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Máté 25,14-30:  „Mert úgy van ez [a  mennyek királyi  uralma],  mint  amikor  egy ember,  aki
külföldre utazott, maga elé (magához) hívta rabszolgáit és átadta nekik vagyonát, és (az) egyiknek öt
talentumot adott és a másiknak kettőt, harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek képessége szerint, és
elutazott külföldre. Aki öt talentumot kapott, kiment, forgatta (dolgozott vele) és még ötöt szerzett.
Hasonlóképpen, aki kettőt kapott, más kettőt szerzett. Aki pedig az egyet kapta, elment, földbe ásta és
elrejtette ura pénzét. Sok idő múlva pedig megérkezett azoknak a rabszolgáknak ura és számadást
tartott velük, és (oda)jött az, aki az öt talentumot kapta, másik öt talentumot hozott és ezt mondta:
uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd másik öt talentumot szereztem hozzá. (Ezt) mondta neki az
ura: jól  van jó és hűséges rabszolgám, kevesen hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe,
odajött az is, aki a két talentumot kapta, ezt mondta: uram, két talentumot adtál át nekem: nézd,
másik két talentumot szereztem hozzá.

Ura ezt mondta neki: jól van, jó és (hit)hű rabszolgám, kevésen (hit)hű voltál, sokat bízok rád:
menj be urad örömébe, odajött pedig az is, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta: uram, tudom
(ismerlek téged), hogy kemény ember vagy: aratsz ott, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahová
magot nem szórtál. És ezért féltem, elmentem és elástam (elrejtettem) a földbe a talentumodat, nézd,
itt van, ami a tied.

Az úr  azonban így válaszolt  neki:  gonosz és lusta rabszolga,  tudtad,  hogy aratok,  ahol  nem
vetettem és gyűjtök, ahova nem szórtam, tehát ezüstpénzemet pénzváltókhoz kellett volna vinned,
hogy  amikor  megérkezem,  kamatostul  kapjam  meg  azt,  ami  az  enyém.  Vegyétek  el  tehát  tőle  a
talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek adnak, akinek van, kap és
bővölködni  fog,  akinek  pedig  nincs,  még  azt  is  elveszik  tőle,  amije  van,  és  a  semmirekellő
(hasznavehetetlen) rabszolgát pedig dobjátok ki a külső sötétségbe. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás.”
(Vida ford.) 

 Említettem az utóbbi  időben,  hogy nagyon sokat  számít  a  hozzáállásunk az  Úr jövetelével
kapcsolatban.  Mi  az  én  hozzáállásom? Lehetetlen,  hogy  a  szívemben ne  tudjam ezt.  Az  én  uram
halogatja  a hazajövetelt,  ezért  hosszútávra készítek terveket.  És miért  készítem ezeket a terveket?
Mert a szívemben azt mondom: az én uram késlekedik. Ez a hozzáállás pedig oda vezet, hogy csak idő
kérdése, mikor kezdek olyan dolgokat tenni, amiket nem kellene. Máté 24,50-51: „Megjön annak a
szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; akkor
kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Éppen úgy, mint a
Máté 25,30-ban azt szolgát, aki nem használta a tálentumot, melyet kapott.

 Ami az életünket illeti, szüzek vagyunk, ami pedig a szolgálatunkat illeti, rabszolgák vagyunk.
Rabszolgáknak kell lennünk, szeretetből, és Neki kell szolgálnunk. A szüzek egy része okos volt, tartalék
olajat  készítettek  maguknak.  Nagyon  elővigyázatosak  voltak,  hogy  amikor  a  vőlegény  megjön,  a
lámpásaik  el  ne  aludjanak.  Volt  tartalék  olajuk,  mert  amikor  a  földön  voltak,  megüresítették  az
edényüket, ezért az edény meg tudott telni,  és így volt tartalékuk. A tartalék mentén sok minden
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történik. Ezekre az időkre kell, hogy legyen tartalékunk.

 Most  a  tálentumok példázatáról  szeretnék beszélni.  Szeretném az  elején elmondani,  hogy
különbség van a minák és a tálentumok példázata között. Tudjátok mit mondott az a szolga, aki egy
minát kapott, és amikor megjött a gazda, a minák megsokasodtak, és tíz minája lett? 

Lukács 19,16-18: „Megjelent az első, és azt mondta: Uram, minád tíz minát nyert (termelt1). Az erre
így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött. Aztán jött a
második, és jelentette: Uram, minád öt minát nyert (hozott2).”

