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Lekce 12: od 19. do 25. března  

Odměna za věrnost 
Texty na tento týden 

Žd 11,6; Iz 62,11; Ř 6,23; J 14,1–3; Zj 21; Mt 25,20–23, Ř 8,16–18 
 

Jak bys malému dítěti vysvětlil, co je to věrnost? 
Na kolik procent je třeba být věrný? Proč? 
Je spasení odměnou za věrnost? Proč? 
Proč je dobré přijímat spasení jako dar? Jak nás to chrání před špatným 

pochopením věrnosti a smyslu dobrých skutků? 
Z čeho plyne tvá jistota, že Ježíš splní vše, co nám slíbil? 
 

Základní verš 
„Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi 
byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘“ 
(Mt 25,21) 
 

Spasení si nikdo z nás nemůže ničím zasloužit. Díky nezasloužené Boží 
milosti nám však Bible představuje naději na odměnu, budeme-li žít věrně. 
Všechno, co dostáváme, je vždy a jen z Boží milosti. 

Jak napsal žalmista David: „Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje 
při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. 
Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo 
přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. 
Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, 
nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou 
poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou“ 
(Ž 19,8–12). 

Bible na různých místech mluví o odměně. Připomíná nám, jaká 
zaslíbení jsme prostřednictvím Krista a v Kristu dostali a co všechno je pro nás 
připraveno po druhém příchodu Ježíše, kdy jednou provždy skončí temné 
období hříchu. 

Tento týden budeme uvažovat o těchto zaslíbeních a o jistotě, že se 
jednou naplní. 
 
Osnova lekce 

Závěrečná lekce tohoto čtvrtletí není jen souhrnem témat, která jsme 
studovali, ale obrací naši pozornost do budoucnosti, k té největší motivaci 
věrného života a moudrého hospodaření s tím, co nám bylo svěřeno. 
• Žd 11,6; Iz 40,10: Věrnost bude odměněna (neděle) 
• J 14,1.3: Zaslíbení věčného života (pondělí) 
• Zj 21,1–5: Zaslíbení nového domova (úterý) 
• Mt 25,14–23: Budoucí „skládání účtů“ (středa) 
• Ř 8,16–18: Život s vizí a nadějí (čtvrtek) 
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Neděle 19. března       ODMĚNA ZA VĚRNOST 
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, 
že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (Žd 11,6) 
Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu 
má s sebou, u sebe svůj výdělek. (Iz 40,10) 
Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: „Vyřiďte dceři sijónské: 
Hle, přichází tvá spása!“ Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. 
(Iz 62,11) 
Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, 
jak jednal. (Zj 22,12) 
 

Jakou roli hraje víra v našem očekávání nebeské odměny? 
Jak víra v Ježíše a důvěra v Boha ovlivňuje tvé jednání? 
Co má Izajáš na mysli, když píše o „mzdě“, kterou má Hospodin s sebou? 
Podle čeho bude Ježíš rozdávat svou „odplatu“? 
Jakou odměnu očekáváš od svého Stvořitele? Proč? 
Těšíš se na návrat Ježíše a na slíbenou odměnu? Proč? 
Proč se už nyní můžeme těšit na spasení, přestože zatím vždy nedokážeme 

jednat správně? 
Proč není odměna za věrnost totéž, jako spasení za zásluhy? 
 

Osobní studium 
O čem hovoří dnešní texty? Jak bychom měli reagovat na jejich 

poselství? 
Žd 11,6 
 
Iz 40,10 
 
Iz 62,11 
 
Zj 22,12 
Odměna od Boha jeho věrným je jedinečná a podobně jako mnohé duchovní 
věci přesahuje naše chápání. „Slovy nelze popsat odměnu, která čeká 
spravedlivé. Pochopí ji jen lidé, kteří ji zakusí. Rozum smrtelného člověka 
nemůže pochopit slávu Božího ráje.“ (GC 675; VDV 435) 

Ježíš zakončil blahoslavenství, kterými začíná kázání na hoře, těmito 
slovy: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti 
vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu 
v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi“ (Mt 5,11.12). 

Po kapitole, ve které se mluví o hrdinech víry a jejich naději (Žd 11), 
začíná autor další kapitolu vysvětlením, proč byl Ježíš ochoten zemřít na kříži. 
„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž 
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i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám 
uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku 
až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje 
na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu“ (Žd 12,1.2). 

