LEKCE 5

Služba ve sboru i
za jeho hranicemi
Opravdoví Ježíšovi následovníci pociťují vzrůstající
potřebu pracovat pro Boha. Ona naléhavá potřeba si žádá
prostudovat téma služby v Bibli. Písmo nás učí o povaze a
práci biblických služebníků. Pochopení a praktikování služby
je důležité pro mnoho funkcí sboru. Služba ve světle Bible
nám pomáhá se stát efektivními svědky nevěřícím.
Služba je jednou z nejvíce uspokojujících aktivit věřícího.
Milující Boží služebník rozvíjí stále větší pochopení, jak může
mnohými způsoby pomoci druhým. Toto rostoucí vědomí
lidské potřeby vede k závazku křesťanské reakce. Rychle
vidíme danou potřebu ostatních a rychle se na tyto příležitosti
ke službě zaměříme.
Milosrdní služebníci mohou změnit svět kolem sebe.
Křesťané si často myslí, že zázraky či zázračná uzdravení jsou
jedinými způsoby, které ostatní přiblíží k Bohu. Je pravda, že
zázraky vzbuzují zvědavost mnoha lidí – lidé často nacházejí
Ježíše jako svého spasitele po té, co se stanou svědky jasných
projevů Boží moci. Ale nespočetné laskavé skutky mohou také
zbořit pevné zdi odporu. Oddaná křesťanská služba je
důležitou součástí uzdravení trpícího a porušeného světa.
Slitovný služebník nemůže být zastaven. Ti, kdo se učí a
praktikují principy služby, posouvají Boží království vpřed.
Koneckonců soucitná služba se stává přirozeným projevem
křesťanského života. Nenucená služba druhým činí církev
hybnou silou ve světě.
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OSNOVA LEKCE
Biblické základy služby
Ježíš jako Boží služebník
Osobnost služebníka
Duch svatý a služba
Zralý služebník
Špatný postoj
Svědectví skrze službu

CÍLE LEKCE
1. Položit biblické základy služby.
2. Vysvětlit, jak se Izajáš 61, 1–2 vztahuje k životu Ježíše
jako Božího služebníka.
3. Určit postoje, skutky a motivy služebníka.
4. Popsat roli Ducha svatého ve službě.
5. Probrat, jak služba odráží duchovní růst a zralost.
6. Odhalit problematické postoje, které službu jednotlivce
udusí.
7. Vysvětlit, jak může být služba prostředkem k zasažení
nespasených.

Biblické základy služby
Cíl 1: Položit biblické základy služby.
Povolání ke službě je jasné vyučování Písma. Hebrejské
slovo pro služebníka bylo prve používáno k označení otroků.
V průběhu času bylo používáno pro osvědčené služebníky,
kterým byly svěřeny důležité úkoly pro jejich pány. Hebrejské
slovo bylo též používáno pro ty, kdo sloužili vládcům. Králové
a proroci byli také nazývání Pánovými služebníky (2 Samuel
3, 18; Izajáš 20, 3; Ezechiel 34, 23–24). Později se slovo
vztahovalo na kohokoliv, kdo slouží Bohu.
Kniha Izajáše obsahuje výborné učení na téma služby.
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Izajáš uznával, že je Izraelský národ Božím služebníkem
(Izajáš 44, 1–5). Izajáš také hlásal, že Bůh vzbudí Služebníka,
vloží do něj svého Duch a použije ho ve službě národům, které
miluje. (Izajáš 42, 1). Jeho služebník je tématem dalších čtyř
důležitých pasáží Izajáše. Tyto úseky nazývané „Písně
služebníka“ byly proroctvím o přicházejícím mesiáši
(Izajáš 49, 1–7; 50, 4–11; 52, 13–53, 12; 61, 1–3).
Starý zákon obsahuje mnoho výtečných příkladů o službě
Bohu. Například Josef měl příležitosti potrestat rodinné
příslušníky za to, že se mu před tím pokoušeli ublížit. Místo
toho jim odpustil! Toto mu umožnilo sloužit jeho rodině a
zachránit je od vyhladovění. Mojžíš nesobecky vedl svůj lid na
svobodu. Samuel byl opravdovým služebníkem v dobách
národních nepokojů. Věrně sloužil Božímu lidu jako prorok a
kněz. Sloužil s moudrostí a osvědčil se jako výborný vůdce,
když ostatní selhali. Další velcí služebníci jako Ester, Daniel a
David nás inspirují v objevování našeho místa ve službě.

