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Matouš 25,14-30   
„Podobenství o hřivnách“

Vítězství přesahující soutěž
Boží hřiště Sahá Dál Než Naše Soutěž.

Budoucí návrat krále před nás staví 
výzvu, abychom byli nyní, ve sportu 
i jinde, věrnými správci svého času, 
obdarování i majetku.



Sportovní výkon se hodnotí podle toho, co ukáže 
výsledková tabule, co naměří stopky nebo co vyhlásí 
rozhodčí - v závislosti na tom, o který sport jde. Tak to 
prostě funguje. Tyto způsoby a prostředky pro posuzování 
hry ovšem nejsou dokonalé a nejsou také schopny vzít 
v úvahu všechno beze zbytku. Titulky sportovních 
zpravodajství nám občas připomenou, že toho, kdo by 
si doopravdy zasloužil vyhrát, vítězství minulo vinou 
sporného výroku nebo přímo zaujatosti rozhodčího, 
závady na měřicím zařízení či podvádění ze strany 
soupeře. Snad právě proto nám režiséři akci okamžitě 
přehrávají znovu, případně i zpomaleně. Všem nám 
záleží na tom, aby byl odměněn skutečný vítěz.

Jako sportující křesťané se v konečném důsledku 
spoléháme na Boha (jako na diváka, na kterém záleží) 
s vědomím, že má v rukou úplně všechno od začátku do 
konce. To samozřejmě neznamená, že by Bůh vstoupil 
na hřiště a zrušil neprávem uložený trest nebo změnil 
výsledek. Znamená to však, že naše úsilí, abychom se 
v soutěži projevili jako vynikající sportovci, zkoumá 
a posuzuje Bůh sám. Zahrnul nás svými dary a záleží mu 
na tom, jak hrajeme - jestli se jako jejich správci chováme 
zodpovědně. Naše zkušenosti a úsilí v oblasti sportu navíc 
úzce souvisí s ostatními rolemi, které v životě zastáváme. 
Spousta mladých lidí, kteří se věnují vrcholovému sportu, 
se nakonec bude profesionálně věnovat něčemu jinému. 
Bůh nás tedy povolává k tomu, abychom byli nositeli 
změn - „solí a světlem“ - jak nyní ve sportu, tak ve všem 
po celý život.

Bůh nás chce za věrnou službu ve sportu i mimo něj 
odměnit radostí ze své přítomnosti, až se vrátí ve slávě. 
Jeho návrat je zárukou vítězství daleko důležitějšího 
než samotný sport. A toto vítězství nám zajistil proto, 
abychom mu byli schopni věrně sloužit, abychom 
se mohli podílet na nezbytných změnách tady a teď 
a abychom dokázali vytrvat až do jeho konečného 
a naprostého vítězství.

„Když jsem se 
vyrovnávala s tím, 

že jsem se najednou 
stala slavnou, ptala 

jsem se Boha, proč 
jsem tady. Jaký má 

můj život smysl? 
Určitě není jenom 

v tom, že jsem 
získala tři zlaté 

medaile. V životě 
musí být něco víc.“

(Wilma Rudolphová, 
atletka, na OH v roce 

1960 získala jako první 
Američanka tři zlaté 

medaile)
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Vítězství přesahující soutěž
Kontext dnešní doby:

Zkuste si představit, jak se po pohřbu procházíte po hřbitově:

1. Jaké myšlenky, pocity a vzpomínky se vám pojí se hřbitovem?

2. Co mají všechny náhrobky společného?

3. Každý náhrobní kámen symbolizuje život skutečného člověka. Kvůli 
čemu se na lidi nejčastěji vzpomíná?
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4. Porovnejte citáty sportovců uvedené na okraji stránky. Co se z těch-
to výstižných výroků dovídáme o tom, pro co lidé v současné době 
žijí?„Mám basketbal 

moc rád, ale 
neurčuje moji 

identitu.“

(Michael Redd,  
hráč NBA)

„Celý život jsem se 
hnal za nějakým 

cílem… a tím 
hlavním cílem pro 

mě celých šestnáct 
let bylo vyhrát 

Superpohár. 
Kolem toho se 

točilo úplně 
všechno. 

