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1. den
Na začátku tohoto studia jsme vás vyzvali, abyste si představili, jak se 
procházíte po hřbitově, a zamysleli se, v jaké souvislosti se na zemřelé 
nejčastěji vzpomíná. Někdy získáme o zemřelém a o tom, čím byl zná-
mý, představu, když si přečteme nápis na pomníku neboli epitaf. Epitafy 
bývají většinou krátké, nanejvýš pár vět, a ukazují, co si o zemřelých 
mysleli jejich blízcí. Často se zaměřují na to, jaký vliv měl dotyčný na 
své okolí, na čem mu zvlášť záleželo nebo které životní role pro něj byly 
nejtypičtější. Uvádíme zde několik příkladů ze skutečných náhrobků:

„Vždycky stál za tím, co je dobré a správné.“

„Její pravé bohatství spočívalo ve štědrém srdci.“

„Oddaná a milující manželka a matka.“

„Zde odpočívá Ezekiel Aikle. Zesnul ve 102 letech.  
Dobří lidé umírají mladí.“

Co by mělo stát na vašem vlastním náhrobku? Jak by na vás měli jiní 
vzpomínat? V jakém směru byste si přáli ovlivňovat lidi, se kterými se 
setkáte? Toto studium, založené na Ježíšově podobenství o hřivnách, po-
jednávalo o tom, jakým způsobem můžeme investovat své „hřivny“ či 
„talenty“ ve prospěch Božího království. Způsobů, jakými můžeme tady 
na zemi sloužit druhým a vyvyšovat Boha, je nesčetně mnoho, ale na 
druhé straně máme jen jeden život, který můžeme investovat.

Důkladně se zamyslete nad zmíněnými otázkami a zapište si na kartičku, 
co byste si přáli mít na svém náhrobku. Tento „epitaf“ by měl vystihovat, 
jak byste si přáli prožít svůj život. Vyvěste či vylepte si kartičku někam, 
kde ji budete občas vídat (například na obálku Bible, do modlitebního 
deníku nebo na zrcadlo v koupelně), abyste si připomněli, jakým člově-
kem chcete být a jak chcete působit na své okolí.
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2. den
Bůh nás povolal, abychom v době svého pozemského života plnili různé 
role. V některých z nich využíváme svých schopností a vlivu ke službě 
společenství, ve kterém žijeme, i okolnímu světu. V roli studenta, tre-
néra, sportovce, učitele, lékaře, právníka apod. máme příležitost vyu-
žívat schopnosti, které jsme od Boha dostali, a současně komunikovat 
se spoustou lidí. Všichni lidé, se kterými máme určitý vztah (například 
spoluhráči, kolegové, spolupracovníci, podřízení, klienti) budou mít 
možnost všímat si, jak využíváme svých obdarování, a my tak získává-
me příležitost k působivému svědectví o Kristově lásce a milosti, kte-
ré mohou vyzařovat z celého našeho života - ať už z kvality naší práce 
nebo ze způsobu, jakým s těmito lidmi v rámci každodenních kontaktů 
jednáme.

V jiných rolích - například v roli matky, syna, sestry, přítele, kamarádky 
či manžela - přicházíme do styku s užším okruhem lidí. V těchto vzta-
zích ovšem míváme o to větší vliv, a tudíž i větší zodpovědnost. Můžeme 
se velmi významným způsobem podílet na formování života členů ro-
diny a přátel. Tito lidé mohou mnohem detailněji sledovat, jak žijeme 
a čeho si vážíme, a my budeme mít mnohem více příležitostí k tomu, 
abychom jim sloužili a projevovali lásku.

Poznamenejte si do tabulky na následující straně několik rolí, do kterých 
jste byli povoláni. Ke každé z nich si zapište několik možností, jak v této 
oblasti života růst. Mohou se týkat toho, jak byste mohli těmto lidem 
účinněji sloužit a prokazovat lásku, jak dosáhnout vyšší výkonnosti v za-
městnání nebo ve sportu nebo citového a intelektuálního rozvoje. Pak si 
s pomocí tohoto seznamu stanovte cíle pro jednotlivé role. Denně se na 
jejich základě modlete a proste Boha, aby vás v těchto oblastech života 
proměňoval. Často si své cíle připomínejte a v rámci dané role se je ne-
ustále snažte uplatňovat v praxi.

„Tajemstvím lidského bytí není jen žít, ale také 
mít pro koho žít.“
 (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)
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role oblasti růstu cíle

3. den
Ježíš se v nás pomocí podobenství o hřivnách snaží vzbudit vědomí na-
léhavosti doby a důležitosti toho, jak žijeme. Máme investovat právě teď, 
a to naplno. Investování do Božího království mnohdy vyžaduje oběto-
vání pozemských cílů. Máme se na své talenty a schopnosti dívat jako 
na něco, co právem patří Bohu, a investovat je tudíž do věcí, které slouží 
jeho zájmům, a ne našim. V Novém zákoně se znovu a znovu dočítá-
me o lidech, kterým nedochází, jak úžasná je Ježíšova nabídka spasení, 
protože se příliš pevně drží svého bohatství, moci, postavení a vztahů 
v tomto světě. Využívali svá požehnání pro vlastní slávu a teď je nejsou 
ochotni použít k nesobeckým cílům. Je těžké vzdát se kvůli tomu, aby se 
uctívání Boha stalo středem našeho pozemského života, věcí, za které 
sklízíme uznání.

