Dorostový zimní pobyt 2. – 5. 2. 2006 na Kyčeře

ČTVRTEK

2. 2. 2006

Téma: Boží milost
−
−
−

Být jako Ježíš znamená být služebníkem. Filipským 2,5-18
Ježíš se za nás obětoval a tím nám ze své velké milosti a zadarmo daroval v podstatě
všechno. Římanům 8,32
Nesloužíme Bohu z pocitu viny, ze strachu či dokonce z povinnosti, ale z radosti, z hluboké
vděčnosti za to, co pro nás udělal. Dlužíme mu své životy.

PÁTEK

3. 2. 2006

Téma: Služba jako vděčnost Bohu a projev lásky bližním
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Byl jsi stvořen, abys sloužil Bohu. Efezským 2,8
Byl jsi spasen, abys sloužil Bohu. 1.Korintským 6,20
Nejsi spasen, protože Mu sloužíš, ale jsi spasen, abys Mu mohl sloužit.
Pokud nemám k druhým lidem lásku, pokud jim netoužím sloužit, pokud mi jde jen o mé
potřeby, měl bych si položit otázku, je.li v mém životě opravdu Kristus. Spasené srdce je to,
které chce sloužit.
Ježíš učil, že duchovní zralost není nikdy samoúčelná. Rosteme, abychom mohli dávat.
Když v Kristu zrajeme, měli bychom se ve svém životě stále více soustředit na službu.
Služba je opak toho, k čemu tíhne naše přirozenost. Marek 8,34-38
Většinou nám jde o to, aby nám někdo posloužil, než abychom někomu posloužili my. Mnoho
lidí řekne spíše „Hledám sbor, kde budou naplněny mé potřeby a kde budu přijímat
požehnání“ než „Hledám místo, kde bych mohl sloužit a kde bych se mohl stát požehnáním“.
Nečekejme až na nějakou „velkou“ službu, ale začněme sloužit tím, že budeme hledat
a naplňovat potřeby lidi v našem nejbližším okolí (např. dorost). Galatským 6,10
Mějme se rádi a vzájemně si služme. Galatským 5,13-15

SOBOTA

4. 2. 2006

Téma: Praktická služba
−
−
−
−
−

Každý člověk je něčím obdarován pro službu a má tuto Boží investici zúročovat v Jeho
prospěch a ve prospěch okolí. Matouš 25, 14-46
Žádné obdarování, žádná služba není méněcenná ani naopak významnější.
1.Korintským 12,4-31
Kdykoli nějak sloužíš lidem, ve skutečnosti sloužíš Bohu. Koloským 3,23
Co mohu dělat pro druhé? Jak mohu sloužit? Čím je vhodné začít?
Praktikováním nějaké činnosti získáváme drahocenné zkušenosti. Zkušenosti ze služby na
Boží vinici můžeme využívat i v civilní práci a naopak.

−

−
−
−

Na začátku služby býváme většinou nadšení, nezastavitelní. Po uplynutí nějakého času se
většinou dostavuje jakby únava, nedostatek sil, skleslost, malá motivace, přemýšlení
o smysluplnosti (většinou při nějakých nesnázích). Když o tomto faktu budeme vědět dopředu,
může nám to pomoci lépe projít touto soutěskou a znovu se vědomě rozhodnout ke službě.
Je vhodné:
o modlit se o Boží posílení
o svěřit se přátelům za účelem společných modliteb a dosažení porozumění, praktických
rad a povzbuzení, případné pomoci v dané činnosti
o nepřestávat v činnosti (když se zastaví vlak, je těžké ho znovu rozjet)
Ne vždycky musí vypadat život v Boží službě jako procházka růžovou zahradou.
2.Korintským 6,1-10; 2.Korintským 11,23-33
Pravidla křesťanského života a služby. Římanům 12, 1-21
Služba křesťana je specifická – i kdybychom sloužili 10 způsoby, 16 hodin denně, ale bez
Božího spolupůsobení by to bylo málo užitečné. 1.Korintským 3,1-10

NEDĚLE

5. 2. 2006

Téma: Charakter služebníka
Skuteční služebníci:
− se dávají k dispozici (Pokud sloužíš pouze tehdy, když se ti to hodí, žádný služebník nejsi.
Skuteční služebníci udělají to, co je potřeba, i když se jim to nehodí.)
− si všímají potřeb (Služebníci stále vyhlížejí, jak pomoci druhým lidem.) Galatským 6,10
− se s tím, co mají, snaží dosáhnout nejlepších výsledků (Bůh očekává, že uděláš, co budeš
moci, s tím, co máš, tam kde jsi. Služba, která třeba není dokonalá, je lepší než ty nejlepší
záměry.)
− ať dělají cokoli, dělají to celým srdcem (Malé úkoly často zjevují veliké srdce. Srdce
služebníka se projevuje v drobných činech, na které ostatní nepomyslí. Máš-li srdce
služebníka, není žádný úkol pod tvou úroveň.)
− jsou věrní své službě (Jsou důvěryhodní a spolehliví.) Matouš 25,23
− jsou nenápadní (Neslouží, aby dosáhli uznání nebo aplausu od jiných. Žijí pro jiného
Diváka.) Marek 10,43
Myslet jako služebník
Máš-li být služebníkem, je třeba určitého posunu v myšlení a změny postojů. Proč něco děláme,
Boha vždycky zajímá víc, než co děláme. Na postojích záleží víc než na výsledcích.
− Služebníci myslí víc na druhé než na sebe.
− Služebníci přemýšlejí jako správci, a ne jako vlastníci. (pamatuji na to, že všechno patří Bohu)
− Služebníci přemýšlejí o své práci, ne o práci těch druhých. (Nesrovnávají se, nekritizují,
nesoutěží s jinými služebníky.)
− Služebníci nacházejí svou identitu v Kristu. (Pamatují na to, že je Bůh miluje a milostivě
přijímá, a proto nemusí dokazovat svou cenu a taky žáden úkol není „pod jejich úroveň.)
− Pro služebníky je služba příležitostí, nikoli povinností.
Boží moc ve tvé slabosti
„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ 2.Korintským 12,9a
Nějaké slabosti má každý. Bůh si rád používá slabé lidi. Síla a soběstačnost Boha nikdy nijak
neoslňuje. Naopak; přitahují ho lidé, kteří jsou slabí, přiznávají si to a spoléhají se na Něj.