A najednou skončí 
kariéra, cíl je pryč 

a člověk začne 
uvažovat, co se 

svým životem 
udělá. Hraje golf 
nebo se pokouší 

podnikat, ale ani 
zdaleka to není 

ono. Nakonec se 
točíte dokolečka 
jako tornádo…“1

(John Elway,  
bývalý hráč NFL)

Většina zesnulých by si nepochybně přála, aby bylo při zpětném pohledu 
vidět, že jejich život měl nějaký smysl, že něco znamenal. To, pro koho a pro co 
žili, shrnuje pomlčka mezi datem narození a datem úmrtí. V mnoha směrech 
by se dalo říct, že náš život by se po naší smrti dal ohodnotit podle toho, jak 
prožijeme tu pomlčku. Lidé si nebudou pamatovat všechna fakta a statistické 
údaje.	Na	ty	se	snadno	zapomíná.	Ale	co	způsob,	jakým	prožijeme	svůj	život?	
Na	co	se	bude	vzpomínat	a	kdo	na	nás	bude	vzpomínat?

HistoricKý Kontext:

Ve 24. kapitole Matoušova evangelia, v níž se Ježíš připravuje na svou 
vlastní smrt, také naposledy učedníkům připomíná, co se odehraje před 
jeho druhým příchodem. Plní jejich mysl obrazy budoucích válek a ka-
tastrof, jaké svět dosud nezažil, ale zároveň je ujišťuje, že se nakonec 
v patřičné chvíli vrátí jako král celého světa (Matouš 24,29-31). Pak vy-
práví sérii podobenství (v. 24,32-25,30), v nichž zdůrazňuje různé strán-
ky toho, jak a proč by měli ve světle jeho budoucího návratu žít jako 
občané jeho království.

boží království - Evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo i Janovo) 
oznamují, že v souladu s tím, co prorokoval Starý zákon a co Nový zákon 
naplňuje (Marek 1,14-15), přináší Ježíš Kristus svým životem, učením, 
službou, smrtí a vzkříšením Boží vládu a panování (tedy království).
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biblicKý Kontext:
Přečtěte si Matoušovo evangelium 25,14-30.

5. Na která tři „jednání“ lze toto drama rozdělit? Které postavy v jed-
notlivých dějstvích vystupují a co se v každém z nich odehrává?

 a. 25,14-15

 b. 25,16-18

 c. 25,29-28

definice pojmů:
Před odjezdem svěří pán každému ze služebníků určitou část majetku 
a očekává, že hřivny či talenty (jak uvádí Český studijní překlad vydaný 
KMS), které dostali, se ziskem investují. Hřivna byla měnová jednot-
ka o hodnotě asi 6 000 denárů, přičemž denár odpovídal denní mzdě. 
Dělníkovi by tedy trvalo nějakých dvacet let, než by si vydělal jednu 
hřivnu. Slovo talent, odvozené z původní řečtiny, se postupně začalo 
používat nejen ve významu peněz, ale také schopností a obdarování, 
tedy osobních zdrojů, které Bůh svému lidu svěřil (viz aplikace na okraji 
stránky).

6. Vyhledejte si, co se říká o pánovi ve verších 14-15. Co o něm tyto 
zmínky vypovídají?

další aplikace:

Bůh každého 
z nás stvořil 
jako jedinečnou 
osobnost 
a požehnal 
nám různým 
obdarováním 
i talenty, a to 
v oblasti: 

1) Duchovních 
darů, 

2) Tužeb a přání, 

3) Schopností, 

4) Osobních 
vlastností, 

5) Zkušeností. 

Krátce se 
zamyslete, co 
vás v každé 
z těchto oblastí 
charakterizuje.
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7. Podle čeho asi pán rozhodl, kolik hřiven kterému služebníkovi 
svěří?

Odpovědi na otázky 8-10 zaznamenejte do tabulky na str. 126.

8. Jaký postoj zaujímali jednotliví služebníci vůči pánovi a tomu, co jim 
svěřil? Jak se tento postoj promítá do jejich motivací, názorů a jed-
nání? Snažte se být co nejkonkrétnější.

9. Jak pán služebníky odměnil? Všímejte si slov, která pronáší v rámci 
rozhovorů, hodnocení jejich práce, pochval, dalších úkolů a výtek.

