
2013. 06. 23. Vasárnap. A hű szolga – tálentumaink. 1. Mid van? Felszereltség. 1. Mindnyájunkat ő hívott el az életre – megadta, ami 

Lekció: 1 Péter 1: 1 – 10                                             az élethet szükséges. 2. Megadta, hogy megismerjük őt – Ő hívott el Krisztusban.  

Textus: Máté 25: 14 – 30 

Kedves Tetsvérek!  

Sokan mondják szomorúan az életük adott szakaszában tapasztalt, átélt csalódások után – én nem vagyok 

ügyes semmiben. Értek egy-két dologhoz, valamilyen szinten – de nem vagyok kiemelkedő semmiben. 
Nem vagyok jó apa, anya, férj, feleség, nem vagyok jó szakember – nem értek én semmihez, nem vagyok 

jó semmire.  

Ilyenkor sokszor elhangzik egy ilyen keserű mondat is: Nem érek semmit. Ez viszont biztosan nem igaz – 

mert Isten annyira értekesnek talált minket, hogy egyszülőtt Fiát odaadta értünk! Mind ilyen nagyon 

értékesek vagyunk!  

Mégis – ezzel szemben minden azt harsogja: az lehet csak sikeres, aki másoknál sokkal jobban tud valamit, 

vagy ügyesebb valamiben, vagy jobbak a képességei, vagy rámenősebb, jobban hisz magában – valamiben 

kiemelkedik! Nagyon fontos, életünket meghatározó alpaigazság tanít Jézus ebben a példázatban – 

amelynek alapján fog szólni néhány vasárnap az igehirdetés.  

1 Isten mindenkit felszerelt különféle képességekkel, adottságokkal, beállítódásokkal, tálentumokkal 
–hiszen mindnyájunkat ő hívott el ide, ő hívott éltre. Akiket pedig életre hívott, azokat felszerelte 

azokkal a szükséges eszközökkel, amelyek az életéhez nélkülözhetetlenek. Mint amikor katonák indulnak a 

harcba – felszerelik őket mindennel, ami szükséges. Kell ruházat, élelem, víz, fegyver – és szükség van 

állandó utánpótlásra. Amikor valaki megszületik erre a világra, már benne van alapjában minden, ami 

az életre kell, és biztosítva van az utánpótlás is – csak akkor még részleteiben ezt senki nem láthatja az 

Úron kívül.  

A gyermekkeresztség pontosan ennek megvallása: Uram tudom, hogy te úgy formáltad meg őt, képes 

legyen Veled, Általad és Benned teljes életet élni – kérlek Uram, itt van, megvallom, Tőled kaptam: 

de legyen a Tied! A te szövetségedbe helyezem Őt! Hiszen Te adtad, Te szerelted fel mindazzal, ami az 

élethez szükséges! 

Lehet olyan felszereltség, ami alapjában bennünk van – és mégem jön elő, elsikkad? Lehet. Mert minden 

attól függ alapjában, hogy a terevező, alkotó eredeti szándéka megvalósulhat-e? Ugyanis, sajnos, 

miattunk, nem mindig valósulhat meg. Nekünk van egyedül lehetőségünk, képességünk lázadni, nem 

azt tenni, ami az Ő akarata – ez a bűn. Ha a bűn miatt nem valósulhat meg Isten akarata az életünkben – 

akkor hiába csodálatos az alkotás, és hihetetlen dolgokra hívattatott: a benne lévő felszereltség elsikkad, 

leépül. Ott van benne elrejtve sok áldás, ami túlmutat rajta, amiből mások is gazdagodhatnának, amit 

használhatna az Isten dicsőségére, hogy növekedjék az Isten országa, és az ő kegyelmi ajándékai 

sokasodjanak: szeretet, békesség, öröm, hosszútűrés, türelem, jóság – de nem épülhet ki benne, 

elsikkad: mert lázad ellene. 

Nem igaz, testvérem, hogy nincsenek elég jó képességeid. Nem igaz, ha valaki azt mondja: nem értek 

semmihez, nem vagyok jó semmire – mert Isten kegyelme mindnyájunkat felszerelt tálentumokkal! 

Ahogyan az ige mondja: „kinek-kinek képessége szerint”. Nem mindenki kapott ötöt – de egy is 

rengeteg. Egy tálentum – amiről itt szó van – az 58,944 kg arany vagy ezüst, vagyis arany vagy ezüstpénz. 

Nagyon sok. Még a kevés is sok. Mi akkor a baj? Az, hogy nem azt nézzük, amink van – hanem azt 

keressük lázasan, amink nincs! És bizony tényleg nincs minden. Még annak se, aki 5 tálentumot kapott. 

Mert annak ez is van – nekem meg az nincs. No de neked meg meg van amaz. Igen, de olyan neki is van! 
Na és, attól az neked nincs? Attól az nem érték? Az egyik szépen énekel – a másik meg még szebben. De 

ettől, még aki szépen énekel, nem kell szégyelje, nem kell elkeseredjen, mert amaz szebben énekel! 

Dehogyis – hanem adjon hálát, és ha van rá lehetősége, van rá indítttatása: képeztesse, fejlessze hangját, 

hallását – hogy ezzel is magasztalhassa az Urat! Az egyiknek remek a felfogóképessége – egyszer elolvas 

valamit és szinte szószerint visszaadja. A másik is megérti, de kétszer-háromszor is neki kell futnia, át kell 

vennie, hogy a nagyrésze rögzüljön. Mégis lehet, hogy a gyengébb felfogóképességű is ugyanolyan, vagy 

jobb tanuló lesz – mert szorgalmasabb, és mert hálaadással végzi munkáját. És lehet, hogy a nagyon okos 

mégsem lesz kiemelkedő, ha nem becsüli meg képességét, tálentumát, hanem lustává lesz.  



