
2013. 06. 30. Vasárnap. Vancouver. C: A hű szolga – tálentumaink. 2. A kamat.  

Lekció: Máté 25: 14 – 30 

Textus: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” 1Péter 4:10 „Az, 

aki az öt tálentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik 

kettőt.” Máté 25: 16 – 17 

Kedves Testvérek! 

Múlt vasárnap a tálentumok példázata alapján arról volt szó – mindenkinek vannak telentumai. Nincs 

senki, aki tálentumok nélkül születik. Minden tálentumunk forrása Isten. Legfőbb tálentumunk a hit 

ajándéka, amellyel megismerhetjük Őt az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ha megismertük Őt, ha 

engedelmeskedünk Neki, ha ő lesz életünk Ura és hit által elkezd élni bennünk – akkor ő hívja életre, 

aktivizálja tálentumainkat, egész életünket. Helyére kerülnek a dolgok!  

Nagyon sokak, nagyon sok elrejtett tehetsége, adománya, tálentuma elsikkad, leépül, elhal – mert Isten 

nélkül, önmagának él. Ha valaki nem adja vissza önmagát és tálentumait annak, aki adta, teremtette, 

formálta – az elpazarolja, vagy elpocséklolja azokat. Hiszen ő az, aki a legjobban tudja, hogy mire, 

miért, mi célból teremtett bennünket, áldotta meg azokkal a tálentukmokkal, amelykekel rendelkezünk. 

Mi, magunktól nem is tudjuk pontosan, mi minden szunnyad bennünk – ameddig Isten szeretete 

életre nem kelti, meg nem mutatja, fel nem ismerteti velünk. A példázatban mindegyik szolga 

hatalmas kincset kapott – még az is, aki az egy tálentumot kapta.  

Szó volt múlt héten arról, hogy ezek a szolgák személyesen ismerték az Urat, aki átadta nekik ezeket a 

kincseket.  Tudták, ki ő, mit kíván, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Éppen az a szolga, amely elásta 

ura pénzét vallotta meg, hogy nagyon is jól ismerte őt. „Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, 

aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál”. Biztosan nem csak ezt és 

így ismerte belőle – hiszen a másik kettő nem ilyennek, nem így ismerte meg az urat. Hogyan lehet, 

hogy valaki így – a másik pedig úgy ismeri meg az Urat? Mert aki nem a keresztből kiindulva ismeri 

meg az Istent – annak isten-képe hamis. Isten nem a jóságos öregapó, nem a haragvó mindenható, nem 

a szerencselovagok aduásza – ki hogyan, milyen megközelítésből látta meg őt –, hanem ő az az Isten, aki 

annyira szeretett minket, hogy egyszülőtt Fiát adta oda a mi bűneinkért, hogy nekünk életünk 

legyen. Aki nem innen, ebből a nézőpontból nézi, szemléli, keresi az Istent – az nem láthatja meg annak, 

Aki. Az félreismeri Őt. Mint ez szolga a tálentumokról szóló példázatban. Isten – a kérlelhetetlen. Pedig 

nem, hanem: Isten – a szeretet.  

Ez a szeretet viszont nem paszív – hanem aktív. Ige = cselekvést jelentő szó. Isten mindig az ő országát 

munkálja körülöttünk – a világtörténelem kezdetétől annak végéig! És a mi egészen személyes 

életünkben, környezetünkben is! Ezt a munkáját pedig rajtunk keresztül végzi el – ha 

engedelmességünkön és készségünkön keresztül használni tudja tálentumainkat.   

Valóban óriásit fejlődött az emberiség a kőkorszaktól az űrkorszakig. Azért fejlődött – mert az egyes 

emberek befektették tálentumaikat, és Isten ezt a befektetést megáldotta. Azért tudott fejlődni – mert 

Isten tette lehetővé, tárta fel a titkokat az ember számára. De nem tudott volna fejlődni – ha az egyes 

ember nem dolgozik érte keményen, nem fekteti be helyesen, jó iránya tálentumait. Orando et 

laborando. Ha Newton inkább kijárt volna a cimborákkal sörözni – ahelyett hogy nagyon sokat dolgozva 

megteremtse a modern matematika alapjait; ha Irinyi János nem tanulta volna a kémiát szorgalmasan (ami 

érdekelte, és amihez tehetsége volt), nem írt volna 21 évesen német nyelven savakkal foglalkozó 

szakkönyvet, ha kevéssel később egyik tanára sikertelen kisérletéből kiindulva nem kezd el dolgozni 

keményen a robbanásmentes gyufa előállításán – ma szegényebb lenne a világ. Miután egy német 

gyárosnak eladta a találmányát, tudjátok mit csinált? A pénzből továbbtanult. Ha Metzger Frigyes 1940-es 

években inkább arra használta volna német származását, hogy személyes előnyökhöz jusson, ahelyett 

hogy zsidók százait mentse meg saját életét kockáztatva – sok gyermek meg se születhetett volna, például 

az a Montreáli egyetemi professzor se, aki a Jad Vashem kitüntetésre javasolta a lelkipásztort.  

