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Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :
M T  2 5 ,  1 4 - 3 0

(A talentumok példázata)

  A L A P I G E :
M T  2 5 , 2 1

„Ura így szólt hozzá:
Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat
bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében!”

 K E R E S Z T E L É S I  I G E :
R Ó M  1 6 , 1 0

„Köszöntsétek Apellészt, Krisztus kipróbált emberét!”

ISTENTISZTELET
2022. május 15.

Jézus példázatai-sorozat/7.

„Osztozva Isten örömében” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 329  :  2  

(„Nem éltem még e föld színén....)
  Keresztelés:  Nagy Balázs
  Ének: KÉ 3  8   („Jézus, Te égi szép…“)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztala körül

  Ének: 155 („Ó, Úr Isten légy közöttünk...”)
  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 167
(„Jöjj mondjunk hálaszót…”)
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1.
ISTEN OSZTOZNI AKAR VELÜNK. Itt és most a földön – és

a Mennyben is. Be akar hívni minket az Ő örömébe! Hiszen
mivel  is végződik  a  példázat?  „..jöjj,  és  osztozz  urad
örömében”? Ez Isten célja velünk, így veled is!

[Ahhoz,  hogy ez a  mondat  a  miénk  legyen,  szívünkig
érjen,  jól értve,  megértve ezt a példázatot, lényeges, hogy
legyen  hozzá  egy  biztos  „középpontunk”.  Erre  ezt  a
mondatot ajánlom:] MINDEN ISTENÉ. 

Vagyis  minden  Tőle  jön,  Tőle  árad!  Az  öröm  is. A
talentumok  is.  (Mindenünk,  amink  van:  tehetségünk,
tárgyaink, családunk, erőnk, mindenünk – mi magunk is.)

[Ebből kiindulva „kitűzhetünk lelkünk falára” egy másik
fontos mondatot is.] Azért vagyunk, és azért van bármink,
mert ISTEN MEGOSZTJA VELÜNK, AMI AZ ÖVÉ. 

Miért  teszi  ezt? A  példázat  kereskedelmi  képéből
kiindulva:  hogy  fialjon  Neki  még  többet?  Isten  befektet?
(Hát nem jár túl jól velünk… :)  ) Mégis. Nem azért, mert
megéri! Egyszerűen szeretetből, szenvedélyből! [Példák]** 

Végső  soron  azért  teszi  ezt,  mert  akarja,  hogy  Vele
örüljünk, BE AKAR HÍVNI AZ Ő ÖRÖMÉBE! 

Ezért  csomó mindent  ránk bíz Isten.  Azzal  kezdte:  az
emberre bízta a Kertet, azaz a teremtett világot, ami az Övé,
az Ő keze munkája! Kezdettől meg akarja velünk osztani
azt, ami az Övé.  Micsoda gyengéd szülői-teremtői szeretet
és bizalom!  Nekünk  igen nagy  megtiszteltetés  és öröm, ha
bevon minket, ha megbíz minket, ha megbízik bennünk, ha
ránk bíz valamit abból, ami az Övé, nem?

[Igen  ám,  de  akad  sok  nehéz  pontja  a  Jézus  által
elbeszélt  történetnek… Hadd  tűzzek tehát  a lényeg mögé
még három fontos megjegyzést…!]

2.
Miért  nem  „igazságosan”  osztja  el  a  gazda  a

talentumokat?  Az  esélyegyenlőségre  törekvő  világunkban
ez furcsán hat, és amúgy is bántja az igazságérzetünket...

Nincs esélyegyenlőség! Már az elején másképp indulunk
(hova születünk, kik a szüleink, milyen géneket kapunk…).
Mást kapunk egészségében, tehetségben, családi háttérben,
lehetőségekben.  Más  feltételeket  jelentenek  a  különböző
korszakok, a földrészek, az országok, a vagyon, a bőrszín, a
gének,  a  tehetségek,  a  lehetőségek.  Miért  van  ez  így?

Igazságtalan?  Nekünk sokszor úgy fest.  Fáj, irigykedünk,
értetlenül állunk, vágyakozunk… Istent okoljuk ezért (ott is,
ahol nyilvánvaló egyébként az ember felelőssége…! [**]).

Mindezeken  túl  egy  kérdéssel  válaszolok  –  ha  ezt  a
kérdést tényleg a Teremtő Istennek, a Hatalmas Isten előtt
tesszük fel:  Miért ne tehetné? Az Övéi vagyunk, minden az
Övé, nem? 

A  példázat  kérdése  mégsem  az,  ki  mennyit  kapott,
hanem  az,  hogy  azzal,  amit  kapott,  mit  tett,  használta-e?
Pont arról szól a példázat, hogy Isten differenciál. Nem az
számít, mennyi egymáshoz képest a „végeredmény”, hanem
az, hogy abból, amid volt, mit hoztál ki! Vagyis:  mérd fel,
mit kaptál – ne a másokét –, és használd, élj vele, élj benne,
tedd meg a tőled telhetőt! 