Ježíš jako Boží služebník
Cíl 2: Vysvětlit, jak se Izajáš 61, 1–2 vztahuje
k životu Ježíše jako Božího služebníka.
Izajáš mluvil o službě Velkého služebníka, který přinese
naději do pochroumaných životů. Hovořil o Ježíši, když říkal:
„Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne
Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu
pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům
propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok
Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit
všechny truchlící“ (Izajáš 61, 1–2). Ježíš později četl Izajášova
slova v synagoze v Nazaretě (Lukáš 4, 18–19). Chtěl, aby
ostatní pochopili, že On byl tím Velkým služebníkem, o
kterém se Izajáš zmiňuje (Izajáš 52, 13–53, 12). Ježíš také
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toužil, aby ostatní pochopili, že Jeho poselství přineslo naději
a vysvobození trpícím lidem.
Jdeme v Ježíšových stopách tím, že sdílíme poselství o
zaslíbení svobody z duchovního otroctví a vnitřní temnoty.
Stejně jako Velký služebník neustále sdílíme poselství o Boží
lásce skrze různé služby našeho sboru a osobní vzájemnou
spolupráci. Jako Boží služebníci neseme svědectví naděje a
svobody našemu okolí. Je to ohromná radost, když jednotlivec
uvěří dobré zprávě a zažije Boží proměňující moc.
Ježíš věděl, že služba je znakem pravého učednictví. Když
se jeho učedníci přeli o to, kdo je největší v Božím království,
Ježíš spěšně odpověděl: „Chce-li být někdo první, bude
poslední ze všech a služebník všech“ (Marek 9, 35). Co jim
Ježíš řekl, bylo velmi výmluvné. Moudře použil slovo
služebník k popisu důležitosti v Božím království. Stejně jako
Ježíšovi učedníci musíme vnímat službu jako způsob života
všech křesťanů. Sloužit ve sboru by se mělo stát něčím
přirozeným.

Osobnost služebníka
Cíl 3: Určit postoje, skutky a motivy služebníka.
Naše postoje jsou podstatou toho, kým jsme. Pokud dobré
postoje otvírají dveře službě, o které bychom si kdy mysleli,
že je možná, špatné postoje naopak hodně brzdí efektivní
službu Bohu. Např. postoj pýchy může vést k neúspěchu a
demotivaci v naší práci pro Boha. Bible důrazně varuje před
škodlivou podstatou pýchy. Nyní je příhodný čas na to si
přečíst Přísloví 11, 2 a 16, 5.
Pýcha potřebuje být vyměněna za pokornou závislost na
Pánu. Upřímná pokora je nutností pro křesťanskou službu.
Ježíš učil, že nás pokora povýší v očích druhým (viz Lukáš 14,
11; 18, 14). Jak říká Petr, pokora nám pomáhá se poddat jeden
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druhému a dodává Boží milost pro efektivní službu (viz 1.
Petrova 5, 5–7).
Služebníci rozvíjí postoj podřízení se, poslušnosti a oběti.
Ježíš je opět naším velkým vzorem. Bůh požádal Ježíše,
aby přišel na zem jako služebník. Jako služebník Bohu a lidem
se poddal Boží vůli a následně sloužil lidstvu. Poddanost a
poslušnost ho vedla k obětní smrti za naše hříchy. Zemřel jako
oběť, abychom se my mohli obětovat pro ostatní. Z toho
důvodu je Ježíšův příklad poslušnosti naším vzorem. Úspěch
naší služby závisí na hluboké pokoře, upřímné poslušnosti a
bezpodmínečné poddanosti, kdykoliv se žádá skutek lásky.