 „Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy 

gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok 

gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így 



válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem 

jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.” (Lukács 13: 6 – 9) Mit kezdessz az életeddel? Ha az Úrral 

kapcsolatod van – körülássa, megtrágyázza. De nem csak azért, hogy legyen, szép legyen, jól érezze 

magát – hanem, hogy gyümölcsöt teremjen az Isten dicsőségére és mások javára. 

A kamat nem más – mint az életünk gyümölcse. Ha nincs rajta, benne, általa – akkor meddő, hogy 

vagyunk! Jézus mondja: „Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is 

elvétetik, amije van”. (Máté 13,12) Ki az, akinek nincs? Van olyan? Van. Az, aki hit és Isten nélkül él. 

Aki őnélküle nem képes látni tálentumait és hasznosítani életét! Mert aki Vele jár, annak Isten 

megmutatja, milyen kincseket rejtett el benne. Megmutatja és használatba állítja. Mert midnenkinek 

van – lehet, hogy nem öt, de egy biztosan! És akkor az Úr nem az ötöt kéri számon, hanem az egyet.  

Megnéztem az értelmező kéziszótárban: Tehetség (tálentum) = átlag feleletti képességek; kreativitás; 

feladat iránti elkötelezettség. Ez a legfőbb kamatozás – odatenni életünket mindenestül az Isten 

kezébe, hogy szabadon használja! Feladat iránti elkötelezettség! 
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek van, nem aszerint, amije nincs.” 

(2Korithus 8:12) Ezt a Jeruzsálemi szegényeknek való gyűjtéssel kapcsolatban írja Pál apostol – de 

általánosan igaz. A készség kell, az odaszánás – ahogyan Józsué mondta a honfoglalás után, amikor a 

nép kétfelé sántikált: „de én és az én házam népe az URat szolgáljuk!” (Józsué 24:15) 

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó 

sáfárai: Majd példaként néhány dolgot említ: „ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha 

valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten 

dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké”. (1Péter 4:10 – 11) Ez a 

lényege mindennek: hogy általam is, az én gyarló életem által is – Isten dicsőítsék! 

Bertoldo de Giovanni neve nem ismerős még a művészeteket pártolók körében sem. Donatello tanítványa 

volt, aki kora legnagyobb szobrászművésze volt – és tanára volt Michelangelo-nak. 14 évesen került a 

műhelyébe és azonnal meglátta benne a zsenialitást. De Bertoldo azonnal meglátta azt is, hogy ez a 

hihetetlen tehetséges fiatal hajlamos arra, hogy – mint minden ember –, a dolgok könnyebbik végét 

megragadva, olcsó bóvlik előállításával jól éljen. Ezért a mester állandóan igyekezett nehezebb és 

nehezebb kihívások elé állítani a fiatal tehetséget. Egy nap amint belépett a műterembe, látta, hogy 

Michalengalo egy majdnem kész szoborral piszmog, ami messze elmaradt tehetségétől. Bertoldo fogott 

egy kalapácsot átviharzott a termen és széttörte apró pici darabokra, miközben azt kiabálta: Michelangelo, 

a tehetség olcsó – de az odaszánás drága.  

A tehetség olcsó – ingyen van; de az odaszánás, az odaszánt élet, hogy a tálentumok, a néhány 5, a 

több 2, és sok-sok 1 tálentum sokszoros termést hozzon: az már drága. Önmegtagadásra, 

áldozathozatalra, lemondásra, szorgalomra, türelemre, sok-sok munkára van szükség.  

Valahogy úgy, ahogyan arról így olvasunk a Szentírásban: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú 

dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát 

nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt.” 

(Filippi 2:3–4) És azzal az őszinte alázattal, ahogyan József felelt a fáraónak az Istenre mutatva: „József 

így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára”. (1Mózes 41:16) Neki legyen a 

dicsőség egyedül – és én maradjak eszköz az ő kezében! De legyen érte áldott, hogy használ. 

Testvérek – ez a kamat! Ez a nekünk adott, ránk bízott 5 – 2 – 1 tálentumok kamata.  

Pál apostol írja egyik levelében: „Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak”. 

(1Korinthus 11:1) A napokban olvastuk a Kalauzban ezt a mondatot: „Te tudnád őszintén arra kérni Istent, 

hogy mások olyanná legyenek, amilyen te vagy?” Csak akkor – ha van bennem olyan, ami nem én 

vagyok: hanem már Krisztus bennem. Kamatozik-e már a mi életünk? Vagy elástuk a tálentumot és 

megőriztük, minden kamat nélkül? Vagy eltékozoltuk? Ki-ki válaszoljon erre a kérdésre magában, 

csöndben, imádságban! Ámen.  


