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UŽITE�NÝ A NEUŽITE�NÝ 
MAVIS duCILLE 

(Mahomet, Illinois, USA, �ervenec 2005) 
 
 
Chvála Pánu. Jsem tak š�astná, že mohu být na tomto míst�. Ani 

nedokážu spo�ítat, kolik konferencí jsem zameškala, ale chvála Pánu! 
Navzdory tomu, že jsem nemohla být na všech shromážd�ních, d�kuji 
Pánu za Jeho milost a lásku. Pán ví, kde se nacházíme, a podle toho nás 
soudí – soudí podle postoj� srdce v dané v�ci. Navzdory tomu, že jdeme 
jen co noha nohu mine, sleduje stále naše srdce a soudí podle toho, �ím 
jsme uvnit�. Chvála Pánu. 

Od té doby, co jsme se vrátili z Jamajky, k nám Pán nep�estává 
mluvit. Mnohokrát nám poslal slovo, jak být užite�ní �i neužite�ní. Slovo 
o užite�ném služebníku a neužite�ném služebníku. Zdá se, že jsme 
v každém okamžiku bu� na jedné, �i na druhé stran�. Bu� jsme užite�ní, 
nebo neužite�ní. A� se to týká v�cí, které d�láme, myšlenek, které se nám 
honí hlavou, �i slov, která vypouštíme z úst – každá z t�ch v�cí je bu� 
užite�ná, nebo neužite�ná. Užite�ná Bohu, nebo neužite�ná Bohu. To je 
zp�sob, jak bychom m�li pom��ovat sv�j život, prozkoušet svou ch�zi, 
otestovat svou �e�. Bu� je to užite�né, nebo neužite�né. Když tedy 
mluvíte, poté, co jste n�co vyslovili, zhodno�te to. Bylo to užite�né? 
Zaseli jste užite�né semeno do srdce naslouchajícího, nebo jste v n�m 
zanechali neužite�né semeno? A� už to bylo na ve�ejnosti nebo 
v soukromí, otázkou z�stává: bylo to užite�né, �i neužite�né semeno? Vše 
co d�láme, bychom m�li d�lat k Boží sláv�. 

Snažila jsem se p�e�íst co nejvíc míst v Písmu, která hovo�í 
o užite�nosti �i neužite�nosti. Nebyla jsem schopna projít všechna, ale vy 
si je m�žete vyhledat, protože je to pro nás užite�né. Pot�ebujeme rozpo-
znávat, zda jsme užite�ní �i neužite�ní služebníci. Ne�ekejte až do konce, 
abyste pak už jen vyslechli rozsudek. Ujist�te se nyní, že jste užite�ní! 

�etla jsem si, jak apoštol Pavel v listu Filemonovi napsal: „Onezi-
mus je mi užite�ný.“ (verš 11) Toto o n�m Pavel dosv�d�il. M�l z n�j 
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užitek, i když napsal: „D�íve býval neužite�ný, ale nyní je užite�ný.“ 
Zesílil v Pánu. Halelujah! Vzdálil se a pracoval na svých neužite�ných 
zp�sobech, aby se staly užite�nými. Když zjistíme, že se nacházíme na 
míst� neužite�nosti, m�žeme pracovat proto, abychom byli užite�ní. Pán 
nás jednou povolal a ozna�il nás svým znamením,1 proto o�ekává, že 
nez�staneme neužite�ní. Práv� si snažím vybavit jedno místo v Písmu, 
kde se �íká, že nás B�h nenechá na míst�, kde bychom mohli �íct: „Nedal 
jsi mi p�íležitost stát se tím, kým jsi m� cht�l mít.“ Neexistuje nikdo, kdo 
by mohl obvinit Boha, protože On nám dal všechno, VŠECHNO, 
V Š E C H N O, co pot�ebujeme, abychom stáli. Když nestojíme na obou 
nohou, stojíme ve svých srdcích. 

B�h chce, abychom byli užite�nými služebníky. Ve všem, co �íkáme 
�i d�láme, musíme p�inášet užitek. Vid�la jsem mnoho situací, kdy si 
jedna osoba šla promluvit s druhou, a ta z�stala zlomená. Nedokázala 
pozvednout jeho �i její hlavu, aby mohla vyznat: „Chvála Pánu, to byla 
dobrá návšt�va. To byl dobrý rozhovor, jsem požehnaná, pozvedlo m� to, 
pou�ilo.“ Pokud chceme být užite�nými služebníky, B�h od nás o�ekává 
p�esn� tyto v�ci. 

Apoštol Pavel na konci svého života �ekl: „Boj výborný bojoval 
jsem, b�h jsem dokonal, víru jsem zachoval. Již za tím odložena jest mi 
koruna spravedlnosti.“ (2. Timoteovi 4:7-8) B�h o�ekává, že budeme 
chodit jako bojovníci k�íže, ne jako lid svázaný zemí a zemskostí. 
Zemskost nám nenáleží. Naše je nebeskost. Amen! Hledáme zemi se 
základy, jejíž stavitel a tv�rce je B�h, ne �ábel. Odmítám ho vyvyšovat. 
Nedovolím, aby se na tom, co �íkáme nebo d�láme každý den, zjevoval 
�ábel. 

Oto�me list! My, kdo zjiš�ujeme, že ve skute�nosti neoslavujeme 
Boha a nedržíme se standardu spasení. Oto�me list ve svém život� 
a vyznejme: „Budu žehnat Pánu za všech okolností.“ Vždy! Pamatujte na 
to, až budete muset s onou osobou jednat nebo s ní promluvit. Až od ní 
odejdete, ujist�te se, že po vás z�stalo dobré sím�. Ujist�te se, že jste 
vzd�lali druhé ve svém Bohu, že jste oslavili Boha a vyu�ili církev. 
Vždy� jsme údy jedni druhých. Musíme vid�t plynutí krve od jednoho 
                                                           
1

 Efezským 1:12-13 – „Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kte�íž jsme prve nad�ji m�li 
v Kristu, v kterémžto i vy nad�ji máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, 
v n�mžto i uv��ivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým.“ 
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k druhému. Plynutí krve p�inášející život, život, který je v Kristu Ježíši. 
Tak pamatujte, že musíme usilovat, abychom byli užite�ní služebníci, ne 
neužite�ní. Vše, co �ekneme nebo ud�láme, musí p�inést slávu Bohu, 
užitek T�lu Kristovu, užitek církvi. Ne bo�ení církve, ne bo�ení našich 
brat�í, ale pozvedajíce jeden druhého ve jménu Ježíš tím víc, �ím víc se 
p�ibližuje Ten den. A to se d�je nyní. 


