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Prečítaj si: Mt 25, 14-30 
Slovník: Talenty – druh peňazí za čias Pána 
Ježiša. Jeden talent mal hodnotu 6000 denárov. 
Jeden denár bola priemerná mzda za celodennú 
nádennícku prácu. Dostať jeden talent 
znamenalo prijať plácu za 6000 dní vykonanej 
práce. Jeden talent=36 kg striebra alebo zlata. 
Účtovanie – Boží súd. Pri bežnom súde sudca vypočuje obžalobu 
a obhajobu a podľa zákona vynesie rozsudok. Boh nevystupuje ako 
súdny tribunál. Je skôr svetlom, ktoré osvieti celý život človeka. A každý 
uvidí svoje dobré a zlé stránky, dobré a zlé skutky. Boh nesúdi podľa 
zdania, ale pozná aj úmysly človeka. Je sudcom, ktorý popri 
spravodlivosti pozná aj lásku aj odpustenie. 
Poučenie z Evanjelia o talentoch: 
BOH NÁS ROBÍ ZODPOVEDNÝMI. V podobenstve pán zveril sluhom 
svoj majetok a odcestoval (dlhá neprítomnosť pána). Mnohokrát máme 
dojem, akoby Boh kamsi odišiel, lebo nevnímame jeho prítomnosť. 
Akoby sa veľmi vzdialil. No náš Boh nie je nejaký puntičkársky strážnik, 
ktorý neustále striehne na chrbtom ľudí a sleduje, ako pracujú. Je skôr 
ako rodič, ktorý svojim deťom zveril určitú prácu a nemusí nad nimi 
stáť a ustavične ich kontrolovať. Boh nám zveril svet, ľudí i prácu 
na Božom kráľovstve a dôveruje nám. Každý z nás má určitú 
zodpovednosť. 
BOH CHCE, ABY SME BOLI AKTÍVNY. Sluha, ktorý talent schoval, bol 
odsúdený. Neurobil nijaké zlo. Hriechom pre Ježiša nie je iba robiť to, 
čo je zakázané, ale aj nerobiť to, čo by človek mal robiť. Ba Ježiš je 
ešte náročnejší. Chce, aby človek to, čo robí dobre, robil lepšie. 
Môžeme mu zazlievať túto náročnosť? Veď aj vedci, hudobníci, roľníci 
či športovci si kladú latku stále vyššie a vyššie. 
 BOH NÁS CHCE NAPLNIŤ SVOJOU RADOSŤOU. V podobenstve 
o talentoch čítame dvakrát vetu: „Vojdi do radosti svojho pána.“ Tieto 
slová evanjelia je potrebné správne chápať. Božie kráľovstvo 
nepredstavuje hojnosť materiálnych dobier, ale plnosť lásky a radosti.  
Tak ako v rodine vzájomná láska a radosť sú vzácnejšími hodnotami než 

veci materiálne. Pri pohľade na konečnú radosť sa všetka námaha pri 
rozvíjaní talentov stáva ľahšou. Prisľúbená radosť je povzbudením, 
vzpruhou i dopingom. Ona vracia silu a pomáha neochabnúť najmä 
vo chvíľach ťažkostí a vyčerpania. 
Osemsmerovka s tajničkou: 
 

BDEJME, BEDÁR, BOLESTI, BRÁNY, CENA, CHUDOBNÝ, DIELO, DLANE, 
DLHÝČAS, DOBRE, DOBRÝ, DO TMY, DVA TALENTY, HOJNE, JAMA, JEŽIŠ, 
KNIHA PRÍSLOVÍ, MAJETOK, MESTO, NEROZSÝPAL, NEUŽITOČNÝ, 
OPORA, OVOCIE, PENIAZE, PERLY, PLAČ, PODOBENSTVO, PRASLICA, 
PÁNOV DEŇ, PÔVAB, RADOSŤ, RUKY, SCHOPNOSTI, SLUHA, SPRÁVNE, 
SRDCE, STATOČNÁ, SYN ČLOVEKA, TRIEZVY, TVOJE, UKRYL, VLNA, 
VYBRAL, VYKOPAL, ZBIERAŠ, ZISK, ZNENAZDANIA, ZVERIL, ZÁHUBA, 
ZÍSKAL, ÚROKY, ÚČTOVAŤ, ČASY, ČLOVEK, ŠKODA, ŠKRÍPANIE ZUBAMI, 
ŽENA, ŽNEŠ 

Predsavzatie: Robiť veci nielen dobre, ale lepšie. 