Máté 25,20: „és (oda)jött az, aki az öt talentumot kapta, másik öt talentumot hozott és ezt mondta:
uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd másik öt talentumot  szereztem3 hozzá.” Itt már nem azt
mondja, hogy „hozott” öt tálentumot. Amikor a másik szolga jött a két tálentummal, azt mondta a 22.
versben: „A két tálentumos is hozzá ment, és így szólt: Uram, két talentumot adtál ide nékem, nézd,
még két  talentumot  szereztem4.”  (Csia  ford.)  Ő sem azt  mondja:  „Uram,  a  két  tálentum még két
tálentumot hozott”.

 Mit gondoltok, miért így van? Mert áldásban részesültünk, és Krisztus Szelleme által minden
tagnak van legalább egy ajándéka. Isten mindnyájunknak adott egy ajándékot, és azzal az ajándékkal
szolgálnunk kell  a testet. Ha van két szemem, akkor ez a kettő azt mondhatná: „micsoda áldásban
részesültünk, mert látunk! Az orr egyáltalán nem lát, a száj nem lát, de mi látunk!” Nem így van. Az
ajándékok  nem  Maga  a  Szent  Szellem,  hanem  ezek  a  Szent  Szellem  ajándékai,  a  Szent  Szellem
megnyilvánulása. És mindenki, aki kapott egy ajándékot, azzal az ajándékkal kell a testnek szolgálnia. 

Nagyon érdekes ez. A testvérek fel fogják ismerni, ha valóban rendelkezünk azzal az ajándékkal,
amelyről azt állítjuk, hogy a miénk. Nem szükséges, hogy szellemiek legyenek, akkor is látni fogják. Ha
van ajándékunk, hogy bátorítsuk a testvéreket, de mi tanítani szeretnénk, a testvérek látni fogják, hogy
nekünk ez nem megy. Megpróbálunk tanítani, de nekünk nem ezt kell tennünk, hanem azt, amit az Úr
nekünk adott. Akkor valóban örömünket fogjuk lelni abban, amit Ő adott nekünk.

A minák tízszeresen megszaporodhatnak.  Miért  így  írja  az  ige:  „a te minád  hozott még tíz
minát”? Mert Pál, amikor a minákról beszél, azt mondja: „többet munkálkodtam, mint ti mindnyájan.”
És aztán megmagyarázza: „mégis nem én, hanem Isten bennem levő kegyelme.” A kegyelem a mina.
Ahhoz, hogy a kegyelem általunk munkálkodhasson, és hogy a beszédünk kegyelemmel teljes és sóval
fűszerezett legyen, nekünk magunknak félre kell állnunk. A mina  önmagában hoz tíz minát. Bárcsak
ismernénk ezt a kegyelmet! Nagy áldásban részesülnénk. Uram, taníts minket, hogy tudjunk félreállni,
mikor Te munkálkodsz, és higgyünk! Zsoltár 37,5: „Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő
teljesíti.” Félreállhatunk. Szeretnétek munkálkodni? Félre kell állnunk.

 Miért mondta ezt a szolga: még szereztem hozzá két tálentumot, vagy öt tálentumot? Miért
mondta ezt? Mert ahogyan írva van: „a próféták szelleme enged a prófétáknak”. Mi a testbe lettünk
helyezve  mint  tagok.  Mivel  tagok  vagyunk  a  testben,  Isten  bizonyos  rendeltetéssel  helyezett
bennünket oda. Egyetlen tag sem passzív a testben. Minden tag tevékeny, aktív. Ez néha körülményes.

1 proszergadzomai – termel, hasznot hoz, gyarapodik 
2 poieó – terem; (termést) hoz;
3 kerdainó – nyer, megnyer, szerez, megszerez        
4 kerdainó – nyer, megnyer, szerez, megszerez        (– a szerk. megj.)
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Elmondok  egy  történetet.  Sok  évvel  ezelőtt meghívtak  valahova,  ahol  testvérek  gyűltek  össze.  Az
alkalom végén az egyik testvér bejelentette, hogy meg fogja őket látogatni valaki, akit én is ismertem –
és  gondolom,  ez  nem  volt  véletlen.  A  testvérek  lelkesedtek  ezért  a  látogatásért.  Szóltam  nekik:
Testvérek, nem jó dolog, hogy ez a valaki  ide jön,  mert hogy egyebet ne mondjak, tévtanításokat
terjeszt. Tudjátok, mit válaszoltak? Ha úgy van, akkor az Úr nekünk is meg fogja mutatni.