Dostat odměnu za věrnost však není totéž jako spasení ze skutků. 
Nikdo z nás a ani žádný hrdina víry zmíněný v Písmu neměl skutky dost dobré, 
aby získal před Bohem nějakou zásluhu. V tom spočívá celý smysl kříže. 
Kdybychom se mohli zachránit skutky, Ježíš by nikdy nemusel umírat na kříži. 
Spasení je a navždy zůstane darem milosti. „Když z milosti, tedy ne na základě 
skutků – jinak by milost nebyla milostí“ (Ř 11,6). Jakákoliv odměna, kterou 
od Boha dostaneme, je jen výsledkem toho, co Bůh pro nás a v nás udělal. 
Aplikace 
Jak rozumíš rozdílu mezi spasením z milosti a odměnou za dobré skutky? 
Naformuluj svou odpověď a poděl se o ni ve třídě sobotní školy. 
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Pondělí 20. března             VĚČNÝ ŽIVOT 
Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě 
mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. 
Jdu, abych vám připravil místo. 3A odejdu-li, abych vám připravil místo, 
opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. (J 14,1–3) 
 

Čím vším se bude věčný život lišit od toho časného? 
Na které změny se těšíš nejvíce? 
Jak si představuješ to své místo „v domě nebeského Otce“? 
Jak rozumíš termínu věčná smrt? Je to totéž, jako věčné umírání? Proč? 
Proč je naší jedinou zárukou věčného života Ježíš a jeho oběť? 
Co jsme díky Ježíši a jeho smrti na kříži mohli pochopit? 
Proč je tak důležité si uvědomit, jak moc nás Bůh miluje? Před čím nás 

chrání naše víra a osobní seznámení se s tím, že „Bůh je láska“? 
 

Osobní studium 
Nás všechny (ať se nám to líbí, nebo ne) čeká věčnost. Podle Bible 

tato věčnost přijde jako jedna ze dvou možností, které se navzájem vylučují: 
buď věčný život, nebo věčná smrt. To je všechno. Žádná střední cesta. Žádné 
kulhání, žádné výlety jednou na jednu a poté na druhou stranu. Buď život, 
nebo smrt. Je to jedna ze situací, které se dají popsat slovy: buď všechno, 
nebo nic. 

Písmo je v tomto jasné a nenechává žádné pochybnosti. „Mzdou 
hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu“ (Ř 6,23). „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (J 3,16). Je těžké 
představit si dvě vyhraněnější nebo odlišnější možnosti, že? 

Je pravděpodobné, že pokud čtete tyto lekce, vybrali jste si věčný 
život nebo tuto možnost alespoň zvažujete. Bůh má jedinečnou schopnost 
udělat vše, o čem říká, že udělat může – splnit všechny své sliby. Naším 
úkolem je jednoduše mu věřit, přijmout Ježíšovy zásluhy a spolehnout se 
na to, co nám řekl. 

Jaké povzbuzení a jaká zaslíbení se nacházejí v úvodních verších 
(J 14,1–3)? V čem spočívá jejich důležitost a krása? 
Tato nádherná slova naděje řekl Ježíš učedníkům v posledních dnech 
své pozemské služby. Měla být pro ně posilou v době zkoušek a trápení. 
Pokud je přijmeme, mohou mít stejný vliv i na nás. Ježíš přišel z nebe, zemřel 
na kříži, byl vzkříšen, vrátil se do nebe a slíbil nám: „Opět přijdu a vezmu vás 
k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“ (J 14,3). 

Kristova smrt na kříži při jeho prvním příchodu je toho největší 
zárukou. Ježíš přijde znovu. Vždyť bez druhého příchodu by ten první byl 
úplně zbytečný. Stejnou jistotu, že Ježíš za nás zemřel na kříži, můžeme mít 
i v souvislosti s jeho druhým příchodem. „A odejdu-li, abych vám připravil 
místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“ (J 14,3). 
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Aplikace 
Uvažuj o myšlence, že Kristův první příchod je zárukou jeho druhého příchodu. 
Jak bys tuto spojitost vysvětlil vlastními slovy? Jaký pocit tě naplňuje 
v souvislosti se zaslíbením druhého příchodu? 
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Úterý 21. března               NOVÝ JERUZALÉM 
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly 
a moře již vůbec nebylo. 2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, 
nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 3A slyšel 
jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude 
přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 
4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti 
už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ 5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, 
všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ (Zj 21,1–
5) 
 

Jak si představuješ „Nový Jeruzalém“? Na co se v tomto „zlatém městě“ 
nejvíce těšíš? 

