
2013. 08. 04. Vasárnap. C: A hű szolga – tálentumaink. 3. Elásott tálentumok.  
Lekció: Máté 25: 14 – 30 

Textus: Máté 25: 24 – 27 „Odament hozzá az is, aki az egy tálentumot kapta és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, 

aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a tálentumodata földbe:  

nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszllt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan gyűjtök, 

ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az 

enyém”.  

Kedves Testvérek! 

A tálentumokról szóló példázat alapján elmondott prédikásiós sorozat első darabja arról szólt: mindenkinek vannak 

tálentumai. Isten felszerelt bennünket mindazzal, ami szükséges. A vele való élő közösségben az ige és a Lélek által 

kerülnek a felszínre az ajándékok: Isten számára hasznosíthatókká! Ezért az első a hit ajándéka, amellyel 

megismerhetjük Őt, és az Ő akaratát! 2. Mert az életünk célja, hogy ajándékaink kamatozzanak! A kamat pedig az 

Isten dicsősége, az Ő akaratának megvalósulása = az agapé szeretet.  

Akinek életében ez nem gyarapszik, nem árad tovább; akinek hite nem munkál életet – az elássa. Ez a mai témánk. 

Aki az egy tálentumot kapta – szomorúan, keserűen vette át a hatalmas vagyont. Valószínűleg, amikor látta, hogy a 

többiek mennyivel többet kaptak, mint ő, már akkor elhúzta a száját. Ők miért kaptak többet – ő meg miért 

kevesebbet? Miért nem kap mindenki ugyanannyit? Elvégre az az igazságos! Ez, így igazságtalanság. Azzal a 

sokkal sokkal könnyebb gazdálkodni – mint ezzel a kevéssel. Jaj, nekem milyen kevés van – főleg hozzá, meg hozzá 

képest. Neki 5, neki 2 van – nekem meg csak egyetlen egy. Van nekem is – de az semmi. Talán jobb lenne, ha nem 

is lenne semmi – mert ezzel a kevéssel nehezebb bármit tenni, mint a semmivel. Ha nem kaptam volna semmit, akkor 

nincs mit gondolkodni: beállok napszámosnak – de így? Ahhoz kevés, hogy valami nagyot tudjak vele kezdeni – de 

ahhoz meg sok, hogy csak úgy legyen. Könnyű annak, aki az ötöt kapta – velem meg jól kitoltak ezzel az egyel. 
Ezért az a legjobb, ha elásom. 

Sokan gondolkoznak így. Nézik a másikat, és azt mondják: ez nem igazságos, ez tele van tálentumokkal. Neki ez is, 

meg az is van – ami nekem mind nincs. Milyen jó neki - én pedig lám: milyen szerencsétlen vagyok. Ez sincs, az 

sincs, meg amaz sincs – ami neki, meg neki mind megvan! Szép szeme vagy bármi más testi adottsága, egészsége, jó 

kapcsolatai, kitartása, nagy hite… stb. Mindenki így van vele!  

Pedig azt nem látják, hogy egyetlen tálentum sem kész dolog önmagában. Mindenhez befektetés kell, hogy 

értékké váljon. Olyan ez, mint a kibányászott nemesfém, vagy gyémánt. Még úgy, nyers állapotában is értékes és 

szép – de töredéke annak az értéknek, mint amivé lesz, ha megmunkálják.  

Ha tudod, hogy Isten Jézus Krisztusért, Őbenne és Őáltala hittel, és teljes, örök élettel ajándékozott meg – akkor azt is 

tudod, hogy ehhez kegyelmi ajándékok sokaságával szerelt fel. Legalább egy tálentummal. Ennél kevesebbet egyik 

sem kapott. Ez pedig rengeteg.  

Mert nagyon sok van olyan is, akinek öt tálentuma van, de mert elássa, idővel csak három, vagy kettő lesz belőle. 

És sok olyan is van, akinek csak egy volt – de abból tíz lesz, mert azt az egyet bele tette Isten kezébe, és aztán 

nagy odaszánással, kitartással, szorgalommal, erőkifejtéssel kezdett dolgozni az Isten dicsőségére: és Istennek 

szentelt életén áldás volt, van!  