 Testvérek, Krisztus testében, a helyi gyülekezetben, vannak olyanok, akiknek – nem azért, mert
okosabbak lennének mint mások, de vannak bizonyos ajándékaik, ami másoknak nincs. Itt van a kezem
és ezek az apró részecskék, amelyek azért működnek, hogy használni tudjam. Van valami, amit meg
kell tanulnunk, amikor ezekről az ajándékokról beszélünk; ez pedig az, hogy korlátozva vagyunk. Nem
rendelkezik mindenki minden ajándékkal. Ne csináljunk úgy, mint azok a testvérek, hogy „az Úr nekünk
is megmutatja”.

 Arra gondoltam az elmúlt napokban: ha nem értem az igét, akkor nem vagyok képes helyesen
hasogatni  az  igazságnak  beszédét.  Tudjátok  miért?  Ha csak  egy  kicsit  is  jobban hangsúlyozok egy
igazságot, mint kellene, mindjárt elvész az egyensúly. Annyira fontos, hogy a testnek szolgáljunk. De
hogy szolgálhatunk Krisztus testének? Krisztus teste nem csak mi vagyunk. Krisztus teste mindazok,
akik az Övéi, mind, akik újjászülettek. Ismertem itt a városban egy asszonyt, aki az ortodox templomba
járt; nem volt világossága, de örült, valahányszor beszélgettünk. És meg vagyok győződve, hogy vannak
testvérek mindenhol. Isten a tagokat a testbe helyezte, nem a helyi gyülekezetbe. Mi egymásnak tagjai
vagyunk.

 AKKOR, mikor az ember Fia eljön, Máté 25,14: „Mert úgy van ez [a mennyek királyi uralma],
mint amikor egy ember, aki külföldre utazott, maga elé hívta rabszolgáit és átadta nekik vagyonát.”
Testvérek,  nem  csak  ajándékunk van,  de  az  Úr  ránk  bízta  a  vagyonát és  azt  mondta:  használd,
kereskedj vele! Amikor pedig eljön, nem úgy lesz, ahogy mi gondoljuk: jól van, hát te sok mindent
megpróbáltál, de nem jártál sikerrel. Nem így lesz. Az Én tőkémnek gyarapodnia kell! Kétszer annyi
legyen! Ha öt tálentumot kaptál, akkor tízet kell  hoznod. Ha kettőt kaptál, akkor négyet. Ha egyet
kaptál, akkor az kell, hogy gyarapodjon!

 Testvérek,  figyeljetek,  azon a  helyen,  ahova az  Úr  helyezett titeket  a  testvérek  között,  ne
tegyétek azt, amit nem kell tennetek! Amikor beszéltek, figyeljétek az embereket, és észre fogjátok
venni,  hogy  amit  tesztek,  azt  elfogadják-e?  Isten  odahelyezett  bennünket  valahova,  és  felelősek
vagyunk azért, hogy azt tegyük, amit Ő adott nekünk.

 Tudjátok  azután  mi  történt?  Ebben  a  példázatban  is,  és  a  minák  példázatában  is,  az  ige
nagyrészt  azzal  a  szolgával  foglalkozik,  aki  egyetlen  minát  kapott,  és  elásta  azt;  vagy  a  tálentum
esetében belekötötte egy kendőbe – a gazda pedig nem örült ennek, és azt mondta neki: „gonosz és
rest szolga!”. Hogyan élt vajon az a szolga, aki elásta a minát a földbe? Tudjátok, hogyan? Mint egy
hústesti ember. Tudjátok, hogyan él egy hústesti keresztény? Isten Szelleme benne van, de úgy él, mint
a világ. Úgy reagál, mint a világ, úgy jár mint a világ, a vágyai ehhez a világhoz kötődnek és nem az
Úrhoz. 