10. Jak byste si na místě Ježíšových posluchačů každého ze služebníků 
představili, pokud jde o charakterové vlastnosti?

11. Jak souvisí u každého služebníka jeho charakter, motivace a jednání 
s jeho představou o tom, jaký je pán?

K dalšímu studiu:

1. a 2. kapitola 
1. Mojžíšovy 
pojednávají 

o tom, jak Bůh 
stvořil člověka ke 

svému obrazu, 
což se pojilo 

s příslušnými 
výsadami 

a povinnostmi, 
které bývají 

označovány 
jako společenský 

mandát (viz 
1. Mojžíšova 

1,27-29; 2,8 a 15). 
Jakým konkrétním 

úkolem Bůh lidi 
pověřil? Tento 

mandát byl vydán 
se záměrem, aby 
se lidé podíleli na 

správě a rozvoji 
Božích zdrojů na 

planetě Zemi. 
V současné době 

ho někteří lidé 
naplňují například 

prostřednictvím 
svých vynálezů, 

další tím, že 
vzdělávají jiné, 

vyrábějí užitečné 
věci, vydávají 

zákony, připravují 
rozpočty, staví, 

obchodují, soudí, 
léčí, dohlížejí na 
pořádek, malují, 

píšou, působí 
jako poradci 
nebo trenéři 

nebo třeba hrají, 
a to vše dělají 

s cílem rozvíjet 
společnost.

„Nejenže není život jenom basketbal, ale dokonce 
ani basketbal není jenom basketbal.“
 (Phil Jackson, vedoucí trenér NBA)
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12. Třetí služebník se nechal ochromit strachem (v. 25), motivovala ho 
snaha ochránit sebe sama (v. 18, 24, 25) a měl sklon k lenosti (v. 26.). 
To byl důvod, proč nakonec selhal jako správce, který měl zodpověd-
ně využít to, co mu pán svěřil. Jaké obavy případně brání vám samot-
ným v tom, abyste obdarování, která jste dostali od Boha, maximálně 
využili?

13. Jaký je při sportovní soutěži rozdíl mezi tím, když hrajete s cílem 
zvítězit, a když „hrajete na jistotu“? Jak to vypadá v životě?

14. Kniha Přísloví vykresluje určitý charakterový typ - zahálčivého člo-
věka či lenocha, který směřuje k morálnímu i duchovnímu úpadku. 
Vyhledejte si následující verše a poznamenejte si své postřehy o tom-
to typu člověka (Přísloví 12,11.24.27; 20,4; 21,5.25.26; 24,30-34; 
26,13-16).

Pomohly vám tyto verše vytvořit si úplnější představu o zlozvyku ozna-
čovaném jako lenost? Čím konkrétně?

shrnutí:
Celý tento oddíl je v mnoha směrech povoláním k radikálnímu rozhod-
nutí žít jako věrný učedník Ježíše Krista. Pro náš život by mělo být typic-
ké, že se budeme řídit pracovní etikou Božího království, stanovíme si 
priority a budeme je už teď aktivně uplatňovat. Máme totiž sklon nechat 
se zcela pohltit sportem (viz princip 1) a mnozí z nás začnou teprve po 

„Lenost může 
vypadat lákavě, 
ale práce přináší 
uspokojení.“

(Anne Franková)

K dalšímu studiu:

Podobenství 
o hřivnách 
nám připomíná 
původní úkol, 
kterým Bůh 
člověka pověřil 
v 1. a 2. kapitole 
1. Mojžíšovy. Teď 
máme být jako 
křesťané věrnými 
správci toho, co 
nám Bůh svěří, 
což se promítne 
i do toho, že 
budeme jako 
Ježíšovi zástupci 
projevovat zájem 
o druhé a sloužit 
jim, a staneme 
se tak solí 
a světlem (Matouš 
5,13-16). Plněním 
tohoto úkolu se 
ztotožňujeme 
s Božím 
královstvím 
a věčností.
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ukončení sportovní kariéry uvažovat o věcech, které jsou za hranicemi 
sportovní oblasti jejich života. Sport je sice hodnotná činnost, ale - po-
dobně jako jiné důležité role a úkoly, ke kterým nás Bůh povolal (viz 
tabulka na str. 122) - představuje jen dílčí část Božího království.

sportovní Kontext:

15. V písničce Live Like You Were Dying (Žij, jako bys umíral) vypráví 
country zpěvák Tim McGraw o reakci svého otce na zprávu, že jeho 
život náhle ukončí nevyléčitelná nemoc. V životě přichází spousta 
nejrůznějších konců: konec dne, konec hry, konec vztahu, konec 
pracovní smlouvy, konec života a konec této planety. Tato písnička 
je určité podobenství, které zdůrazňuje nevyhnutelně se blížící ko-
nec, který by nás měl přivést k tomu, abychom dnešek prožili jinak 
- z hlediska věčnosti.

