
PODOBENSTVO O TALENTOCH 

Zopakujme si, čo je to  PODOBENSTVO: 

Je to príbeh, ktorý rozprával Pán Ježiš. Poznáme viac takýchto príbehov. V nich nás Pán 

Ježiš učí dôležité veci o Božom kráľovstve.  

Dnes si porozprávame príbeh, ktorý si môžeme aj prečítať v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša, 

v 25.kapitole ale aj v Evanjeliu podľa Lukáša, v 19.kapitole.  

Volá sa Podobenstvo o talentoch. 

 

Čo je talent:  

 

1 talent =  36 kg striebra  

(dnes by to bolo asi 3333€) 

 

Ale aj: 

Dar od Pána Boha. 

 

 

 

Žil jeden boháč. Chystal sa na ďalekú cestu, preto si zavolal 3 sluhov. Dal im svoj majetok, 

aby sa oň dobre postarali- tomu najšikovnejšiemu dal 5 talentov, druhému 2 a tretiemu 1. 

Tí dvaja sluhovia, ktorí dostali 5 a 2 talenty s nimi obchodovali a získali ďalšie talenty. Len 

ten tretí zobral talent, vykopal jamu a ukryl ho tam. 

Keď sa boháč vrátil, išiel účtovať so svojimi sluhami.  

Pristúpil prvý a hovorí: Pane, dal si mi 5 talentov a tu je 

ďalších 5, ktoré som zarobil. 

A pán ho pochválil: Správne, dobrý  a verný sluha. 

 

Pristúpil druhý a hovorí: Pane dal si mi 2 talenty a tu sú 

ďalšie dva, ktoré som ti zarobil. 

A pán ho pochválil: Správne, dobrý  a verný sluha. 

 

Pristúpil tretí a hovorí: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. 

Bál som sa. Preto som skryl talent do zeme. Tu máš, čo je 

tvoje. 

 



Pán sa nahneval: Ty lenivý sluha. Mal si dať peniaze peňazomencom a ja by som ich dostal 

naspäť aj s úrokmi. Zoberte mu ten talent a dajte tomu, kto ich má 10. Neužitočného sluhu 

vyhoďte do tmy, tam bude plač a škrípanie zubov. 

 

Čo nás tým Pán Ježiš učí o Kráľovstve Božom? 

Boháč dal sluhom dary, ktoré mali zveľadiť. Mali s nimi pracovať, aby tie dary rástli. Ale tretí 

sluha bol lenivý. Nechcelo sa mu, nevážil si čo dostal.  

Aj nám Pán Boh dal dary.  Nedal nám striebro ale dal nám napríklad vieru, nádej, lásku, 

zdravie, silu, múdrosť a mnoho iných. Aj ty máš talent od Boha. Určite. Možne ešte 

nevieš aký, ale určite ho máš. Niekto vie pekne spievať, niekto vie písať pekné príbehy, niekto 

vie pekne kresliť, niekto vie dobre pomáhať... 

1. Ktorý zo sluhov by si chcel byť? Taký, ktorý si vážil, čo dostal, alebo ten lenivý, ktorý 

si to nevážil? 

 

Od Pána Boha dostávame dary nie len preto, aby sme sa z nich tešili my sami. Máme nimi 

pomáhať iným ľuďom. Máme ich nimi potešiť. Ale najmä nimi máme slúžiť Pánu Bohu. 

2. Aký dar si dostal od Pána Boha a ako ním môžeš slúžiť? (nakresli alebo napíš aspoň 

jeden) 

Napríklad: 

Rád spievam   →   prídem spievať na Služby Božie, napríklad na krst  

budem so spevom pomáhať spolužiakom  

nebudem sa hanbiť spievať, lebo je to Boží dar 

 

 

Aký je môj dar?   Ako ním môžem slúžiť? 


