
9. lekce

Důkaz prospěšné služby

Dosud jsme se zabývali křesťanskou zralostí jako obvyklým proce-
sem růstu. Tento proces může být pře kažen a zastaven nepřítelem
(uvnitř i vně věřícího), který nechce, abychom zralosti dosáhli. Přesto
se však dějí velké a úžasné věci, které růst ke zralosti vyvolávají. "Ten,
který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě" (lJ 4,4).

Existují jisté konkrétní důkazy toho, že věřící se stává podobným .
Ježíši. Za prvé, křesťan na sobě nese nezaměnitelnou rodinnou podo-
bu. Svými zvyky a postoji začíná stále více projevovat charakter Ježíše
Krista. Svět říká církvi: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše" (J 12,21).
Zralý křesťan je odpovědí světu. Muži a ženy, vedení Duchem svatým,

.ukazují život a podobu Ježíše Krista. Svět může vidět Ježíše v nás!
Druhým, a stejně viditelným důkazem zralosti věřícího, je jeho

práce. Dorůstající věřící je prospěšný věřící. Se vzrůstající zralostí je
stále více schopen přijmout zodpovědnost. Jeho úloha v křesťanské
službě se stává stále významnější. Jedním z nejvíce vzrušujících oka-
mžiků v životě otce a matky je, když vidí své dítě dorůstat do bodu
prospěšnosti. Rodiče jsou vzrušeni, když vidí, jak jejich dítě plní své
první úkoly a učí se prvním dovednostem. Když se dorůstající člověk
stává zodpovědným a prospěšným, to je známkou skutečného- úspě-
chu. Prospěšná služba je skutečným důkazem křesťanské zralosti. Je
důkazem toho, že jako věřící docházíme svého cíle.
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Plán lekce

Kristova služba
Kristův příklad prospěšnosti
Otcova sláva

Služba věřícího
Naplnění Ježíšovy služby
Prokázání zralosti skrze skutky
Pokračování pod vedením Ducha svatého

Souhrn

Cíle lekce
.

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• lépe porozumět hodnotě Ježíšovy služby;
• uvést do souvislosti službu Ježíšovu a službu věřícího.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu .

•
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Praktická část
Původně dal Bůh člověku prospěšnou službu. První záblesk pro-

spěšnosti člověka objevíme v zahradě Eden. Člověk zde pracuje.
"Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával
a střežil" (Gn 2,15). V celém Písmu je Bůh ukazován jako ten, kdo
stvořil svět a pracuje v něm. Když Bůh stvořil člověka, řekl: "Učifune
člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad
mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, 'nad zvířaty a nad celou
zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi" (Gn 1,26). Později
Bůh lidem nařídil, aby žili po celé zemi a spravovali ji. Bůh řekl:
"Podmaňte ji (zemi) a panujte" (Gn 1,28). V tomto bodě, jak jsme již
viděli v 1. lekci, Bůh byl velmi potěšen vším, co učinil.

Pak zasáhl hřích, o kterém jsme si již vyprávěli, a narušil to, aby
lidé dosáhli pod Boží vládou plnosti služby. Člověk byl vykázán ze
zahrady Eden a ze svého místa, odkud panoval nad zemí. Ale stále
ještě pro něj byla práce. O půdě Bůh Adamovi řekl: "Po celý svůj život
z ní budeš jíst v trápení ... v potu své tváře budeš jíst chléb" (Gn 3,11
až 19). Díky Bohu, že skrze Ježíše Krista člověk může být vírou
vykoupen ze hříchu! Skrze moc Ducha svatého člověk může znovu
dělat užitečné skutky, které pro něj Bůh původně zamýšlel. Vzorem
pro naši službu je sám Ježíš ..

KRISTOVA SLUŽBA

Kristův příklad prospěšnosti

Úkoll: Uveď, jaké Ježíšovo svědectví je větší než svědectvi; které vydal
Jan Křtitel.