 

„Ne každý dostane 
při narození do 
vínku odvahu, 

ale každý se 
rodí s určitými 

možnostmi. Není 
většího utrpení 

než nosit v sobě 
nevypovězený 

příběh.“

(Maya Angelou, 
básnířka)

„Nic se 
nevyskytuje častěji 

než nenaplněný 
potenciál.“

(Howard Hendricks, 
učitel)

K dalšímu 
zamyšlení:

(Přečtěte si výše 
uvedené citáty.) 

Uvažovali jste 
někdy o svých 

vlastních 
nenaplněných 

snech, 
možnostech či 

úkolech? Chtěli 
byste naplnit 
své povolání 
jako Kristovi 
následovníci 

například jako 
dcera či syn, 

manžel nebo 
manželka, matka, 

otec, sportovec, 
trenér, student, 

podnikatel atd.?

hledisko věčnosti: „Křesťanská mysl se vyznačuje v první řadě tím, že 
ve svém uvažování dbá na hledisko věčnosti. Jinými slovy hledí za hranice 
tohoto života k životu příštímu. Je orientována ve vztahu k nadpřirozenu, 
a když se zabývá pozemskými záležitostmi, bere v úvahu fakt reálné 
existence nebe i pekla.“
 (Harry Blamires, spisovatel, žák C. S. Lewise)

McGraw starší ve světle blížícího se konce skákal padákem, slezl Skalisté 
hory, udržel se 2,7 sekund na býkovi jménem Fu Man Ču, miloval hlubší 
láskou, hovořil laskavěji, odpustil věci, které dřív odpustit nechtěl a pře-
četl si Bibli. Ptá se sám sebe: „Co jsem s ním udělal?“ Skutečnost je ta-
ková, že život je dar, který se může zítra rozplynout. Co můžeme z věcí, 
které se zpěvákův otec rozhodl dělat jinak, vytušit o tom, jak asi žil, než 
se dozvěděl onu zprávu?

Jaké změny či úpravy byste vy sami potřebovali vnést do svého uvažo-
vání z hlediska věčnosti, abyste dokázali ve sportu i v životě „žít, jako 
byste umírali“?
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Ujasňují vaši představu o životě z hlediska věčnosti v nějakém směru 
Ježíšova závěrečná slova z Matouše 28,18-20, která jsou povoláním pro 
každého křesťana?

16. Spousta mladých lidí, kteří se věnují vrcholovému sportu, se mu ne-
bude věnovat celý zbytek života, ale budou se živit něčím jiným. Za 
předpokladu, že k nim budete patřit i vy, se zamyslete nad tím, co 
děláte jako dobří a věrní Boží služebníci teď, abyste se na budoucnost 
připravili.

 Máte někoho, s kým si můžete popovídat o službě Bohu? A o svém 
budoucím povolání?

17. Jako sportovcům nebo trenérům vám toho bylo (stejně jako slu-
žebníkům z našeho podobenství) hodně svěřeno. Zaznamenejte si 
do následující tabulky některé z vašich vlastních „hřiven“ a to, jak 
je zodpovědným způsobem využíváte ke službě druhým v nejdůle-
žitějších vztazích v oblasti sportu. Uvažujete o fyzických, citových 
a duchovních potřebách lidí, na které máte vliv?

Vztahy Hřivny: Co? a Jak?

Trenéři

Spoluhráči

Asistent 
trenéra
Sportovní 
manažer

Soupeř

Jiní

„Nejvytrvalejší 
a nejnaléhavější 
otázkou, kterou 
klade život, je: ‚Co 
děláte pro druhé?‘“

(Dr. Martin Luther 
King Jr.)

