
Evanjelium (15.11.2020) 

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. 

Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva 

a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. 

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 

Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, 

vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: 

‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, 

ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal 

a hľa, získal som ďalšie dva.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, 

ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý 

človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel 

a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ 

Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, 

a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja 

by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte 

ho tomu, čo má desať talentov. 

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa 

vezme aj to, čo má. 

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“ 

 

 

 

 

 

 

 



Zamyslenie nad nedeľným evanjeliom 

 

Dobrý a verný sluha – zlý a lenivý sluha 

 Evanjelium dnes začína slovami: „Je to ako s človekom, ktorý sa chystal na 

cestu.“  Tým človekom je Pán Ježiš, ktorý bol nejaký čas s nami, no „odcestoval 

do ďalekej zeme“: skončil na kríži. No ako uvidíme, on sa vráti, aby odmenil. 

„Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok.“ Jeho majetkom je Otcova láska. 

Predtým ako odcestoval, každému dal dar. Tým jeho darom pre každého je jeho 

život, ktorý obetoval a tým ukázal Otcovu lásku.  

Tým talentom, alebo inak tou hrivnou je láska, ktorou ma miluje Otec 

a ktorá sa má „zdvojnásobiť“ mojou odpoveďou lásky k bratom. 

V podobenstve vidíme tri obdobia: 

Prvé obdobie je minulosť, v ktorej sme dostali dar. 

Druhé obdobie je prítomnosť, v ktorej ho máme zhodnotiť. 

Tretie obdobie je budúcnosť, kedy bude od nás požadované „ovocie“. 

 

Budúci súd nekoná Pán Boh. Konáme ho my – tu a teraz. On na konci iba 

„prečíta“ to, čo sme my teraz „napísali“. 

 

Ježiš prišiel, aby mi dal talent, hrivnu svojej lásky. Potom odišiel, hoci ostal 

a je zvláštne prítomný v každom blížnom.  

Preto DNEŠOK je veľmi dôležitý. Cirkev tento DAR pozná a má úlohu 

v každom blížnom milovať svojho Pána a tak rozmnožiť talent, násobiť hrivnu. 

Ak nás Pán tak miluje, aj my sa máme (teraz: dnes, kým žijeme) navzájom 

milovať. 

PÁN NÁM DAROVAL VEĽA, DAL NÁM SEBA. My dnes buďme jeho učeníkmi 

a tiež „DÁVAJME SEBA BRATOM“, aby (až príde „ten deň“) mohli sme počuť, čo 

ponúkne evanjelium nasledujúcej nedele: „Potom Kráľ povie tým, čo budú po 

jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca a zaujmite kráľovstvo, lebo som bol 

hladný a dali ste mi jesť...“ 

 

Marcel Puškáš, farár 