Motivace služebníka
Motivace je mínění a přesvědčení, které nás vede jednat
určitým způsobem. Láska a slitování se nad druhými motivují
opravdové Boží služebníky. Jsou-li naše motivy dobré, skutky
lásky a dobrosrdečnosti se budou konat lehce. Služebník se
správnými motivy bude vždy pomáhat druhým.
Bohužel nejsou-li naše motivy neustále prověřovány,
můžeme jednoduše sklouznout ke špatným věcem. Tady je
jeden příklad. Při jedné příležitosti se Ježíšovi učedníci
dohadovali, kdo bude největší v Božím království. Někteří
chtěli vysoké pozice blízko Ježíše. Ale on byl jejich motivací
zklamán! Byli podníceni pýchou a touhou po moci. Ježíš
pružně zareagoval na jejich ubohou motivaci. Poukázal, že
pokora a postoj služebníka jsou cestou k důležitosti v Jeho
království (viz Matouš 18, 1–4; Lukáš 9, 48).
Pokora a postoj služebníka pomáhají udržet čisté motivy,
které vedou k pokorné službě. Kupříkladu víme, že touha se
líbit Bohu, vede ke službě druhým skrze pravidelný modlitební
život. Dle Jana lidé s čistým srdcem mají před Bohem plnou
důvěru. Služebníci s plnou důvěrou mohou od Boha dostat
cokoliv, protože zachovávají jeho přikázání a činí to, co se
jemu líbí. (1 Jan 3, 21–22).
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Křesťanská služba je také motivována láskou. Milující Bůh
je pro služebníky nejvyšší prioritou. Milovat Boha je
důležitější než vznešené skutky služby. Přirozeně máme
milovat všechny okolo včetně svých nepřátel. (Matouš 5, 43–
44; Matouš 22, 37–40). Milující Bůh se projevuje skrze
bezpodmínečnou službu. Zamysli se nad tím: Pastoři jiných
sborů vyhubovali pastorovi za to, že se rozhodl starat o sbor
plný problémů. „Proč bys měl brát takovou církev,“ ptali se.
Pastor jim vysvětlil, že jeho láska k Bohu a k ostatním ho
vedla k rozhodnutí stát se pastorem církve plné trápení.
Vnímal hlubokou radost z poslušnosti Pánu. Mnozí Pánovi
služebníci pociťují hlubokou radost, když je láska motivuje
přijmout obtížné úkoly.
Milovat Boha přirozeně vede k milování a službě ostatním.
Jakub říká, že milovat své bližní jako sebe samé je „královský
zákon dle Písma“ (Jakub 2, 8). Láska uznává, že každý člověk
byl stvořen k Božímu obrazu a má velkou cenu (Jakub 3, 9).
Naše láska k těm okolo nás by nás měla vést k tomu, abychom
jim sloužili. Naše láska k Bohu v nás také utváří milosrdný
postoj vůči nim. Motivováni láskou a milosrdenstvím
služebníci kráčí vstříc bolesti druhých a ne od ní. Pán chce,
abychom hledali lidi, kteří potřebují pomoc se svými
problémy. Láska hledá příležitosti, které vyžadují mnohé
skutky vstřícnosti.