Máš rád stěhování? Proč? 
Jak bude probíhat naše stěhování do Nového Jeruzaléma? 
Jaká zásadní změna nás čeká v novém domově? 
Co bude náplní našeho života během tisíciletí? 
Podle autora lekce „při druhém příchodu bude vládnout jen čistá radost 

a vděčnost“ a tuto „úžasnou zkušenost nebude zkreslovat žádný závoj 
hříchu“. Jak tomu rozumíš? Co si o tom myslíš? 

Ve kterém okamžiku nám bude moci Spasitel utřít poslední slzu? Proč? 
 

Osobní studium 
Právě nový Jeruzalém byl tím, co kdysi Abraham viděl vírou: „A upínal 

naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh“ 
(Žd 11,10). Nový Jeruzalém je Boží mistrovské dílo, postavené pro ty, kteří ho 
milují a zachovávají jeho přikázání. Bude domovem věrných Božích dětí v nebi 
během tisíciletí a pak na nové zemi po celou věčnost. Pro ty z nás, kteří se 
neradi balí a stěhují, je zde dobrá zpráva: Bůh se o všechno postará. Jan říká, 
že viděl nový Jeruzalém sestupovat od Boha. 

Přečti si Zjevení 21. kapitolu. Pokus se shrnout, jaká zaslíbení v této 
kapitole můžeme najít. 
Jen některá zaslíbení z těchto veršů si dokážeme představit. Naše mysl je 
příliš ovlivněná hříchem a známe jen padlý, hříchem pokřivený svět. Ale to, 
co  k nám z těchto slov doléhá, je plné naděje. 

Tak jako Ježíš byl s námi v tomto padlém světě, když přišel v těle, 
bude s námi i na nové zemi. Jaká přednost to musela být pro ty, kteří viděli 
Ježíše zblízka a osobně! Tuto příležitost budeme mít jednou i my. Při druhém 
příchodu bude vládnout jen čistá radost a vděčnost. Tuto úžasnou zkušenost 
nebude zkreslovat žádný závoj hříchu. 

Potom i my, kteří známe jen slzy a smutek, pláč a bolest, porozumíme 
jednomu z největších zaslíbení v celé Bibli: „A setře jim každou slzu z očí. 
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A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, 
pominulo“ (Zj 21,4). Pomine všechno, co sice bylo, ale nikdy nemělo být 
součástí stvoření. 

Z Božího trůnu proudí čistá řeka života a na obou stranách řeky je 
strom života. Bude tam Boží trůn a vykoupení „budou hledět na jeho tvář“ 
(Zj 22,4). Opět budou žít v blízkosti Boha, který nám nyní tak bolestně chybí. 
 
Aplikace 
Uvažuj o textu Zj 21,8. Jaký osud čeká ty, kteří budou čelit druhé smrti? Který 
ze zmíněných hříchů by Ježíš nemohl odpustit? Proč jsou tedy tito lidé 
ztraceni, zatímco jiní, kteří se dopustili stejných hříchů, budou zachráněni? 
Jaký je zásadní rozdíl mezi těmito dvěma skupinami? 
Zj 21,8: Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři 
a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá 
smrt. 
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Středa 22. března         ČAS ÚČTOVÁNÍ 
Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky 
a svěřil jim svůj majetek; 15jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu 
jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. 16Ten, který přijal pět 
hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. 17Tak i ten, který 
měl dvě, získal jiné dvě. 18Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl 
peníze svého pána. 19Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal 
účtovat. 20Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: 
„Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.“ 21Jeho pán mu 
odpověděl: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, 
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.“ 22Přistoupil ten se 
dvěma hřivnami a řekl: „Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem 
získal.“ 23Jeho pán mu odpověděl: „Správně, služebníku dobrý a věrný, 
nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého 
pána.“ (Mt 25,14–23) 
 

Jaká je hlavní myšlenka podobenství o hřivnách? 
Věříš tomu, že ti Bůh také svěřil nějaké hřivny? Jaké? 
Souhlasíš s EGW, že hřivnou jsou i naše „časné prostředky“? Proč? 
Jsi spokojený s hřivnami, které jsi dostal? Jak se ta tvoje radost projevuje? 
Jak bychom měli zacházet s tím, co nám Bůh svěřil do naší správy? 
Kdy v našem životě nastane čas účtování a k čemu by nás toto vědomí mělo 

motivovat? 
Můžeme se nějak zbavit strachu z „účtování“? Jak? 
 

