
2013. 08. 11. Vasárnap. Vancouver. A hű szolga – tálentumaink. 4. C: A jutalom. 

Lekció: Máté 25: 14 – 30 

Textus: „Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” 

(…) „Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (…) 

„Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát 

pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”. Máté 25: 21, 23, 29 – 30 

Kedves Testvérek! 

Divat manapság végítéletről, örök életről, utolsó időkről, végső dolgokról beszélni. Nagyon sok prédikáció (praise 

radio), de még a nem hívő emberek is elemezgetik a Jelenések könyvét, bogarásszák az értelmét, keresik a rejtett 

kódot (Da Vinci Code), hogy megfejtsék a megfejthetetlent. Tehát van egyfelől egy túlhajszolt titokfejtési láz.  

És van másrészről egy nagyfokú érdektelenség. Egy jó csomó ember számára csak a fizikai lét, a jelen számít. Még 

a hívők közt is. Ne arról beszéljünk, mi lesz – hanem arról, mi van. A sok gazdag, gondtalan jómodjában nem tud 

mással foglalkozni – arról beszéljünk, hogyan éljek, mi az Isten vezetése? Hogyan éljek meg, vezessem a 

családomat: ebben a felborult világban mit kíván az Isten, hogy az ő áldásával follyon az életem? Hogy mi lesz 

azután – azt majd a kegyelmes Isten eldönti. Nem érdekel, nem foglalkozom vele. Az evangéliumnak csak az a része 

kell, ami a máról szól. 

Pedig a hívő embernek tisztában kell lennie Isten igéreteivel, hogy erőt merítsen általa, hogy élete, 

reménysége alapjává váljanak. Sőt, ezen felől, hogy jövő-tudata a jelenben gyümölcsöt hozzon Isten dicsőségére 

és sokak javára!  

Ez is egy tálentum az Istentől – mármint az, hogy tudom, mivégre élek. Mifelé tartok, mi az értelme ennek az 

egésznek – milyen hatalmasan nagy az Isten kegyelme!  
1 Mert mindenkinek vannak tálentumai. „Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy 

megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk”. (1Korinthus 2:12) 1.1 Jézus Krisztus. 1.2. Hit. 1.3. És az 

életünk tervszerű leéléséhez szükséges minden más eszköz, tálentum, amivel felszerelt!  

Mindenkinek van! 2 Ezekkel minddel gazdálkodnunk kell.  Befektetni. Isten dicsőségére és magunk és felebarátaink 

épülésére és javára. Aki nem fekteti be – tékozolja. Isten nincs el, mint befőtt – hanem egyfolytában 

munkálkodik. És az is, aki az övé. Fárasztó, és kockázatos – de ez vezet az életre. Az a dolgunk, arra hívattunk 

el, hogy munkáljuk Isten országát. 3. Ezért: aki ezt nem teszi – tékozol. Elássa azt, amit kapott. Ilyen 

értelemeben mindegy, hogy elmegy és mint a tékozló fiú kicsapongó életével elszórja – vagy nem megy el, de nem 

is fekteti be. Mint az otthon maradt tékozló fiú – aki nem fektette be azt a szeretetet, amiben élt, felnőtt, hanem 

eltékozolta, mert kegyetlen gyűlöletté válhatott. Ott élt az Atyai házban – de távol az Atyától. Ő az, aki elásta a 

tálentumát. 

Isten szeretete mindannyiunkat dinamikus, mozgalmas hívő életre hívott el. Vele közösségben, az ő követként 

élni a világban. Befektetni, dolgozni, utakat keresni – ha egy út megnyílik, azon elindulni, végig menni. 

Állandó áldozatokat hozni – és mindeközben végig felfelé nézni, felülről vezetést várni, kapni! Ez a mi küldetésünk 

– Jézus Krisztus köveitőiként!  