Duch svatý a služba
Cíl 4: Popsat roli Ducha svatého ve službě.
Naše schopnost sloužit Bohu a druhým potřebuje pomoc
Ducha svatého. Lidská přirozenost má sklony k sobectví. I po
té, co se staneme křesťany, můžeme mít stále prospěchářské
postoje. Duch svatý nás uschopňuje překonat egoistické
myšlenky a postoje, které brání službě.
Zamysli se nad vlivem Ducha Božího na první učedníky.
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Než byl Ježíš vzat do nebe, řekl svým následovníkům, aby se
vrátili do Jeruzaléma. Měli přijmout výjimečný dar od Otce
(Lukáš 24, 45–49). Učedníci asi nevěděli, co to vše mělo
znamenat, ale poslechli. Je to pro nás dobrou lekcí. Ne vždy
budeme vědět, co chce Bůh dělat v našich životech – nemělo
by nás to odradit. Naše zodpovědnost je poslechnout, co nám
Bůh říká. Poslušnost nás pak vede k úžasným příležitostem
pro službu.
Učedníci se poslušně vrátili do Jeruzaléma. Zatímco čekali
a modlili se, byla jim dána moc Ducha svatého. Dostali
velikou radost, když Duch svatý naplnil jejich životy. Jejich
strhující příběh je zaznamenán ve Skutcích 2. kapitole.
Velkorysý dar nebeského Otce byl potvrzen neuvěřitelnými
zázraky. Zaprvé Boží přítomnost vypadala jako mocný vítr
foukající v modlitební místnosti. Poté se objevily ohnivé
jazyky a spočinuly na každém z nich. Začali všichni nečekaně
mluvit jazyky, které neznali (Skutky 2, 1–13).
Toto pozdvižení přitáhlo velký zástup lidí. Co jim Petr řekl,
je povzbudivé i pro nás dnes: „I stane se v posledních dnech,
praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové
a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat
vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své
otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou
prorokovat“ (Skutky 2, 17–18).
Joelova slova zaslibovala moc Ducha svatého zvláštní
skupině lidí. Obecně byla ve Starém zákoně moc Ducha
dávaná významným vůdcům a prorokům. Boží Duch byl
dáván králům a dalším důležitým vůdcům, aby efektivně Bohu
a lidem sloužili. Jenže Petr zvěstoval, že Duch svatý teď přijde
na každého včetně obyčejných služebníků. Tito Duchem
naplnění služebníci mohli nést Boží poselství do svých vesnic
a měst po celém světě.
Stále potřebujeme moc Ducha svatého k úkolům služby.
Budeš čelit osobním zápasům, které budou ohrožovat tvou
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službu. Během těchto těžkých období věrně usiluj o
přítomnost Svatého Ducha. On ti dá větší sílu a odvahu
pokračovat ve službě Bohu a lidem uvnitř i vně církve.
• Zde jsou další důležité způsoby, jakými ti bude Duch
pomáhat být lepším služebníkem. Udělej si čas a
přečti si biblické příklady uvedené níže.

•

•

•

•
•

Duch svatý ti dá sílu svobodně mluvit s těmi, kdo
se potřebují dozvědět o Bohu víc. Po té, co
učedníci přijali moc Ducha, svědčili jiným o
Božím mocném poselství naděje (Skutky 4, 23–
31).
Dá ti moc se efektivněji modlit za ostatní. První
učedníci se modlili za mnoho různých potřeb.
Lidé byli ohromeni, když se Boží služebníci
modlili a děly se ohromné zázraky (Skutky 3, 1–
10; 6, 8).
Povede tě k lidem, kteří potřebují pomoc od
Božího služebníka. Vzpomeň si, když tě Bůh
povede, abys někomu posloužil, uschopní tě pro
tento úkol. (Skutky 8, 26–40).
Může ti dávat moudrost do obtížných situací,
které budou vyžadovat dobrý úsudek (Skutky 6,
1–7).
Dá ti moc žít svatým životem, jenž bude
příkladem pro ostatní (Skutky 4, 8–22).