Přečtěte Filipským 3,4-11. Pavel býval úspěšným a obdivovaným člově-
kem. Ve 4.-6. verši uvádí, na co všechno by mohl být hrdý. Zamyslete se 
nad významem každé z věcí, kterou se mohl chlubit.

„Za svá nadání si nemůžeme připisovat žádné 
zásluhy. Jak je využijeme - to se počítá.“
 (Madeleine L’Engleová, spisovatelka)
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Čím se můžete pochlubit vy?

Pak Pavel vysloví něco velice radikálního. V 7. verši prohlásí, že všechny 
svoje výsady a úspěchy „odepsal jako ztrátu“. Proč asi tyto pozitivní věci 
pokládá za ztrátu (8. verš)? Jak se mohly poté, co se stal křesťanem, stát 
překážkou v jeho vztahu s Bohem? A jak by mohly ve vašem vztahu 
s Bohem vytvořit překážku věci, které jste vyjmenovali před chvílí? Jak 
je můžete uchránit pro nesobeckou službu Bohu?

4. den
Výraz „povolání“ se v křesťanských kruzích často používá k vyjádření 
toho, že Bůh někoho vede k určité službě, která je současně jeho zaměst-
náním. V tomto smyslu třeba povolává kazatele ke zvěstování Božího 
slova. To je však jen jeden příklad z mnoha. Dalo by se vlastně říct, že 
Bůh má pro každého z nás několik různých povolání. Za povolání se 
totiž dá označit každá situace, kdy člověk najde potřebu, k jejímuž na-
plnění je jedinečným způsobem obdarován. Bůh každému z nás - po-
dobně jako pán v podobenství o hřivnách - svěřuje „talenty“ a očeká-
vá, že je budeme moudře investovat. Svá povolání můžeme naplňovat 
v zaměstnání, manželství nebo nesobeckou službou druhým. Dnes se 
zaměříme na investování talentů do služby lidem, kteří zoufale potřebují 
lásku a naději.

K nalezení potřeby je nutné mít přehled o tom, co se děje ve světě ko-
lem nás. Kde lidi sužuje utrpení, nespravedlivé zacházení, hlad, ztráta 
naděje nebo to, že neznají Ježíše Krista? Kde má jejich utrpení příčinu? 
Co můžete udělat pro to, abyste přispěli ke změně jejich situace? O po-
moci utlačovaným a trpícím se mluví jako o usilování o sociální spra-
vedlnost. Bojovali za ni mnozí křesťané v dějinách, kteří věrně používali 
své schopnosti k tomu, aby ostatním pomohli dostat se ze zoufalé situ-
ace a dosáhli změny společnosti, v níž žili. Jako příklad můžeme uvést 
Matku Terezu, která sloužila nejchudším v Indii, britského bojovníka 
za zrušení otroctví Williama Wilberforce, německého teologa Dietricha 
Bonhoeffera, který bojoval proti fašismu a zemřel v koncentračním tá-
boře, zakladatele Armády spásy Williama a Catherine Boothovy, ame-
rického bojovníka za rasovou rovnoprávnost Dr. Martina Luthera Kinga 
ml. nebo Erica Liddella, který sloužil jako misionář v Číně a v době, kdy 
se ocitl v japonském zajateckém táboře, pomáhal svým spoluvězňům.

Doporučujeme, abyste se seznámili s činností křesťanských organizací, 
diakonií a služeb v rámci místních sborů, které se věnují sociální práci. 
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Některé z nich například slouží v dětských domovech, pomáhají posti-
ženým, organizují pomoc bezdomovcům, působí mezi závislými na al-
koholu či drogách apod. Jak můžete přispět k proměně společnosti, ve 
které žijete, vy sami?

5. den
Protože se náš Pán může vrátit každou chvíli a po svém návratu bude 
každého člověka soudit, máme před sebou smělou výzvu rovnou se do 
toho pustit a investovat teď! Křesťané jsou v první řadě povoláni k tomu, 
aby zvěstovali dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu a pomáhali tak 
ostatním navázat vztah s Bohem. Věříme-li, že Bůh skutečně existuje, 
bude nás to motivovat, abychom se stali jeho nástroji a přinášeli druhým 
jeho lásku a naději.

Napište si jména několika příbuzných, přátel a známých, kteří zatím ne-
poznali Ježíšovu milost, a každý den se za ně modlete. Proste, aby Bůh 
proměnil jejich srdce a umožnil jim prožít jeho lásku. Modlete se také, 
aby vám dal příležitost seznámit je s dobrou zprávou o Ježíši Kristu, 
a za moudrost potřebnou k tomu, abyste takovou příležitost rozpoznali. 
Proste i za to, abyste vy sami stále byli svým životem svědky moci a lásky, 
kterou přináší evangelium.
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neZapomeňte:
1. Protože do nás Bůh vložil nezměrný záměr a četné talenty, měli by-

chom při práci a při hře usilovat o to, abychom byli vynikající.

2. Snažte se rozpoznat jedinečné stránky své osobnosti a věrně pou-
žívat své talenty pro Boží slávu s očekáváním, že od Boha uslyšíte: 
„Správně, služebníku dobrý a věrný!“

3. Svá obdarování byste měli jako ti dva věrní služebníci z podobenství 
o hřivnách investovat okamžitě, věrně a cele tak, aby z toho měl pro-
spěch Bůh i ostatní.

4. Sport a život jsou dary, které jsme dostali jen k dočasnému užívání; 
proto bychom měli žít odvážně a čestně.

5. Seznamte někoho slovem či skutkem s Ježíšovou láskou a dobrou 
zprávou, která mění lidské životy.
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