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Sobota 21. týždňa                                                                Mt 25,14-30 
 

Verný sluha 
Vzbudiť vo veriacich zodpovednosť za zverené talenty 

 

Kým inokedy brával Pán Ježiš pre svoje podobenstvá porovnania z 

roľníckeho, remeselníckeho a rodinného života, v tomto podobenstve siahol po 

príhode z peňažníctva a bankovníctva. Peňažníctvo a bankovníctvo bolo v tom 

čase vecou mesta. Aj keď Pánovi poslucháči nevlastnili také veľké sumy peňazí, 

ako je talent, čo je suma v cene asi 36,2g čistého striebra, predsa však vedeli o 

peňažníctve a bankovníctve a vedeli tiež, že ten, kto má veľa peňazí, môže 

šikovnými špekuláciami zarobiť ešte oveľa viac. Úroky boli v antickom svete 

veľmi vysoké. Možno šikovní sluhovia sami ako bankári požičali peniaze na 

vysoký úrok a urobili s nimi dobrý obchod. Zdá sa, že Pánovi vôbec nevadí, keď 

podobenstvom o zverených talentoch siaha po symboloch z oblasti, ktorá mu 

inak bola celkom vzdialená.  

 

Pán Ježiš tu rozpráva učeníkom podobenstvo, v ktorom istý muž odchádza 

do cudziny a zverí svoj majetok do rúk svojim trom sluhom. Ako sme počuli 

každému sluhovi zveril majetok podľa jeho schopností. Čo však urobili sluhovia 

s jeho majetkom? Niektorí ho svojou šikovnosťou zdvojnásobili, ale našiel sa 

i taký, ktorý len zaháľačsky a zo strachom vyčkával svojho pána. Neutratil síce 

nič, čo je chvályhodné, ale ani nič nenadobudol. Teda nepracoval, čo je pre 

sluhu neprípustné. Kým prvým dvom sluhom Pán po svojom príchode povedal: 

,,Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad 

mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25,21), výrok pre tretieho sluhu bol 

zničujúci: ,,Vyhoďte ho von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami“ (Mt 

25,30). 

 

Počuli sme, čo urobili so zverenými talentami sluhovia  v podobenstve? 

Premietnime si teraz Evanjelium do nášho života. Keď sa pozrieme okolo seba, 

zistíme, že nie všetci sme dostali rovnako zdravia, telesnej zdatnosti, krásy, 

múdrosti, bystrosti, nadania. Niektorí dostal viac a iní sa musia uspokojiť s 

málom. Nie je to zo strany darcu nespravodlivé? Nie, veru nie je,  pretože v 

tomto podobenstve sa nezdôrazňujú iba dary, ako niečo rozhodujúce a 

podstatné, ale aj ich využitie a uplatnenie. Pán je pritom spravodlivý, ba až 

dokonale spravodlivý. Lebo od nikoho nežiada viac, ako môže urobiť. Keď už 

hovoríme o talentoch, teda daroch od Boha, treba tu povedať, že to nie sú len 

prirodzené fyzické dary, ako zdravie, sila, rozum, dobrá výchova, ale aj 

nadprirodzené dary. Predovšetkým dary Ducha Svätého. Ďalej zjavené Božie 
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slovo, modlitba, požehnanie, ale aj zármutok a utrpenie. Všetky tieto dobré dary 

nám každodenne daruje Boh. A my sme pred najvyšším Bohom a sudcom  plne 

zodpovední za ich spravovanie.  Raz sa nás Pán opýta, ako sme tie dary využili. 

Nie však len pre seba, ale hlavne pre našich blížnych. Lebo, kto myslí len na 

seba, neškodí iba Pánovmu dielu, ale aj sebe samému! Neužitočnému sluhovi sa 

aj tak vezme talent, ktorý tak starostlivo skryl len pre seba. Je totiž strašným 

omylom všetkých samotárov, keď si myslia, že sa zabezpečili proti všetkému 

škodlivému, keď sa izolujú od druhých. Ich duchovný život hynie zvnútra. A 

naopak, ak sa človek odovzdáva v láske a službe druhým, vôbec sa tým 

nezmenšuje jeho duchovný majetok, ale naopak, rozmnožuje sa. Kto žije pre 

druhých, vyhýba sa chorobe zbožného egoizmu. Tu sa spĺňa to pravidlo 

duchovného života, ktoré hovorí: „Každému, kto má, ešte sa pridá. Ale kto 

nemá, tomu sa vezme i to, čo má“ ( Mt 25,29). Každý Ježišov učeník „má" len 

preto, že dáva, lebo „nedostal“ nič pre seba samého. Pravidlo je tvrdé, ale 

pravdivé, lebo: „Kto nič nedáva, tomu sa vezme i to, čo má, pretože nedáva.“ 

Pamätajme  drahí bratia a sestry,  že Pán svojich učeníkov nikdy nepreťažuje. 

On pre svojich verných sluhov nemá len väčšiu úlohu, ale podelí sa s nimi aj so 

svojou radosťou.  

 

Prosme Pána s vrúcnym srdcom i počas tejto svätej omše, aby nás 

neustále posilňoval svojou milosťou a pomáhal nám spoločne rozvíjať svoje 

talenty na väčšiu chválu Božiu. Aby sme raz mohli počuť z Božích úst: „Poď, 

sluha dobrý a verný; keďže si bol nad málom verný, nad mnohým ťa 

ustanovím. Maj účasť na radosti svojho Pána“ (porov: Mt 25,21). 
Amen. 

 