Osobní studium 
Krátce před Ježíšovým ukřižováním ho jeho učedníci požádali: „Pověz 

nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 
(Mt 24,3). Ježíš pak poměrně podrobně odpovídá na jejich otázky. Matouš 24 
hovoří o znameních ve světě kolem nás, jako jsou války a katastrofy. 
Následující kapitola (Matouš 25) popisuje, jak na tom je církev těsně předtím, 
než Ježíš znovu přijde. To ilustrují tři příběhy. Jedním z nich je podobenství 
o hřivnách (ČEP) nebo talentech (ČSP), které ukazuje, jak Boží lid využívá 
svěřené dary. 

Uvažuj o těchto verších Mt 25,14–19. Co to znamená, že pán 
„účtoval“ se svými sluhy (Mt 25,19)? 
Někdy považujeme hřivny za dary, jako je dar zpěvu, kázání nebo 
pohostinnosti. Ale v podobném příběhu o hřivnách (L 19,12–24) jsou 
za hřivny považovány peníze a je velmi konkrétně popsáno, jak s těmito 
penězi služebníci hospodařili. Ellen G. Whiteová k tomu napsala: „Bylo mi 
ukázáno, že podobenství o hřivnách nebylo úplně pochopeno. Toto důležité 
naučení dostali učedníci pro užitek křesťanů žijících v posledních dnech. 
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A tyto hřivny nepředstavují jen schopnost kázat a vyučovat z Božího slova. 
Podobenství se vztahuje i na časné prostředky, které Bůh svěřil svému lidu.“ 
(1T 197) 

Uvažuj o verších Mt 25,20–23. Co říká pán těm, kteří byli věrnými 
správci svěřených prostředků při podpoře jeho záležitostí? Co to znamená 
„vejdi a raduj se u svého pána“ (Mt 25,23)? 
Jestliže se porovnáváme s druhými (což není moc povznášející aktivita), je jen 
přirozené, že vidíme různé množství svěřených darů. Pokud má někdo víc, má 
i větší odpovědnost. V tomto příběhu je to však osoba s jedinou hřivnou – 
nejméně penězi –, která se ukázala jako nevěrná a přišla o Boží království. 
Namísto přemýšlení o odpovědnosti jiných se soustřeďme na to, co Bůh svěřil 
nám. Uvažujme, jak toho můžeme využít k jeho slávě. 
 
Aplikace 
Jak využíváš dary, které jsi dostal od Boha? Jak dopadne jeho „účtování“ 
s tebou? Co potřebuješ v této souvislosti ve svém životě změnit? 
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Čtvrtek 23. března         HLEDĚT NA TO, CO JE PŘED NÁMI 
Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17A jsme-li děti, 
tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, 
budeme spolu s ním účastni Boží slávy. 18Soudím totiž, že utrpení nynějšího 
času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. (Ř 8,16–
18) 
 

Věříš tomu, že jsi Boží dítě – že jsi Boží dědic? Co to pro tebe znamená? 
Jak nás utrpení pro víru připravuje na věčný život? 
Proč se Pavel moc nedíval na to, co je za ním, ale raději hleděl vpřed? 
Proč někdy tak rádi vzpomínáme na staré dobré časy? 
Jak Pavel definuje Timoteovi (1Tm 6,6-12), co je to úspěch? 
Podle autora lekce jsme úspěšní, když „máme to, co potřebujeme tehdy, kdy 

to potřebujeme“. Co si o tom myslíš? 
Proč není hromadění majetku důkazem skutečné prosperity? 
Proč se máme soustředit na Ježíše a na to, co je zatím ještě před námi? 
 

Osobní studium 
Pavel se po svém obrácení naplno pustil do služby pro Krista. Díky 

svému vzdělání a bystré mysli mohl být ze světského hlediska velmi úspěšný. 
Tak jako Mojžíš, i Pavel se rozhodl trpět s věrnými Božími dětmi pro Krista. 
Prošel mnoha těžkými situacemi – bitím, kamenováním, vězněním, hladem, 
zimou, ztroskotal... (2K 11,24–33). Jak to všechno mohl vydržet? 

Uvažuj o úvodním textu (Ř 8,16–18). Jak ovlivnilo jeho věrnost 
poznání, že je Božím dítětem? 
Hodnota, kterou Pavel připisoval odměně věřících, souvisí s tím, co všechno 
pro něho znamenalo trpět pro Krista. Z vězení napsal: „Bratří, já nemám 
za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, 
upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, 
jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši“ (Fp 3,13.14). 