Tudjátok, hogyan szolgál az az ember, aki nem használja a tálentumot, amit az Úrtól kapott?
Nagyon nagy zűrzavart kelt az ilyen. Az emberek összezavarodnak, ahol ő van. Sok szolga a természetes
adottsága, tehetsége szerint szolgál. Látjátok, most mindenki énekel. Nekem is küldenek mindenféle
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énekeket. Ez akkor tesz rám benyomást, ha ismerem az illetőt. Ma a testvérnő, amikor énekelt, az ő
szíve vágyát fejezte ki. Istennek nincs szüksége természetes tehetségre, csak abban az esetben, ha az
átment  a  halálon  és  a  feltámadáson.  A  bolond  szüzek  nem  mentek  be  a  Bárány  esküvőjének  az
ünnepségére. Az a szolga, aki egyetlen tálentumot kapott, de nem használta azt, ki lett vetve a külső
sötétségre; ott lesz sírás és fogcsikorgatás.

 Tudjuk, hogy meg vagyunk váltva mindörökre; és a mi megváltásunk azon alapul, hogy hittünk
az Úr Jézus Krisztusban, aki bűneink büntetését hordozta. Az Ő életét kaptuk és az Övéi vagyunk. De
ami a felelősséget illeti: ahogyan a felelősségünket teljesítjük, az határozza meg a jövőbeli sorsunkat.
Kérdezd meg, imádkozz, és lásd meg: milyen ajándékot adott neked az Úr? Ne törekedj arra, hogy a
Bibliát magyarázd, ha nem erre hívattál el! A helyzet nagyon-nagyon komoly. Isten elhívott bennünket,
hogy szolgáljunk.  A mi  szolgálatunk pedig az,  hogy Krisztust adjuk másoknak.  De hogyan tudnánk
Krisztust adni, ha nem vagyunk összetört emberek? Beszélhetsz az összetöretésről, de testvérek, ha
például odamész valakihez, hogy bocsánatot kérj; és az eszeddel tudod, hogy tévedtél, és azt mondod:
„Testvér, bocsáss meg!” – de ha ez csak észbeli meggyőződés a tévedésedről, és nem vagy összetörve,
akkor nem sok mindent tettél. Az Úr össze kell törjön, hogy valóban bocsánatot tudjak kérni valakitől,
és azt mondjam, „bocsáss meg!”.

 Testvérek, nagyon fontos, hogy megértsük: az Úr mindegyikünknek adott egy ajándékot és
ezzel az ajándékkal szolgálnunk kell a testet. A testen kívül semmilyen szolgálat nem létezik. Minden a
testhez kötődik. És az Úr meg akar tanítani, hogy Tőle függjünk. Egyre jobban közeledjünk a Főhöz.
Legyen szoros kapcsolatunk a Fővel, hogy azt tudjuk tenni, amit az Úr bízott ránk. Erre vagyunk elhíva.
Ahogyan Pál mondta Timótheusnak: „az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat, amit az Úrtól
kaptál,  teljesen  betöltsd”.  Ezt  kívánom  én  is,  testvérek,  hogy  az  Úr  elkezdjen  munkálkodni  a
szívünkben, hogy ezt megértsük.

 És meg leszünk próbálva. Tudjátok, mi történt Mózessel, mikor szolgálni akart a testvéreinek?
Azt gondolta, a testvérei meg fogják érteni, hogy az Úr általa akarja megszabadítani őket, de el kellett
menekülnie Midjánba negyven évre. Az Úr pedig negyven éven át tanította és formálta őt a pusztában,
hogy  visszajöhessen.  Ha  a  testvérek  nem  fogadják  el  a  szolgálatodat,  akkor  negyven  évre  el  kell
menned a pusztába. Ez nagyon fontos. Ne kövesd el azt a hibát, hogy a testvéreidet hibáztatod, ha
nem fogadják el a szolgálatodat! Miután negyven év múlva Mózes visszatért, és elmagyarázta Izráel
véneinek, tudjátok, mit tettek ezek az emberek? Meghajtották magukat Mózes előtt, és hálát adtak,
hogy Isten meglátogatja Izráel népét.

 Testvérek, az Úr munkálkodjon a szívünkben, hogy azok legyünk, akik azt teszik, amit tenniük
kell. Ez nagyon fontos, alapvető dolog. Mert eljön az idő, mikor az Úr számon fogja kérni: „Mit tettél az
Én  vagyonommal?  Mit  tettél  az  ajándékokkal,  amiket  Én  adtam  neked?”  Az  Úr  legyen  irgalmas
hozzánk. Mert ez az idő, amikor számon kér bennünket, ez AKKOR lesz, amikor eljön az ember Fia: az Ő
jelenléte, a parúszia alkalmával. Az Úr munkálkodjon a szívünkben, hogy tudjuk azt tenni, amit az Úr
ránk bízott. Ámen.     
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