Nick Vujucic két diplomát szerzett, mint könyvelő és befektetési tanácsadó. Nem dolgozott soha ezekben, mert Isten 

elhívta a bizonyságtételre és szolgálatra – és azóta lelkész, szónok. 2012 februárjában nősült, második gyermekét 

várja, közben járja a világot, és hirdeti a reménység evangéliumát. 27 országból álló turnéja első állomása Budapest 

volt. Se keze, se lába – de hite van és csodálatos Szabadítója, Megváltója, ezért nem ér rá unatkozni, sajnálkozni, 

magát sajnáltatni. Pedig ő is innen indult – ahogyan mindenki életében megjelenik ez a kisértés: ne mozdulj, nem 

vagy jó semmire, úgyse érsz sehova, nem fog sikerülni, lásd be: esélytelen vagy, nézz csak magadra.  

Ennek a kisértésnek az ereje éppen abban van, hogy ha magunkra nézünk, akkor igazat kell adjunk a kisértőnek. 

Magunktól tényleg nem megy. De vele minden lehetséges! „Te vagy, URam, a mécsesem, az ÚR fénysugarat ad 

nekem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az 

ÚR beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek”. (2Sámuel 22:29–31) 

Aki Krisztusban van, az dinamikus életet él. Olvastam egy fiúról, Phil Toth-ról, aki San Diogo mellett lakott, és 

aki 22 éves korában betegedett meg gyógyíthatalan, kezelhetetlen amiotrófiás laterális szklerózis betegségben. 

Problémák a beszéddel, szédülés, erőtlenség. Idegpályák legyengülése – izmok nem kapnak parancsokat, ezért 

leépülnek. Átlagosan 2-5 év élettartalom. Olyan súlyos volt a betegsége, hogy az orvosok három hónapot adtak neki. 

De ő hite által élt! Honlapot alapított és azzal foglalkozott, hogy imára buzdítson másokat; aki még nem az Úré, 

arra, hogy térjenek meg, és bízzanak Istenben. Csoda volt, hogy még 5 évet élt. Nem adta át magát a teljes és 

kilátástalan reménytelenségnek. Ezt írja a honlapján, ami még ma is, halála utás sok évvel, fent van a neten és 

olvasható: „Köszönöm Istennek, hogy átvezet engem ezen! A betegségem közelebb vitt Hozzá (ha csupán ennyit tett 



volna, azt mondanám: megérte), és hozzásagített ahhoz, hogy átértékeljem az életemet, felfedezzem magamban a 

hitet, megtapasztaljam hozzám közel s távol élő keresztyén testvéreim szeretetét. Megtanított arra, hogyan 

függhetek teljes mértekben az Úr Szavától; jobban megismertem az Igét, éretebbé vált a hitem. Családom tagjai és a 

barátaim sokkal közelebb kerültek hozzám. Nagyon sok mindent megtanultam az egészségről, a táplálkozásról, a 

testemről való gondoskodásról. Hihetelen, milyen sok előnye van ennek a helyzetnek”.  Kapott tálentumot? Kapott. 

Ahányat kapott, azt befektette – haláláig! 

Mert mindennek rendelt ideje van. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje reménységnek, az örömnek. 

Megvan az ideje az elcsüggedésnek – és van ideje a felállásnak. Megvan az ideje a pihenésnek és megvan az ideje a 

munkának. És az egyensúly nem borul fel egyik irányba sem, mert annak a kezében van az élete, aki mindent 

szép renddel teremtett! Nem kiborul – hanem leborul. Nem szétesik – hanem épül, épít és kiteljesedik. Nem elvan, 

megvan valahogy (mint a befőtt) – hanem aktív, dinamikus, mert Ura által vezetett személy.  

Tudjátok, ez azzal kezdődik, hogy az ilyen ember észreveszi, hogy tele van a mosogató mosatlannal – és nem vár a 

társára, és ül le számítógépezni, hogy ő majd úgy is elmossa – hanem először elmossa, és utána ül le. Mert szeret és 

használja a tálentumait. Az ilyen ember nem Pató Pál úr, „az ej, ráérünk arra még” hozzáállással – hanem olyan, 

aki néz, lát és cselekszik. Hitből. Cselekvővé változtatja hitét. Nem csupán dogmák sokasága a hite – hanem 

Krisztus-inspirálta élet.  