K dalšímu studiu:

Křížový odkaz: 
Ve 2. Timoteovi 
1,14 Pavel 
připomíná, aby 
Timoteus chránil 
svěřený poklad. 
Přečtěte si celý 
2. list Timoteovi 
a vypište si, 
k čemu všemu 
Pavel Timotea 
nabádá. Máte 
dojem, že vám 
osobně Bůh 
prostřednictvím 
Pavlových slov 
naznačuje, co 
máte udělat 
se svěřeným 
pokladem? Co?
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18. Náš Pán nám svěřil nejen sportovní talent, ale i jiné schopnosti a do-
vednosti a připomíná nám, že sport není všechno a že ostatní oblasti 
života také potřebují Boží lásku a zájem i to, abychom do nich zod-
povědně investovali. Udělejte si seznam různých sociálních a morál-
ních problémů, o nichž informují televizní zprávy nebo deníky. Co 
můžete vy sami, vaše církev nebo případně jiná křesťanská služba, na 
které se podílíte, udělat pro naplnění těchto potřeb? Co takhle zapo-
jit se jako sportovní tým do některé občanské charitativní či sociální 
iniciativy?

skládáme to dohromady: stačí taK žít

Sport není ani únik ze života, ani není v životě vším. Díváme-li se na něj 
z hlediska našeho Pána, znamená přímo neuvěřitelnou příležitost růst 
ve vztahu s Bohem i v ostatních vztazích a připravit se na život přesa-
hující hranice sportu. Pro křesťana má sport své místo v rámci Božího 
království jako celku, na jehož šíření se v životě na zemi podílíme.

Když chápeme sport ve světle Božího království jako velikého celku, do-
kážeme okamžitě a věrně investovat svůj život do životů jiných lidí, a to 
jak při soutěži, tak mimo ni. Naším cílem by mělo být, aby naše svědectví 
v podobě maximální motivace, křesťanského charakteru, zbožné reakce 
na životní zkoušky a touhy po vítězství přesahujícím oblast sportovních 
soutěží přitahovalo ostatní k Divákovi, na kterém záleží.

Modlete se, aby z vás Bůh měl radost - ať už ze způsobu, jakým se díváte 
na svět, ze zaměření na Boží království, nebo úsilí o jeho šíření. Řekněte 
někomu dobrou zprávu o Ježíši Kristu, která mění život. Je totiž úžasnou 
výsadou působit jako Boží vyslanec v kterékoli roli či povolání, do které-
ho vás Bůh staví a kde vám dává příležitost investovat do věčnosti.

„Většina lidí žije 
životem tichého 

zoufalství 
a odchází do 
hrobu s písní, 

která neopustila 
jejich nitro.“

(Henry David Thoreau)

K dalšímu 
zamyšlení:

(Přečtěte si výše 
uvedený citát.) 
Třetí služebník 

v zoufalství 
„odešel do hrobu“ 
s citelnou ztrátou, 

stejně jako 
spousta jiných 

mužů a žen, kteří 
pobývají na této 
zemi. Bůh do vás 

vložil božskou 
píseň, která čeká, 

až ji zazpíváte 
ve sportu, ve 

svém povolání, 
v manželství 

a v rodině. Znáte 
svou píseň? 

Zpíváte ji?

„Ať mě potká cokoli, vím, že Bůh má s mým životem 
určitý záměr a že mě sem poslal z určitého důvodu.“
 (Jeff Saturday, hráč NFL)
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poHled na boHa
19. Naše jednání se často zakládá na tom, jakým způsobem vnímáme 

Boha. Jako příklad může posloužit služebník, který se svého pána 
bál a byl při investování přehnaně opatrný. Se kterým služebníkem 
se nejvíce ztotožňujete vy? Nemáte dojem, že vás Bůh k něčemu volá 
a vy zatím nemáte odvahu zareagovat jako věrný služebník? Proč 
asi? Zaznamenejte si své myšlenky formou duchovního deníku. K dalšímu studiu:

Vyhledeje si 
pomocí biblického 
slovníku Boží 
jména ve Starém 
a Novém zákoně. 
Na kterou 
stránku Božího 
charakteru se 
potřebujete zvlášť 
spoléhat, když 
se rozhodnete 
investovat svůj 
život do věčnosti?

K dalšímu 
zamyšlení:

Máte dojem, 
že Bohu záleží 
na tom, že se 
věnujete sportu? 
Proč asi? Pomáhá 
vám Liddellův 
citát ujasnit si, 
na čem Bohu 
v souvislosti se 
sportem záleží?

„Věřím, že mě Bůh stvořil s určitým záměrem, ale taky mi dal rychlost. 
Když běžím, cítím jeho radost.“
 (Eric Liddell ve filmu Ohnivé vozy)
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