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Všichni už jsme n?kdy slyšeli: „Co ?lov?k zaseje, to také sklidí.“ (Galatským 6,7) Obvykle je to ?e?eno v negativní
souvislosti, ale je zde i pozitivum pro setbu: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet
v ustanovený ?as.“ (Galatským 6,9)
Podobenství je p?íb?h, který ilustruje pravdu. V podobenství o h?ivnách se Ježíš zam??il na dobrou stránku setby,
což je setí Ducha pro sklize? v??ného života.
„Bude tomu, jako když ?lov?k, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a sv??il jim sv?j majetek; jednomu
dal p?t h?iven, druhému dv? a t?etímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který p?ijal p?t
h?iven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných p?t. Tak i ten, který m?l dv?, vyzískal jiné dv?. Ten, který
p?ijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé dob? se pán t?ch služebník? vrátil a za?al
ú?tovat.“ (Matouš 25,14-19)
Ve zkratce, podobenství pojednává o muži, který sv??il t?em služebník?m r?zné množství pen?z na dobu, kdy
bude na cest?. Když se vrátil, zjistil, že dva z jeho služebník? investovali své peníze a dosáhli zisku, zatímco t?etí
pouze peníze ukryl.
Ježíš je mužem, který odcestoval do vzdálené zem?, a my jsme služebníci, jejichž talenty p?edstavují naši míru
milosti a poznání Ježíše. Je nám p?ikázáno jít ven a zasít toto zjevení. Podobenství ukazuje na slavnou a plodnou
sklize?, kterou bude mít na konci B?h. Dva ze t?í služebník? p?ijdou p?ed soud obt?žkání ovocem a plní radosti –
dob?í a v?rní služebníci – a t?etí bude vylou?en.
Milovaní, povzbuzuji vás, abyste prozkoumali svá srdce a stali se sou?ástí Boží armády posledních ?as?. Té bude
náležet poslední sklize? a pouze ochotní a v?rní Pánovi služebníci budou sou?ástí tohoto shromážd?ní.
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