Miért ásta el? Mit mondott ő maga? „Félelmemben elmentem tehát, és elástam”. Mi tehát a motiváció? A félelem. 

Mitől fél? Önmagát félti. Nem ura pénzét félti: jaj mi lesz, ha az uramnak kevesebb lesz – hanem: mi lesz velem, ha 

nem sikerül a pénzt jól forgatni. Jogosan félti önmagát? „Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is 

aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál”. Mi van, ha nem jön össze és nem sikerül? Hiszen 

minden befektetés – kockázat. Lehet nyerni – és lehet bukni rajta. Szóval: igaza van? A másik kettő vakmerő?  

Az Úr Jézus azt akarja, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból – azaz mindazt, amit belénk elrejtett. Ez nem 

megy teljes odaszánás, teljes erőkifejtés, teljes kockázatvállalás nélkül. Ezt mondja az Úr Jézus a Jelenések 

könyvében a Laodiceai gyülekezetnek írt levélben: „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. 

Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból”. 

(Jelenések 3:15–16) Elvannak, mint a befőtt. Nem égnek Krisztusért – csak pislákolnak!  

Márpedig a keresztyén hívő élet lángolás. Gyertyaláng – miközben ég, világít, fényt ad, és lassan elég. Belevetem 

magam teljesen abba, ami az utam, amit kaptam – és ez bizony kockázattal is jár. Nagyon komoly kockázatokkal. 

Sebeket kapunk közben testileg, lelkileg – mert kiszolgáltatottak vagyunk. De azt mondja az ige: „Nem a félelemnek 

lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”. (2Timóteus 1:7) 1. Erő. Nem az enyém – 

hanem a Szentlélek ereje! Szellemi erőforrás. „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő 

tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek”. (János 14:26) Fizikai 

erőforrás. „Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad 

el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak 



és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra 

kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el”. (Ézsaiás 40:28–31) 2. Szeretet. „Az 

az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet 

annál, mintha valaki életét adja barátaiért”. (János 15:12–13) Ő megtette. És aki Őt követi – szintén megteszi. Ha 

pedig megteszi – már nincs mit féltenie önmagát! 3. Józanság. „A nekem adatott kegyelem által mondom tehát 

közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék 

mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentõl kapott hit mértéke szerint”. (Róma 12:3) Józan lelki nagykorúság a 

dolgok megítélését illetően, az életben való eligazodásban. Hogy minek milyen súlya van. Mégpedig így: „Legyetek 

józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok 

ellene a hitben szilárdan.” (1Péter 5:8–9) Dédapám szeretett vadászni, ezért volt otthon puskája. A 2 VH végén, 

mikor bejöttek az oroszok, a falu jegyzője azt momdta neki: téged egészen biztosan kivégeznek, mert nem 

szolgáltattad be a fegyvert. Hazament és főbelőtte magát. Ennyire megijedt. Pedig református lelkész volt.  

Aki az egy tálentumot kapta – félt. A félelem teszi tönkre, bénítja sok tálemtumunkat. Elássuk. Nem lesz belőle 

semmi. Leépül, tönkremegy.  

Ahogyan sok házasság megy tönkre éppen ezért. Mert az ember félti önmagát és óvatos. Mert már megégett és többet 

nem akar megperzselődni. Marad a külön pénztárca, a féltve őrzött önállóság, függtelenség. Van egy fedél – de nincs 

egység. Együtt vannak – de külön. Elásták a tálentumot – azt a kincset, amit az Úr a házasságban, a teljes szeretet-

egységben, az egymásra hangolódásban, a másikra figyelésben, a másikba beleérzésben, a szeretetben eggyé lételben 

adott. Van házasság: az egy tálentum megvan, elásták – de nincs gyerek, vagy nincs továbbáradó szeretet, senki, 

semmi nem gazdagodik lélekben általa. A kapcsolat nem produktív. Nem szertetet-produktív. Nem ad tovább 

semmit – hanem elnyel. Pedig Isten szeretete a szerelem lángjai, és az egész kapcsolat Tőle van, általa – az ember 

javára és az Ő dicsőségére. De a tálentum elásva a földben hever. És persze ugyanígy az élet minden más területén. 

