: Vyjmenuj kroky k přípravě na novou úroveň své služby. 

Bůh chce, abys nalezl novou úroveň své služby, jak pro věřící, tak 
i pro nevěřící. Nová úroveň služby znamená dvě věci: že tvá současná 
služba nabývá na duchovní kvalitě a že jsi schopen přijmout novou 
roli ve službě. Taková role s sebou obvykle nese větší zodpovědnost 
ve službě druhým lidem. Dosažením nového stupně ve službě ovšem 
neznamená, že tím roste tvůj význam v očích druhých lidí. Tvá služ-
ba nikdy není o tobě, nebo o tom, jak ji vidí druzí. Služba znamená 
nesobecky sloužit Bohu službou druhým lidem. Novou úroveň služ-
by nalezneš zcela přirozeně v procesu své přípravy. Nepočítej s tím, 
že tvá služba bude stále stejná; buď otevřený pro nový Boží směr. 

Závěr
Příprava na nový směr tvé služby obohacuje tvoji současnou služ-

bu. Svědomitě zvaž tyto následující body pro přípravu na  novou 
úroveň své služby: 

• Denně studuj a ukládej si do paměti Boží slovo. Boží slovo je 
naším základním nástrojem pro službu druhým lidem. 

• Čti a studuj knihy, které ti pomohou připravit se na tvou služ-
bu. 

• Vybuduj si modlitební život, který bude zahrnovat modlitbu, 
studium Božího slova a zkoumání své osobnosti. 

• Přiznej si své slabosti a dovol Božímu duchu, aby ti pomohl 
překonat osobní bariéry.
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• Nauč se být trpělivý a flexibilní. Bůh zřídka naplní svůj plán 
s námi přesně podle našich genetických vloh a našeho předem 
naplánovaného rozvrhu. 

• Vypěstuj si oddanost k druhým lidem a věrnost ke své církvi. 
• Zprůhledni svou službu druhým lidem. Hraním „na vlastním 

písečku“ v Božím plánu nikdy neuspěješ. Budeš-li vykazatelný 
svým spolupracovníkům, pojistíš si tím úspěch své služby. 

• Vypěstuj si kreativitu ve svém přístupu ke službě. Jsi jedinečný. 
Bůh touží použít tvé speciální obdarování, talenty a  doved-
nosti. 

Objevování nové cesty ve službě je výzvou i zodpovědností, ale 
nacházením nových způsobů ve službě druhým lidem udržuje služ-
bu zajímavou. Takže připrav se už dnes a  budoucnost ti nabídne 
možnosti, o kterých jsi ani nesnil.
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TEST
Po  prostudování této lekce si pozorně přečti následující otáz-

ky a zakroužkuj správné odpovědi. Každá otázka má pouze jednu 
správnou odpověď. 

1. Milovat Boha
a) není tak důležité.
b) je ve své podstatě pasivní.
c) je velice důležité, stejně jako sloužit druhým lidem. 

2. Bible nás učí, že bychom měli milovat
a) pouze svými slovy. 
b) jen pokud je naše láska opětována. 
c) svými slovy i skutky.

3. Naše jedinečnost
a) přináší do služby jen další potíže.
b) je důvodem k radosti a měli bychom ji využít ve své službě. 
c) je omylem.

4. Charakteristiky dobrého služebníka zahrnují: 
a) jedno nebo více obdarování, dovedností a talentů. 
b) jen to, co si přečteš v knížkách. 
c) jen obdarování a talenty, které v tobě vidí druzí lidé. 

5. I  když mluvíme o  obdarování, dovednostech nebo talen- 
 tech, víme, že naše schopnosti

a) bychom měli skrývat a nikdy nepoužít. 
b) používáme jen ve svém volném čase. 
c) jsou prostředky, kterými sloužíme Bohu skrze službu druhým 

lidem. 
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6. Jakým způsobem nám Duch svatý pomáhá najít naše mís- 
 to ve službě? 

a) Dává nám dobrý pocit, když v něčem uspějeme.
b) Zmocňuje nás k efektivní službě druhým lidem.
c) Zmocňuje nás jen v těch oblastech naší služby, které jsou pro 

nás zajímavé. 

7. Co nám Bible říká o osobní službě v církvi? 
a) Jen vybraní jedinci mohou sloužit v místní církvi.
b) Můžeme sloužit ve  své církvi, jen pokud máme dostatečné 

vzdělání. 
c) Místní církev nabízí místo pro službu každého věřícího. 

8. Vlastnictví v místní církvi 
a) znamená vytvořit si hluboký smysl pro zodpovědnost za všech-

ny služby v místní církvi.
b) je záležitostí pouze vedoucích místní církve.
c) není nic, o co by ses musel zajímat, dokud ti někdo neřekne, že 

tě potřebují. 

9. Služba v místní církvi je výsledkem převážně 
a) upřímných a vytrvalých modliteb každého, kdo touží sloužit. 
b) našich rozhodnutí o službách, které chceme. 
c) rad lidí, kteří nám řekli jak a kde sloužit. 

10. Nové úrovně a efektivity ve své službě dosáhneme 
a) alespoň šestiletým tréninkem po svém obrácení.
b) studiem Bible a vybudováním si silného modlitebního života.
c) spoléháním na to, co cítíme jako správné. 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jsi odpověděl špatně, podívej se na odkaz v zá-

vorkách, který tě zavede zpět do dané lekce.

 1. c (12.1)
 2. c (12.1)
 3. b (12.2)
 4. a (12.3)
 5. c (12.3)
 6. b (12.6)
 7. c (12.5)
 8. a (12.4)
 9. a (12.5)
 10. b (12.7)
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