Kniha Skutky apoštolů, kterou napsal Lukáš, začíná takto: "První
knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého
počátku" (Sk 1,1). V 10. kapitole knihy Skutků Lukáš zdůrazňuje
prospěšnost Ježíšovy práce: "Ježíš procházel zemí, všem pomáhal"
(Sk 10,38).

Na počátku své služby Ježíš uzdravil ochrnutého muže v sobotu.
Za to, že se to. stalo v sobotu, začali Židé Ježíše pronásledovat. Ježíš
jim odpověděl: "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji"
(J 5,17). Toto je konkrétní příklad prospěšnosti Ježíšovy práce .

•
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1 Co je podle J 5,36 větším svědectvím, než bylo svědectví Jana
Křtitele?
a) Ježíšova zázračná moc.
b) Ježíšovo přijetí obyčejných lidí.
c) Ježíšovy skutky.

2 Podle J 9,4 odpověz na následující otázky:
a) Jak dlouho musí Ježíšova práce podle jeho vlastních slov trvat?

b) Kdy jeho práce přestane?

Otcova sláva

Úkol 2: Vysvětli souvislost mezi Ježíšovou prací a Otcovou službou.

Ježíš by neudělal nic proti vůli svého Otce. JežÍŠ žil celý svůj život
proto, aby naplnil záměr svého Otce. Jednou řekl: "Můj pokrm jest,
abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo" (J 4,34).
Ježíš byl schopen každému říci, že jeho skutky, jeho život a jeho slova
byla Otcova. Na konci svého života mohl říci Otci: "Já jsem tě oslavil
na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil" (J 17,4).

3 Co je podle Ježíšových slov v J 10,25 tím, co o něm bude vydávat
svědectví?

............................................................ .

4 Proč podle J 17,4 přinesla Ježíšova práce slávu Otci?

SLUŽBA VĚŘÍCÍHO

Jak jsme již viděli, zralost věřícího je měřena mírou plnosti Ježíše
Krista. Jedním jasným měřítkem je proto Kristův charakter ve věřícím.
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Druhým, a stejně důležitým svědectvím o křesťanské zralosti je Kristo-
va služba, kterou věřící koná skrze Ducha svatého.

Naplnění Ježíšovy služby

Úkol 3: Uved', jak je nyní ve světě naplňována Ježíšova služba.

V J 14,12-14 řekl Ježíš důležitou pravdu o službě věřícího:
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit

skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli
budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven
v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Rozumíš těmto Ježíšovým slovům? Věřící podá důkaz o své křes-

ťanské zralosti tím, že koná skutky, které konal Ježíš. Tyto skutky .
oslaví Otce, tak jak ho oslavily skutky Ježíše samotného.

5 Kým je nyní naplňována Ježíšova služba ve světě?

Již jsme si řekli, že dosahování křesťanské zralosti je v Bibli někdy
přirovnáno k farmaření. Ježíš tuto ilustraci použil ve svém vyučování
o službě věřícího. Řekl: "Já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste
šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo" (J 15,16). Dále Ježíš řekl,
že onje vinný kmen ajeho Otec je vinař. Věřícíje ratolest, která může
nést ovoce jen tehdy, když je napojena na vinný kmen.

6 Co je podle J 15,7 podmínkou k tomu, aby věřící dostal to, o co Ježíše
žádá?

7 Co musí podle J 15,10 věřící dělat, aby zůstával v Ježíšově lásce?

Nesení ovoce Ducha svatého v životě je svědectvím o službě vě-
řícího. Každý věřící si však musí pamatovat, že jeho služba je naplně-
ním služby Ježíšovy. Bez Ježíše nemůže věřící "činit nic" (J 15,5).
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Prokázání zralosti skrze skutky

Úkol 4: Vysvětli, jak sedm mužů, vybraných ve Sk 6,1-7, prokázalo
svědectví o své zralosti.

