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Jezus mia? serce s?ugi i wzywa nas do s?u?enia. „ Takiego b?d?cie wzgl?dem siebie usposobienia, jakie by?o w
Chrystusie Jezusie, który chocia? by? w postaci Bo?ej, nie upiera? si? zach?annie przy tym, aby by? równym
Bogu, lecz wypar? si? samego siebie, przyj?? posta? s?ugi i sta? si? podobny ludziom; a okazawszy si? z postawy
cz?owiekiem, uni?y? samego siebie i by? pos?uszny a? do ?mierci, i to do ?mierci krzy?owej” (Filipian 2:5-8).
Chcia?bym wam poda? sze?? rzeczy, które by nam dzisiaj powiedzia? Jezus na temat s?u?enia:

S?uga nie martwi si? o swoj? reputacj?.
Jako s?udzy, mo?emy si? bardziej troszczy? o to co Bóg o nas my?li, ni? co my?l? inni.
S?uga nie pogr??a si? w swoje zw?tpienie czy zbytnie wpatrywanie si? w siebie.
S?uga s?u?y zgodnie z Bo?ym planem i celem, przez Ducha ?wi?tego.
S?uga wykonuje swoj? s?u?b? bez odrobiny pychy.
Prawdziwy s?uga s?u?y tak, jak Jezus – i ?wiat widzi t? ró?nic?.
Prawdziwy s?uga nie jest samolubny, jest pokorny i stara si? o dobro innych – stawiaj?c innych wy?ej od siebie.
Oczywi?cie, nie zawsze chcemy s?u?y?. Mo?e s?u?ymy dobrze, kiedy wszystko idzie g?adko, ale przeciwne
okoliczno?ci maj? tendencj? wysysania naszej energii do zdobywania innych.
Zgodnie z naszym pierwszym punktem, Jezus nie troszczy? si? o Swoj? reputacj?. Nasze nastawienie powinno by?
odzwierciedleniem nastawienia Jezusa, który nie czyni? nic z w?asnych ambicji, czy potrzeby uznania u ludzi.
Od?o?y? Swój w?asny status i wygody, aby dzia?a? dla dobra tych, którzy byli wokó? Niego.
Czy twoje ?ycie powoduje ró?nic?, któr? ?wiat zauwa?a? Nagrody, publiczne uznanie, czy wdzi?czno?? nie
powinny by? nasz? motywacj? do ?ycia jako prawdziwego s?ugi tak jak to widzimy w Jezusie. Ale jak? przyjemno??
to sprawia naszemu Zbawicielowi, kiedy wst?pujemy w Jego ?lady – i to jest nasz a prawdziw? nagrod?.
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