Zralý služebník
Cíl 5: Probrat, jak služba odráží duchovní růst a zralost.
Křesťané zjišťují, že duchovní růst a zralost se děje mnoha
různými způsoby. Kristovi následovníci z různých míst
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uznávají, že neustálá modlitba a vytrvalé studium Bible jsou
důležité pro osobní duchovní růst. Také víme, že i půst a
modlitba jsou další účinnou kombinací.
Služba je další prostředek pro zrání na naší křesťanské
cestě. Pavlovy spisy propojují hlavní myšlenky týkající se
služby a křesťanské zralosti. V Efezským 4, 11–13 píše Pavel:
„A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty,
jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k
vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k
jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže,
v míru postavy Kristovy plnosti.“ Pojďme se nad těmito
myšlenkami zamyslet:
• Bůh dává některé vedoucí, aby sloužili těm, kdo
následují Ježíše (v. 11).
• Vedoucí mají zodpovědnost připravovat lidi, aby se
stali služebníky (v. 12).
• Služebníci žijí a slouží způsobem, aby ostatní lidi
budovali (v. 12).
• Povzbuzují-li a pomáhají-li zralí služebníci ostatním,
kteří pak více poznávají Ježíše, důsledkem je, že žijí
tak, jak žil Ježíš (v. 13–16).
Zralí zapálení služebníci vyučují a slouží novým
učedníkům. Dle mínění Pavla je cílem biblického vůdcovství
budování zdravých Božích služebníků. V budoucnu začne
nový učedník sloužit jiným. Služba se stane životním stylem
nejen způsobem přemýšlení o křesťanské zodpovědnosti.
Rostoucí služebník uvidí nové možnosti služby Bohu a
pomoci druhým.
Pavel nám pomáhá pochopit, že vybudovat biblické
služebníky chce čas a úsilí. Pavlovo klíčové slovo je přeloženo
jako „vybudovat“ (v. 12). Je to termín používaný pro stavbu
domů. Nikdo nepostaví dům tím, že nejprve udělá střechu. Ne,
první na řadu přichází základy, pak se připojí zdi a nakonec
završuje dílo nového domu střecha. Dům se staví systematicky
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během určitého časového úseku. Bohem povolaní vedoucí
rozvíjejí nějakou dobu služebníky povzbuzováním a
vyučováním.