Mert elástam a hitemet – elástam a Jézus Krisztusban kapott új életemet. Elástam azt, hogy benne, általa vezetett 

ember lehetek. Elástam a szeretetet, amelyet tőle kapok, és amelynek át kell áradnia rajtam. Elástam mindazt a 

jót és áldást – amelyek által másokat is gazdagíthatnék. Ezért és így – magunkat bebiztosítva – ásunk el embereket, 

kapcsolatokat, készségeket, javakat – mert nem fektetjük be az Isten dicsőségére és mások javára, épülésére. Mert mi 

lesz, ha én adok, és nem kapok vissza? Mi lesz, ha még azt is elvesztem, amim van? Hát inkább elásom. Pedig 

érdemesebb befektetni, kamatoztatni – az Úrban, az Úrért, az ő dicsőségére, az Ő vezetését, indítását, 

dinamizmusát követve!  

Sokszor Isten megdöbbentően új utakat ad, nyúl bele az övéi életébe, forgatja ki őket mindenből. Lezár egyet. Talán 

éppen olyat, amiben tehetségesek voltunk, amibe már bele is öltünk sokat, amit úgy éreztük, hogy a miénk. De Isten 

lezárta. És most hogyan lesz? Sokaknak, akik kijöttek Kanadába ebbe tört bele a bicskájuk. Nem lehettek azok, akik 

otthon voltak – vagy nem lehettek azonnal. És akkor most, hogyan tovább? Ismerek olyat, aki alkoholista lett. 

Tönkretette magát, családját – mert nem tudta feldolgozni, hogy valakiből senki lett. Mert ő így élte meg. És ismerek 

olyat is, aki szembenézett a kihívással, hihetetlen energiákat fejtett ki, és ugyanoda jutott, ahonnan elindult. Szolgál az 

Isten dicsőségére, hitben, mások javára. 

Mesélte valaki a héten – testvére utolsó éves joghallgató volt, amikor a 2. VH-ban besorozták és zászlósként kivitték a 

frontra. Három év hadifogság után hazatért. Folytatni, befejezni szerette volna a jogi tanulmányokat, de a kommunista 

rendszer nem engedte. Segédmunkás lett. De szépen énekelt – képeztette magát és operaénekes lett. Isten lezárt egy 

ajtót – de nyitott egy újat. Szem kellett meglátni – és nagy akaraterő, szorgalom, kitartás kellett végigmenni, de 

megtette. Hitben! A telentum nem veszett el – hanem átalakult, dolgozott, és megsokszorozódott. Nem magától – 

hanem Isten kegyelméből; és az Isten vezetésére magát rábízó ember kitartó munkájából, szorgalmából.  
Jézus Krisztus azt mondta egyszer: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodok”. (János 5:17) A 

hívő életben nincs egy helyben toporgás, pepcselés, szöszmötölés, tutyi-mutyiság. Van, hogy Isten valamiért a 

kispadra küld minket egy ideig – de az se passzív, hanem nagyon aktív dolog: mert az imádság elmélyülését szolgálja. 

De ez is átmeneti. Az Úr Jézus nem „elvan mint a befőtt”, hanem Lelke és igéje által nagyon intenzíven, 

dinamikusan jelen van köztünk, és végzi a maga új életre hívó munkáját! Így kell tennünk nekünk is a mi 

összes tálentumainkkal. Dr. Metzger Frigyes még a halála előtt is mindig azt mondta, ha felhívtam: Miklóskám, 

rettenetesen be vagyok fogva. És tényleg: dolga volt. Kamatoztatta tálentumait. Ha elásom – veszít az értékéből, 

mert inflálódik. Vagy válallom a rizikót és befektetem, hogy kamatozzon – vagy lassan azt is elveszítem, amim 

van. Nincs egyhelyben toporgó hívő élet. Vagy dinamikusan fejlődő, vagy leépülő – konzervált hívő élet nem 

létezik! Milyen a tied? Elásott, leépülő – vagy dinamikusan fejlődő? Válaszoljunk rá imádságban! Ámen.  

 

 