Řekli jsme si, že nedostatek prospěšnosti je znakem nezralosti.
Pisatel listu Židům si stěžuje: "Za takovou dobu už byste měli být sami
učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči"
(Žd 5,12). Hledal v nich svědectví o křesťanské zralosti. Být rostoucím
křesťanem znamenalo být prospěšným. Služba vyučování byla tím
svědectvím, které hledal. Důležitým veršem na toto témaje 2Tm 3,16
až 17:

V'eškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží
člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Slova náležité připraven jsou napsána kurzívou, protože v původ-

ním jazyce vyjadřují myšlenku zralosti. Pamatuješ si, že slovo zralý
znamená "dokončit" nebo "vybavit" a "zařídit". Božím záměrem je,
abychom byli' přivedeni do bodu zralosti nebo dokončení skrze jeho
Slovo. Pak budeme schopni dělat skutky, které Boha oslavují. Znovu
opakuji, Dobré skutky, které následují, budou svědectvím o tom, že
jsme k jejich vykonání byli "náležitě připraveni" a že se stáváme
zralými v Ježíši Kristu.

8 Přečti pečlivě Sk 6,1-7. Sbor měl jednu velkou potřebu. Aby tato
potřeba byla vyřešena, apoštolové a učedníci oddělili sedm mužů,
kteří byli zralí ke službě. Ve Sk 6,3 jsou uvedena dvě svědectví o zra-
losti těchto mužů. Napiš, která jsou to svědectví, a doplň jimi násle-
dující výrok:

Těch sedm mužů bylo plných a .

9 Těchto sedm mužů dostalo zodpovědnost nad záležitostí, která
způsobila v církvi potřebu (Sk 6,1- 7). Jak tito muži prokázali svědectví
o své zralosti?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1' •••••••••
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Protože tito lidé byli zralí, dospělí křesťané, mohli být postaveni
do zodpovědnosti nad záležitostí, která způsobila vznik určité potřeby
ve sboru. Prospěšnost pro sbor byla tedy svědectvím o jejich křes-
ťanské zralosti.

V oddílu Ko 1, kterým jsme se zabývali dříve, říká apoštol Pavel
o svých modlitbách za první.křesťany toto:

Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás
v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí, a duchovním
pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat
Pánu čest, a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých
skutků, budete růst v poznání Boha (Ko 1,9-10).

10 Co je podle Ko 1,10 svědectvím o tom, že věřící je na místě, kde
svým životem dělá Pánu čest? (MŮŽe se zdát, že každá odpověď je
správná, ale podívej se pozorně do Písma a najdi svoji odpověď tam.)
a) Věřící obecně dorůstá do zralosti.
b) Věřící již déle nehřeší.
c) Věřící ve svém životě bude prokazovat dobré skutky.
d) Věřící má vždy společenství s ostatními.

Verše Ef 2,8-10 poukazují na to,.jak a proč nás Bůh spasil. I když
se nyní zaměřujeme na důležitost dobrých skutků věřícího, neza-
pomeňme, že člověk může být spasen jenom prostřednictví něčeho

jiného.

1~ Jak může být člověk spasen podle Ef 2,8?

Tento oddíl zakončíme tak, že znovu zdůrazníme dva body týkající
se skutků věřících:

1. Člověku není odpuštěno pro jeho skutky ani není skrze ně
spasen. Odpuštění a spasení člověk přijímá pouze skrze svoji víru v to,
co Ježíš Kristus pro něj vykonal na kříži. Kristova smrt zaplatila cenu
za lidskou hříšnost. Člověk může být nyní spasen skrze Boží milost.
Tuto milost jsme si nezasloužili, je to láska a milosrdenství nám
g,oskytnuté zadarmo.
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2. Skutky sice ani nezachrání hříšníka ani nevykoupí věřícího,
nicméně jsou však záměrem nebo cílem křesťanova života. Byli jsme
zrozeni za tím účelem, abychom svými prospěšnými životy oslavili
Otce.