Přečti si text 1Tm 6,6–12, který jsme již studovali v jedné 
z předchozích lekcí. Jaké je klíčové poselství tohoto textu? 
1Tm 6,6–12: Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké 
bohatství. 7Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. 
8Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 9Kdo chce být bohatý, upadá 
do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují 
lidi do zkázy a záhuby. 10Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy 
po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. 11Ty však 
se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, 
trpělivost, mírnost. 12Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, 
k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha 
svědky. 
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Z biblického pohledu znamená úspěch, když máme to, co potřebujeme, 
a tehdy, kdy to potřebujeme. Důkazem prosperity není hromadění majetku. 
Tato otázka úzce souvisí s Božím zaslíbením ve Fp 4,19: „Můj Bůh vám dá 
všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ Jsme-li 
takto úspěšní, je důležité cítit a vyjadřovat vděčnost Bohu za to, co v něm 
máme a důvěřovat mu. 

Bůh neslibuje svým dětem, že všechny budou bohaté a budou mít 
majetek. Ve skutečnosti říká, že všichni, kdo žijí zbožně, budou 
pronásledováni. To, co nabízí, je lepší než jakékoli bohatství světa. Bůh říká: 
„Naplním tvé potřeby a kamkoli půjdeš, budu s tebou.“ Na konci pak dá svým 
věrným skutečné bohatství – věčný život. Jaká úžasná odměna! 

Na konci svého života mohl Pavel říci: „Neboť já již budu obětován, 
přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru 
zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen 
den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou 
vyhlížejí jeho příchod“ (2Tm 4,6–8). Kéž bychom my všichni díky Boží milosti 
mohli říci totéž a se stejnou jistotou. 
 
Aplikace 
Pohled do budoucnosti je pro věřícího člověka plný naděje a radosti z Kristova 
druhého příchodu. Jaké biblické texty ti pomáhají připomenout, co Ježíš 
připravuje pro ty, kteří v něj uvěřili? 
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Pátek 24. března                PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ 
Přinášíme popis církevní rodiny, která věrně spravuje Boží prostředky 

a záležitosti na zemi. 
Vize hospodaření pro církev adventistů sedmého dne na celém světě... 
V budoucnosti... Kazatelé a místní sboroví činovníci úspěšně vytvořili vhodné 
prostředí pro hospodaření v církvi. Učí, školí, podporují a povzbuzují církevní 
rodinu v biblickém hospodaření s penězi. 
Lidé uplatňují ve svém životě biblické principy. Jsou stále štědřejší, pravidelně 
si šetří na neočekávané výdaje a vymaňují se z otroctví spotřebitelských 
dluhů. 
Jejich způsob života se vyznačuje střídmostí, disciplínou a spokojeností. 
Peníze už pro ně nejsou na prvním místě a jejich vztah s Bohem Stvořitelem 
se upevňuje. 
V sobotu ráno lidé přicházejí do shromáždění. Jsou klidní – nebojí se 
finančních problémů, převládá v nich pocit spokojenosti a vděčnosti. 
Manželské konflikty způsobené penězi už téměř vymizely. Na bohoslužbu 
manželé přicházejí s pocitem naděje a očekávání Boží přítomnosti a jeho 
působení mezi nimi. 
Celá služba církve je finančně zajištěná a má velký vliv. Prakticky projevuje 
Kristovu lásku těm, kteří jsou v nouzi. 
Jsou k dispozici finanční prostředky na provoz církevních institucí, které 
úžasným způsobem podporují službu lidem a jsou výborně zajištěny. 
Před námi všemi stojí otázka: „K jaké práci nás Bůh povolává a jaké 
prostředky nám pro tuto práci svěřil?“ 
Převzato z knihy: REID Edward, Gordon BOTTING, Dick HANSON and Ben 
MAXSON: Faith and Finance (Financial Planning with a Faith Factor). NAD 
2009. 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o tom, jak máme chápat dvě velmi jasné biblické pravdy: spasení z 

víry a odměna podle skutků. Jak tyto dva pojmy sladit? 
2. Být spokojeni s tím, co máme, neznamená, že se nemůžeme snažit zlepšit 

svou finanční situaci. Proč? Proč tyto dvě myšlenky nejsou nutně v rozporu? 
3. Není pochyb o tom, že nás čeká věčnost. Která naše současná rozhodnutí – 

dokonce i ta zdánlivě nevýznamná – pomohou určit, jaká bude naše 
věčnost? 

 

Co tě v tomto týdnu nejvíce oslovilo během tvého osobního studia? 
Přivedlo tě studium tohoto čtvrtletí k nějaké změně? Jaké a proč? 
Jak se díváš do budoucnosti? Co tě zbavuje obav? 
Co tě dnes nejvíce povzbudilo? Proč? 
 

Západ slunce: 1823 
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