Ezért az első jutaloma annak, ha valaki hittel, jól használja a tálentumait – hogy megtelik az élete élettel. 

Helyére kerül, rendeződik, értelmet nyer, célt, hivatást, küldetést, amihez erőt kap, iránymutatást, vezetést! 

Második, hogy nem ér rá magába roskadva önmagát sajnálni, begubódzni, mély depresszióba esni. Nem spirálisan 

lefelé halad – hanem dinamikusan felfelé! Harmadik, hogy tapasztalhatja, hogy Ura áldása kíséri életét – vagyis 

hogy a tálentumok sokasodnak! Az ötből másik öt lesz, a kettőből másik kettő. Nagyon világosan látja – minden 

kegyelemből van! Negyedik, hogy láthatja a reményt, az örömet a másik szemében! Tapasztalhatja, ahogyan 

hatással van a másikra, ahogyan élete bizonyságtételén át munkálkodik a szerető, megváltó, szabadító Isten!  

Ötödik jutalma az, amiről Jézus ezt mondja a példázatban: „Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a 

kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!”  

Szóval csupa happy end? Nem. Aki elásta, annak: A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott 

lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Hogy-hogy, hát Isten nem kegyelmes? Hát nem azt olvassuk, hogy „Hiszen 

kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki 

se dicsekedjék”. (Efézus 2:8–9)  

Aki az Istentől kapott tálentumait, azaz az életét elássa, és úgy zárul le számára a kegyelmi idő – az elveszett. Az 

nem élt a kegyelemmel, amit Isten számára Jézus Krisztusban adott. Tudott róla – de nem élt vele. Ez a 

példázata tíz szűz példázata után van közvetlenül, ami így fejeződik be: „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem 

az órát nem tudjátok. Mert úgy van ez, mint miker egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik 

vagyonát…” Vigyázzatok tehát!  

Eben a példázatban nem teljesítményről van szó – hanem készségről! Nem úgy, mint a kommunizmus idején, 

ahol 150%-ot, és 200%-ot kellett teljesíteniük az élmunkásoknak, hogy megkapják a szebbnél szebb kitüntetéseket, 

és benne legyenek a TV-ben, mint példaképek. Nem teljesítményre megy, hanem készségre. Az adakozásról írja Pál 

apostol, és erre is igaz: „Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek van, nem aszerint, amije 

nincs”. (2Korinthus 8:12) Odaviszem-e őszintén, igazán, tettre, szolgálatra készen az én egész bűnbocsánatra, 

megváltásra, újjászületésre szoruló bűnös életemet Jézus keresztje alá, kérve, hogy szenteljesn meg és 

használjon – vagy nem? Ez a kérdés. Aki az öt tálentumot, és aki a kettőt kapta és nyerte ezt tették! Alázattal, 

hittel – kegyelemből.  
És tudjátok mi a hallatlan evangélium ebben a példázatban? Hogy ha el is ástad – bármikor kiáshatod, és 

kamatoztathatod! Még a halálod előtt néhány évvel is – sőt, megdöbbentőt mondok – még néhány órával is. Jézus 

a latornak – aki ott függött a kereszten és volt még néhány perce, órája az életből, és eltékozolta, elásta egész addig 

mindenféle tálentumait – azt mondta Jézus: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” Miért? 

Azért, mert ilyen jól használta a tálentumait? Nem. Azért, mert bűnbánattal ment Krisztushoz! „Jézus, emlékezzél 

meg rólam, amikor eljössz királyságodba.”  

Vajon neked mond-e majd ilyet Jézus azon a napon, amikor oda készülsz? Vagy: „A haszontalan szolgát pedig 

vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Haszontalan szolga – aki szolgává lett, de 

haszontalan, mert nem élt, azaz visszélt Isten kegyelmével, amit megismerhetett. Lesz sírás és fogcsikorgatás – és 

lesz az Úr ünnepi lakomája. Legyünk ott mind! Ámen.  