Pokračování pod vedením Ducha,svatého

Úkol 5: Vysvětli; jak Duch svatý chce vybudovat vztah mezi námi a
Kristem skrze charakter a skutky.

Duch svatý dává věřícímu život. Věřící se musí učit, jak dovolit
Duchu svatému, aby řídil jeho život. Většina našeho studia se týkala
právě tohoto. Kristův charakter je svědectvím toho, že Duch svatý řídí
naši osobnost. Svědectvím toho, že Duch svatý řídí naši mysl a vůli,
jsou však skutky - skutky, které jsou pokračováním Kristovy služby a
které oslavují Otce. '

Dary Ducha svatého jsou speciální schopnosti dané věřícímu k to- .
mu, aby konal Boží vůli. Ř 12 a 1K 12 jsou důležité biblické oddíly,
které se týkají vyučování o těchto zvláštních schopnostech. V Ř 12,5-6
je uvedeno, že

i my, ač je nás mnoho,jsme jedno tělo v Kristu ajeden druhému
sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti,
která byla dána každému z nás.
Rozdílné funkce údů našeho fyzického těla dobře ilustrují rozdílné

duchovní služby věřících. Prsty na rukou musí být schopné provádět
určité úkony, jako j~ např. držení nástrojů. Tvoje prsty na rukou musí
vést tužku, kterou používáš v tomto kursu. Ale prsty na nohou nejsou
stejné jako prsty na rukou. Jen velmi málo lidí může užívat své prsty
na nohou stejně jako prsty na rukou!' Prsty na nohou nám však
pomáhají udržovat rovnováhu, chodit, běhat, atd.

I
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12 Přečti si oddíl Ř 12,6-8. V těchto verších mohu spočítat sedm
rozdílných služeb pro věřící. Zkus je najít a vyjmenovat (první dvě jsem
pro tebe napsal jako vzor).

a) Prorocké slovo. e) .

b) Sloužit. f) .

c) . g) .

d) .

Dary Ducha svatého jsou nejčastěji studovány z lK 12. Je zde
řečeno, že:

Jsou různá obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale
tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí
všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společ-
nému prospěchu (lK 12,4-7). .

13 V lK 12,8-11 je vyjmenováno devět speciálních schopností nebo
darů. Tři z těchto darů mají co do činění s mluvením. Říkáme jim dary
řeči. Odděl je od ostatních darů a vyjmenuj je:

a) .

b) :~.

c) .

Další tři dary uvedené v tomto oddíle mají co do činění se zvláštní
duchovní mocí. Jsou to: 1) moc k víře, 2) moc k uzdravování, 3) moc
k působení mocných činů. Vidíš, že tyto speciální dary uschopňují
věřícího k tomu, aby dělal mnoho úžasných skutků, které dělal Ježíš.

Poslední tři dary z lK 12,8-11 se týkají nadpřirozené schopnosti
myslet a rozumět. Tato schopnost převyšuje běžnou lidskou schopnost
myšlení. Jsou to: 1) slovo moudrosti, 2) slovo poznání, 3) dar rozlišo-
vání duchů. .
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Každá z těchto zvláštních schopností napomáhá tomu, aby věřící
dělali speciální skutky, které vypovídají o podobě Ježíše Krista.Tyto
dary vždy přitáhnou pozornost k Ježíši, ne k osobě, skrze kterou
fungují. Celá jedna kapitola v Bibli (1K 14) mluví o tom, jak tyto dary
fungují. Dobrá připomínka je obsažena v 1K 14,12: "Když tak horlivě
usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které
slouží růstu celé církve."

14 Jako věřící musíme podřídit své životy Duchu svatému tak, aby
mohl změnit náš charakter a skutky podle své vůle. Jaký vztah mezi
námi a Kristem chce Duch svatý budovat skrze charakter a skutky?

