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FOKUS: Vjernost je ono što Bog traži od nas. Naš „uspjeh“ u njegovim očima neće biti mjeren na temelju
toga koliko smo radili za njega, veličine naše službe i crkve, uspjeha naših evangelizacija ili bilo čega
drugoga. Bog gleda na to koliko smo mu vjerni u onome što nam je povjerio.
UVOD: Bog je vjeran Bog i u skladu s time isto očekuje od nas. Vjernost u nekom odnosu uvijek uključuje
da obje strane budu uključene.
„Vjernost je jedna od najpoželjnijih vrlina u svakom smislu. Bilo da se radi o odnosima kao što su brak,
prijateljstvo, ili o nekom službenom odnosu kao što je partnerstvo, poslovanje i sl. Vjernost je prijeko
potrebna. Svi mi želimo i očekujemo vjernost od druge strane s kojom smo u nekom odnosu. Ona sa
sobom donosi mir, sigurnost i stabilnost za kojima svi mi čeznemo i žudimo. Nije ni čudo da je tome tako
zato što je to vrlina i prirodna karakteristika koja dolazi od Boga.“
ČITANJE: “Tko je vjeran u najmanjoj stvari, vjeran je i u velikoj. Tko je nevjeran u najmanjoj stvari,
nevjeran je i u velikoj, Ako niste bili vjerni u lažnom bogatstvu, tko će vam povjeriti pravo? Ako li u tuđem
niste bili vjerni, tko će vam ponuditi vaše? „ Luka 16:10-12
OSTALI STIHOVI:
1 Kor 4,1-2; Izr 20,6; 2 Tim 2,1-2; Lk 16,10-12; Mt 25,14-30; Lk 19,11-26; Pnz 32,4; Otk 19,11-12; Ef
4,7; Otk 2,10; Izr 28,20; Neh 9,8; 1 Sam 22,14; Mt 25,21
RAZGOVOR:
1. Što za nas kršćane znači da smo upravitelji Božjih tajni?
2. Koja je definicija vjernosti i kako se ona očituje?
3. Kako činjenica da je Bog vjeran Bog utječe na našu vjernost?
4. Što je pokazatelj uspjeha prema Božjim standardima?
5. Kako Bog nagrađuje vjernost na zemlji i koja je konačna nagrada za vjernost?
PRIMJENA:
1. Budi vjeran u malim stvarima koje ti je Bog povjerio kako bi ti bile povjerene veće.
2. Budi vjeran u lažnom bogatstvu –materijalnim dobrima i davanjima.
3. Mudro koristi vrijeme koje ti je dano.
4. Mudro upravljaj darovima koje ti je Bog dao; ne za sebične svrhe već kako bi služio drugima i bio od
koristi za Kraljevstvo.
MOLITVA:
Pokaj se ako si bili nemarni u upravljanju darovima, resursima i vremenom koje ti je Bog povjerio te ga
traži mudrost i pomoć da od sada budeš vjeran u svemu, počevši od malih stvari.
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