[Van ebben elrejtve még egy üzenet:] ha ezzel a tudattal
élsz,  ezt  teszed,  hasznos  vagy,  helyeden vagy,  van  célja,
értelme minden életnek – a legszerényebbnek is! 

És nézzétek meg: a jutalom ugyanaz a mondat és annak
valósága. Nincs különbség az első és a második között!

3.
Kérdezhetjük:  akkor  mi  is  történt  azzal  a  harmadik

megbízott szolgával? Kicsit sajnáljuk, nem?
A példázat egy fontos hangsúlya az, hogy bizony LESZ

ELSZÁMOLÁS  (e  példázat  előtt  a  tíz  szűz történetét
találjuk, utána pedig  az utolsó ítéletről  beszél Jézus).  Ezt
pedig  várakozás előzi meg, amikor látszólag  mindenki azt
csinál, amit akar, mintha az Úr „itthon sem lenne”.

Mindhárom szolga számított rá, hogy el kell számolnia –
de  milyen másképpen élte meg ezt  a harmadik szolga!  A
harmadik szolgát azonban a FÉLELEM irányította, és saját
vélt  képe  uráról. [Ez  egy  példázat.  Egy  adott  történetet
mond el, aminek nem lehet minden elemét behelyettesíteni!
Vagyis Isten NEM könyörtelen ember, „aki ott is arat, ahol
nem vetett, és onnan is gyűjt, ahová nem szórt”! Ez a kép él
viszont ebben a szolgában.]

Többször  visszacsúszhatunk abba a  fajta  kegyességbe,
amit  a  FÉLELEM  motivál.  Ez  a  fajta  félelem  dermeszt,
bénít,  nem  engedi  szabadon az  embert.  Ez  nem  jó
motiváció. Eljátszhatunk ezzel kapcsolatban az itt használt
görög szóval  („κρύπτω” azaz  elrejt  –  ebből  van a  kripta

szavunk):  vannak,  akik  az  élet  helyett  a  kriptába  zárják,
mint egy halottat, azt amit Istentől kaptak.

[Ha  nem  csupán  általánosan  értelmezzük  ezt  a
példázatot,  hanem úgy,  ahogy talán  az  első  keresztyének
hallották  –  vagyis  ez  a  gyülekezetről,  lelki  ajándékokról,
Isten  „szőlőskertjében”  végzett  munkáról szól,  akkor  is
különleges tanulságokhoz juthatunk.]**

Alapvetően nem a végítéletről akar precíz tanítást adni
(tehát  nem  ütközik  a  kegyelemből-hit  általi  üdvözülés
tanával!) , hanem egy történetet mond el Jézus arra nézve,
hogy Isten számon kéri,  amit  ránk bízott;  másképp:  Isten
elhalmoz  ajándékokkal  mindenkit,  megbízva
minket/bennünk, amivel gazdálkodhatunk, építhetünk.

4.
Végezetül  hadd  térjek  ki  még  egy  vonására  e

példázatnak.  Ezt  olvastam  az  egyik  kommentárban:  „Az
egyház és tagjai életében Isten munkája minden, érdemeket
emlegetni  tehát  egyszerűen  Isten  egyedüli  dicsőségének
meglopása.” (J.K.) Ez így van? Biztos? Nem éppen arról az
örömről  szól  a  példázat,  hogy  lehet  örülni  az  okosan,
szorgalmasan  elvégzett  munkának?  Nem azzal  vigasztal,
hogy milyen jó lesz ezt a dicséretet (!) hallanunk: „Jól van,
jó és hű (πιστός – igaz, hű, hűséges, hívő [**])  szolgám, a
kevésen hű voltál,  sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz
urad örömében!”?

Persze,  nem  felejtjük  el  a  kiindulópontot:  MINDEN
ISTENÉ, és az Övét osztja meg velünk... Tudjuk, mink van,
amit ne kaptunk volna… Szívünk mélyén látjuk, milyen rest
szolgák is tudunk lenni… De! MÉGIS szabad örülni annak,
ha  tudtuk  használni  egyszer-másszor  azt,  amit  kaptunk!
Szabad  örülni  a  jól  elvégzett  munkának,  „bármily
kicsinység” is az!  De sokszor  önostorozó, keserű vallássá
tettük  Krisztus  követését…!  Persze,  kell  és  fontos  a
bűnbánat, a töredelem, az alázat – de ÖRÖM NÉLKÜL az
ízét  veszti!  A  keresztyén  élet  TEVÉKENY  ÉLET!  A
tevékeny,  hasznos  élet  örömét  adta  nekünk  a  tevékeny
Isten! Ezt fedezték fel református eleink, és ezt silányították
el szintén  eleink,  és felejtjük el sokszor mi magunk is…!
„Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog;
attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.” 

 sóskuti zoltán lp.