SOUHRN
Ježíš jednou řekl podobenství o práci (viz Mt 21,28-31). Jedná se

v něm o dva syny. Otec požádal staršího syna: "Synu, jdi dnes pracovat
na vinici." Syn. mu nejdřív odpověděl: "Nechce se mi", ale později
změnil svůj názor a šel. Potom šel otec za druhým synem a požádal ho
o stejnou věc. Druhý syn odpověděl: "Ano, pane", ale nešel. Pak se
Ježíš zeptal těch, kteří mu naslouchali: "Kdo z těch dvou splnil vůli
svého otce?" Jeho posluchači mu řeklín..Ten starší." Poselství tohoto
příběhu je jasné. Konání Boží vůle je to, co se počítá - nikoli mluvení
o ní. Život prospěšný pro druhé je mocným svědectvím o křesťanské
zralosti.
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15 V, Mt 25,34-36 Ježíš zmiňuje šest dobrých skutků, které konali
spravedliví lidé, Přečti tento oddíl a uvedené skutky vyjmenuj (první
z nich jsem pro tebe uvedl jako příklad),
a) Krmit hladové.

b) .," ,'" ,.,""', .. ,." .. ,:,""", ,', .. ,", ..

c) : ' .

d) .

e) - .

f) .

Ježíš řekl, že dobré-skutky, které udělali spravedliví pro lidi v nouzi,
jim jsou počítány, jako kdyby byly udělány pro něho samotného
(Mt 25,37-40).

Je mnoho oddílů z Písma, které bychom ještě mohli studovat.
Naším záměrem však je, abys porozuměl jednoduché pravdě, že
prospěšnost našeho křesťanského života je svědectvím o křesťanské
zralosti. "Tak ať svítí vaše světlo před lidmi", řekl Ježíš, "aby viděli
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích" (Mt 5,16).



DŮKAZ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 167

Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. .

· .. 1 Bůh chtěl, aby člověk měl moc nad rybami, ptáky a zvířaty.

· .. 2 Svědectví Jana Křtitele o Ježíši bylo větší než skutky, které dělal
sám Ježíš o

• • o 3 Dary Ducha svatého umožňují, aby věřící. konal ve svém životě
skutky jako Ježíš. .

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedené otáz-
ky.

,4 Jakou myšlenku obsahuje výraz "náležitě připraveni"?

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\

i

Jaké jsou podle lK 12,8-11 tři speciální dary, skrze které dává Duch
svatý křesťanům nadpřirozenou schopnost mluvit?

s . o o o o •• o •••••• o o o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 .

7. 0- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vyjmenuj tři ze šesti dobrých skutků, které Ježíš doporučoval spra-
vedlivým v Mt 25,34-36.

8 .....

9 o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

10 o •••••• o o •••••••• o o o •••••••••• ; •••••••••••••
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Odpovědi na studijní otázky

1 c) Ježíšovy skutky.

9 Tím, že vykonávali prospěšnou práci pro sbor.

2 a) Dokud je den. b) V noci.

10 c) Věřící ve svém životě bude prokazovat dobré skutky.

3 Skutky, které učinil ve jménu Otce.

II Boží milostí skrze víru.

4 Protože mu Otec svěřil svoji práci.

12 a) Viz pf.
b) Viz pf.
c) Učit.
d) Povzbuzovat.

e) Rozdávat.
O Stát v čele (v autoritě).
g) Starat se o trpící.

5 Křesťanskými věřícími.

13 a) Proroctví. c) Dar výkladu cizích jazyků.
b) Mluvení v cizích jazycích.

6 Musí zůstat v Ježíši a Ježíšova slova v něm.

14 Duch svatý v nás chce formovat Kristův charakter a' ukazovat skrze
nás Kristovy skutky.

7 Zachovávat Ježíšova přikázání.

15 a) Viz př.
b) Napojit žíznivé.
c) Ujímat se cizinců.

.d) Oblékat nahé.
e) Navštěvovat nemocné,
O Navštěvovat vězně.

8 Ducha svatého; moudrosti.



Poznámky
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