Špatný postoj
Cíl 6: Odhalit problematické postoje,
které službu jednotlivce udusí.
Vnímat službu jako osobní zápas se může na první pohled
zdát divné. Vzhledem k významu pravdy o zbožných
služebnících je užitečné vědět, že dobrý služebník je také
dobrý voják, který chrání své povolání ke službě (2. Timoteovi
2, 1–4). Je nutné si zapamatovat, že si satan přeje
zkompromitovat či zničit každou důležitou věc ve tvém životě.
Jelikož je služba pro církev důležitá, někteří nepřátelé se ti
budou snažit sebrat touhu sloužit Bohu a Jeho církvi. Nikdy
nepochybuj o satanově odhodlání zničit nebo alespoň zastavit
dobré služebníky a jejich práci. Někdo kdysi řekl, že pokud by
mohlo být křesťanství vymazáno ze světa jen po jedinou
generaci, znamenalo by to pro ni zánik. Tento výrok skrývá
velkou pravdu. Křesťanství může být zastaveno, když už
nebudou spolehliví služebníci slyšet a následovat Boží hlas.
Z toho plyne, že se musíš mít jako dobrý služebník na pozoru
před těmito nepřáteli:
1. Pýcha – může Božího služebníka znemožnit či mu
přinést úplnou likvidaci. Může ho také proměnit
v sobecké individuum (Přísloví 11, 2; 16, 5; 29, 23).
2. Lenost – ta udržuje služebníka v neaktivitě, protože
se ztratí touha pomáhat ostatním (Přísloví 10, 4; 19,
15).
3. Lhostejnost – netečnost znamená, že služebník
promrhal odhodlání sloužit bližním. Důležitějšími se
staly jiné věci než služba Bohu a lidem.
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4. Pochyby – pokud začne Boží služebník zpochybňovat
své povolání ke službě, může to vést k obavám o Boží
materiální zabezpečení jeho života.
Služebník Páně má také mnoho vnějších nepřátel.
Kupříkladu jednotlivci, kteří nenávidí křesťanství, často
pronásledují Boží služebníky. Pronásledování Božích
služebníků se děje ve všech částech světa. Přirozeně se může
stát vážnou překážkou. Bůh však zaslíbil pronásledovaným
svatým, kteří ho hledají, svou sílu. Vzpomeň si na tyto verše,
když pronásledování, utrpení či kritika vstoupí do tvého
života: „Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají
srovnat s budoucí slávou, která na nás má být
zjevena“(Římanům 8, 18). Pavel nabízí další povzbudivá slova
pro ty, kdo prochází tíživou životní situací: „Kdo nás odloučí
od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo
hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?“ Pavel odpovídá na svou
vlastní otázku slovy: „Ne. Ale v tomto všem dokonale vítězíme
skrze toho, který si nás zamiloval“ (Římanům 8, 35.37).
Modlitba přináší obecenství s Ježíšem a dodává sílu ve tvé
bitvě. Zůstávat v úzkém přátelství s Ježíšem tě dovede k
vítězství.
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Svědectví skrze službu
Cíl 7: Vysvětlit, jak může být služba
prostředkem k zasažení nespasených.
Přestože je kázání evangelia hlavní metodou sdílení Božího
plánu spásy, existují mnohé další způsoby zvěstování Ježíše
druhým lidem. Zvěstujeme ho svými slovy a svými skutky. A
občas jsou naše skutky hlasitější než naše slova. Je to obzvlášť
pravda v situaci, kdy lidé Boží zprávě o spasení odporují.
Když se jednotlivci protiví, naše slova potřebují být v souladu
s našimi skutky služby.
Tvořivým způsobem sloužit nespasenému umožňuje zbořit
zdi odporu. Křesťané například mohou chodit od domu
k domu v jejich okolí a nabízet různým způsobem pomoc
lidem. Byli byste překvapeni, kolik lidí souhlasí s něčí
pomocí, jsou-li ve velké nouzi! Křesťané mohou vymalovat
dům, posekat trávník, opravit auto nebo pomoci s domácími
pracemi či vyřizováním. Laskavé skutky milosrdenství často
Ježíše představí účinněji než tisíce slov kázání.
Někdy jde služba a kázání ruku v ruce. Naše slova lidem
pomáhají pochopit Boží plán pro jejich život. Služba následně
odráží naši upřímnou lásku k nim. Když lidem smysluplným
způsobem posloužíme, budou naslouchat bedlivěji našim
slovům. Ježíš řekl, že Duch svatý nám dá moc svědčit (Skutky
1, 8). Takto moc je často projevována našimi slovy. Ježíš však
též učil, že nám Duch pomůže s veškerým svědectvím, včetně
naší služby druhým. Tisíce lidí přijali Ježíšovo poselství,
protože první křesťané dělali něco víc než kázání. Jejich víra
se projevovala láskyplnou službou. Pružně řešili problémy,
které ohrožovaly jejich schopnost sloužit lidem (Skutky 2–6).
Ježíš svým učedníkům pomohl pochopit, že opravdová
velikost člověka spočívá ve službě bližním. Učil: „Ale kdo by
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se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem; a kdo
by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako
Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Matouš 20, 26–28).
Stejně jako Ježíš a jeho učedníci musíme být ochotní dát své
životy službě jiným.

Další příležitosti ke službě
Mnozí ředitelé firem vyučují principy služby své
zaměstnance, protože služba dobře funguje ve světě byznysu
ze stejného důvodu, jako dobře funguje v církvi. Principy
biblické služby dávají hodnotu člověku, kterému je slouženo.
Sloužíme-li druhým ve jménu Páně, sdělujeme jim, že jsou pro
nás a pro Boha důležití. Ježíš nás učil, že všichni lidé – bez
ohledu na rasu nebo společenské postavení – jsou pro Boha
hodnotní. Proto by nikdo z nich neměl být církví opomíjen.
Služba je nádherný způsob, jak dát najevo Boží hlubokou
lásku ztrápeným. Služebníci nabízí povzbuzení a naději do
budoucnosti.