Isten nagyon változatosan és gazdagon szerelt fel bennünket tálentumokkal, adottságokkal – hogy 

használjuk azokat az ő akarata szerint, Vele közösségben, épülésre, építésre, Isten dicsőségére! 
Tudod-e, hogy mid van? Becsülöd-e, tudsz-e hálát adni érte? Odateszed-e mindezeket Annak kezébe, aki 

adta, hogy Vele közössében Ő hozza ki ezekből a legtöbbet, ami kihozható – mert Ő adta céllal! 

Mert nem az a valódi maximum, amit az ember kihozhat magából önmegvalósítása révén (ez tökéletes 
zsákutca!) – hanem az a valódi maximum, amit Isten hozhat ki az emberből, az ő tökéletes, eredeti 

akaratának megvalósulása által! Erről szól a tálentumok példázata!  

Mindenünk, amink van, Istené, sőt mi magunk is az Ő tulajdona vagyunk. Nem mi hoztuk létre magunkat. 

Nem én alkottam meg saját magamat ilyenné, amilyen vagyok! A Szentírás tanítása szerint Isten gondolt 

el mindnyájunkat olyanoknak, amilyenek vagyunk. Mindent, amink van, tőle kaptuk – hogy arra 

használjuk, amire adta.  
Tőle kaptuk a testünket – hogy az ő akarata szerint használjuk. Ne tegyük tönkre, ne uzsorázzuk ki – de ne 

is imádjuk, és ne az legyen a legelső és legfontosabb, mint sokak életében.  

Jártam egy héten egyszer, vagy még ritkábban a Canada Games Pool-ba. Sokan voltak az edzőteremben, 
akik számára a testük, a megjelenésük volt az isten. Ez volt a legfontosabb. Látszott rajtuk, úgy viselkedtek. 

Nem erre adta az Isten. Fontos, hogy ne hanyagoljuk el – de ne váljon bálvánnyá.  

Ő adta az érzékszerveinket, a gondolkodásunkat, a beszédünket, a tanulási képességünket – mind-mind 

hatalmas ajándékok. Látjuk-e azeket az adottságokat, tálentumokat – mint ajándékot? És ebből: látjuk-e az 

ajándékozót? Mint Nehémiásék – akik meglátták Isten mérhetetlen jóságát az életükben – és hálát 

adtak, és dicsőítették Őt!  
Tőle kaptuk az időnket. Kapunk Istentől mindennap huszonnégy teljes órát. Az idő is az Övé. Nem 

tudjuk sem megnyújtani, sem megrövidíteni. Kimondhatatlan ajándék. Arra használjuk-e a huszonnégy 

óránkat, amire Ő adta? Mennyi időt elpocsékolunk, agyonütünk – ahogy mondani szokták –, másra 

fordítunk, mint amire adta.  

Mit gondoltok, adott Isten mindennap időt arra is, hogy elcsendesedjünk, hogy Őt imádjuk? Mennyi 

időt adott vajon naponta arra, hogy Őreá figyeljünk? Vagy arra nem adott? Sokszor csak a maradék az 

Övé. Ha éppen várakozni kell egy váróteremben, hát ott megpróbálok imádkozni, ha már "hasznosabbat" 

nem tudok tenni, vagy nincs kivel beszélgetni.  

Isten elhalmozott tálentumokkal! „Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a 

kegyességre való”. Minddel! Mid van? Mink van – ami tőle jövő tálentumunk?  

2 A legfontosabb nem az, hogy milyen testi vagy szellemi adottságokat, képességeket kaptunk – hanem az, 

hogy képesek vagyunk megismerni Istent! De még ez a képességünk is az övé, ezt is tőle kapuk – mert 

a hitet is ő gerjeszti bennünk, ez is az ő ajándéka! Éppúgy, mint minden más.  
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy 

megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket”. Hogyan szól ez a Jézus példázatában? 

„Egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát”. Vagyis a szolgák személyesen 

ismerték azt, aki ezeket a kincseket rájuk bízta. Ez az alapja annak, hogy valakinek az élete a helyére 

kerüljön, rendbe jöjjön, és rendben folyjék, kibontakozzon, gazdagodjon, gazdagítson – hogy ismerje azt, 

aki őt megalkotta, akinek mindent köszönhet, akitől mindent kapott – aki megváltotta, bűneiből 

megszabadítgotta – és akinek gondja van rá.  

Az Istent Jézus Krisztusban lehet megismerni – őbenne jelentette ki magát. Az Ő golgotai kereszthalálában 

és üres sírjában. Miért tette? Azért, hogy elmondja: a bűn miatt nem lehet teljessé az életünk. A bűn 
miatt sikkadnak el kincsek és értékek, amelyeket Isten velünk, bennünk eltervezett – de Ő azt akarja, ezt 

végezte el a kereszten, hogy életünk legyen az ő szabadításában, és életünk, tálentumaink sokszoros 

termést hozzanak.  

Ma arra kérlek, imádságos szívvel vedd sorba tálentumaidat, amelyket Tőle kaptál! Kérjük együtt a 

Szentlélek Istent, hogy adjon világosságot: tudd számbavenni, és tudd mindazt neki visszaadni: hogy ő 

használjon téged és életedet a maga dicsőségére! Ámen.  