Závěr
Služba druhým také otvírá věrným služebníkům dveře k
příležitostem. Nikdy neměj strach, že ti budou chybět
příležitosti sloužit Bohu. Ježíš nás učí, že ve světě je příliš
málo služebníků (viz Matouš 9, 35–38). Nedostatek
křesťanských pracovníků zaručuje nové výzvy a závazky pro
věrné služebníky. Když dnes budeš věrně naplňovat Boží vůli,
zítřek ti připraví skvělé a nečekané příležitosti.
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BIBLICKÉ VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Lukáš 4, 18–19
Lukáš 9, 48
Skutky 1, 8
Skutky 2, 17–18

KONTROLNÍ TEST
Po prostudování této lekce si, prosím, pečlivě přečtěte
každou kontrolní otázku a zakroužkujte správnou odpověď.
Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď.
1. Jak vnímá službu Starý zákon?
a) Služba ve Starém zákoně se nezdá být důležitou.
b) Služba ve Starém zákoně se týkala jen výjimečných lidí.
c) Služba ve Starém zákoně byla důležitým tématem.
2. Jakým způsobem vyučoval o důležitosti služby Ježíš?
a) Učil, že služba je známkou pravého učedníka.
b) Mluvil o službě velmi málo.
c) Tvrdil, že služba je pouze pro vedoucí v církvi.
3. Jak nám pomáhají dobré postoje stát se lepšími
služebníky?
a) Mít dobré postoje není pro služebníka důležité.
b) Mít dobré postoje zabrání tomu, aby měl služebník potíže.
c) Dobré postoje jako pokora a poddanost jsou v centru služby
druhým.
4. Proč je pro služebníka tak důležitá motivace láskou?
a) Láskyplný služebník může napáchat víc chyb s menšími
důsledky.
b) Služebníci motivovaní láskou jsou ochotní sloužit bližnímu
za každou cenu.
c) Sloužit druhým s láskou dává o nás druhým lepší mínění.

91

5. Proč je pro biblické učedníky Duch svatý tak důležitý?
a) Duch svatý moc služebníkům nepomáhá.
b) Duch svatý služebníky zmocňuje, aby mohli efektivně
druhým sloužit.
c) Duch svatý způsobuje, že se cítíme lépe.
6. Cíl biblického vůdcovství podle apoštola Pavla je…
a) starat se o církevní podnikání.
b) přijímat desátky a dary.
c) budovat zdravé Boží služebníky.
7. Na základě lekce jedno nebezpečí, které ohrožuje službu,
je…
a) nepamatovat si dostatek veršů o službě z Písma.
b) zklamání, že se ke tvé službě nikdo nepřipojil.
c) pýcha, která vede k sobeckému životu.
8. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak sdílet Ježíše s
nevěřícím, je…
a) sloužit mu soucitným způsobem dle Kristova vzoru.
b) kázat nevěřícímu při každé příležitosti, která se naskytne.
c) dát nevěřícímu dostatek křesťanské literatury.
9. Co Ježíš řekl, že je cesta k opravdové velikosti v Božím
království?
a) Několik hodin denně studovat Bibli.
b) Říct druhým, že jsi velkým Božím služebníkem.
c) Pokorně sloužit druhým.
10. Když sloužíme druhým ve jménu Páně,…
a) tak je rozmazlujeme a učíme špatným zásadám.
b) ukazujeme jim jejich důležitost pro nás a pro Boha.
c) nepomáháme jim se stát lepšími lidmi.
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ŘEŠENÍ
Poznámka: Pokud jsi odpověděl na otázky nesprávně,
správné odpovědi najdeš v odpovídajícím Cíli lekce, na který
odkazuje druhé číslo v závorce.
1. c (5.1)
2. a (5.2)
3. c (5.3)
4. b (5.3)
5. b (5.4)
6. c (5.5)
7. c (5.6)
8. a (5.7)
9. c (5.7)
10. b (5.7)
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