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„…akinek nincs, még az is elvétetik, amije van” 
Mt 25,29

Kedves Testvérek!

Közmondásossá vált a talentum kifeje-
zés, ha valakinek tehetsége van valami-
hez. De maga a történet sokkal érdeke-
sebb, és sokkal több mondanivalót rejt. 
Rögtön egy nagyon érdekes kérdés vető-
dik fel, ha elolvassuk a mai igénk mellé 
a Lukács evangéliumában található pár-
huzamos igehelyet. Azon kívül, hogy ott 
tíz, öt, és két talentumról van szó, még 
egy nagyon fontos különbség van: ott a 
gazda megmondja, hogy mit tegyenek a 
vagyonával a szolgái. A különbség apró, 
mégis fontos, ugyanis felveti a kérdést, 

hogy Isten meghatározza-e nekem, hogy 
mit tegyek a rám bízott talentumokkal, 
vagy esetleg rám bízza azt, hogy én 
döntsek ezen adományok felhasználásá-
ról. Leginkább az a megközelítés állhat 
a legközelebb a valósághoz, hogy van 
olyan élethelyzet, amikor Isten ad egy-
értelmű utasítást, hogy mit kell tennem, 
de teremthet olyan helyzetet is, amikor 
igenis nekem kell felelős döntést hoz-
nom, nem csak a felhasználásról, de a 
felhasználás mikéntjéről is. Isten szere-
tete mutatkozik meg ebben is. Bíz rám 
döntéseket, olykor nagyon fontosakat 
is, de ugyanakkor ha szükséges, kész 

megmutatni az utat. Ez az ember élete 
folyamán folyamatosan változik, és az 
egyes helyzetekben más és más lehet az 
a mód, ahogyan Isten utat mutat. 
A szolgák nem egyforma mennyiség-
ben kaptak talentumokat. A gazda tudta, 
hogy emberei nem egyformán tehetsége-
sek, mégis valamennyiük számára akart 
feladatot adni, mert fontosak voltak a 
számára. Isten azonban tovább megy 
a példázatbeli gazdánál is. Nemcsak, 
hogy nem egyforma mennyiségben adja 
a talentumokat, de másféle talentumot 
ad mindenkinek. Sőt, ha valakinek egy 
fajta talentumból több van, akkor a má-

sik fajtából kevesebb van, és fordítva. 
Így persze tovább is lehet gondolni a 
példázatot, mert ha ezeket a talentumo-
kat a szolgák összerakták volna, akkor 
lehet, hogy még magasabb hozamot is 
elérhettek volna. Isten népének nagy le-
hetősége rejtőzhet ebben: abban a világ-
ban, ahol a széthúzás, az atomizálódás, 
és a nagyon rossz értelemben vett indi-
vidualizmus dívik, ott nekünk szabad 
összefogni, és Isten Szentlelke által se-
gíteni egymást hétköznapi dolgokban is. 
Ha a dolgot egy kicsit általánosabb ösz-
szefüggésben közelítjük meg, akkor az 
is lehet egy talentum, ha van készség az 
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együttműködésre. Mily csodálatos gon-
dolat! Isten már olyan alapvető készsé-
gekkel is komoly értéket bíz ránk, mint 
az együttműködésre való hajlandóság, 
szándék. És akkor még az ennél is ko-
molyabb, bár én ez után úgy fogalmaz-
nék: nyilvánvalóbb ajándékok még nem 
is kerültek szóba.
Persze vannak lelki talentumok is. De 
szerintem éppen ez az a példázat, ahol 
a lelki és a profán a leginkább össze-
mosódik, és ami áll a lelkire, az éppen 
úgy igaz a testire is. Épp olyan hiteles és 
érvényes ez a példázat a kapott anyagi 
javakra, mint a lelki javakra. Mindket-
tővel felelősen kell bánni, és tudni kell, 
hogy egy napon el kell vele számolnunk. 
Tekintettel arra, hogy ezek a talentumok 
milyen sokfélék is lehetnek, nem men-
nék bele a részletezésébe. 
Két szolga jól dolgozott. Jól tudta a 
gazdájuk, hogy nem egyforma a ké-
pességük, nem is adott nekik egyforma 
mennyiségű talentumot. Ez máris meg-
cáfolja a harmadik szolga állítását, mi-
szerint a gazda kegyetlen ember lenne. 
Istennek sem célja az, hogy az embert 
megoldhatatlan feladatok elé állítsa, és 
nem is terhel bennünket jobban, mint 
ahogyan azt el tudnánk hordozni. 
Valódi kérdése a mai igének a harma-
dik szolga viselkedése. Elásta a talentu-
mát. Miért tette? Valójában az a válasz, 
melyet ad, azon kívül, hogy nem igaz, 
nem válaszolja meg tartalmilag sem a 
kérdést. Az első dolog, melyet fel lehet 
tételezni, az a lustaság, a restség. Ha ez 
a magyarázat, akkor el kell mondani, 
hogy nem csak egy, de rögtön két talen-
tummal is rosszul gazdálkodott. A másik 

talentum pedig nem más, mint az idő. 
Ez az a talentum, mely mindegyikünk-
nek egészen biztosan van. Fel kell tenni 
a kérdést, hogy jól gazdálkodunk-e az 
idővel? Ha az ember visszatekint az ed-
dig eltelt életére, akkor biztos, hogy fog 
találni olyan pontokat, amire azt fogja 
mondani, hogy talán itt és itt voltak az 
életemben napok, hetek, esetleg évek, 
amire azt kell mondjam, elpazaroltam, 
nem jól gazdálkodtam vele. Ha pedig az 
ember már élete vége felé tekint vissza, 
talán már egészen sok ilyen „üres” peri-
ódust talál. Pedig úgy kell nézni napja-
inkat, időnket, hogy az Isten ajándéka, 
és nem bánhatok vele felelőtlenül, mert 
az épp olyan bűn, mintha más talentu-
mot fecsérelnék el. 
A másik lehetséges válasz a rest szolga 
viselkedésére, hogy valóban volt benne 
egy bizonyos önbizalom-hiány. Ezzel 
sokan megküzdünk. Ha belekezdünk va-
lamibe, ott van a kérdés a szívben, hogy 
vajon fog-e ez nekem sikerülni? Hát 
még mennyivel inkább ott van a kérdés, 
ha nem a saját vagyonunkkal, erőnk-
kel gazdálkodunk. De ott van Isten, aki 
egyáltalán nem egy kegyetlen istenség, 
hanem átérzi a nyomorúságainkat. És 
tudja hiányosságainkat is, amik meggá-
tolnak abban, hogy jól gazdálkodjak a 
talentumaimmal. Ha a szolga az elején 
tanácsot kért volna, szerintem biztosan 
kapott volna valamilyen útmutatást az 
urától.
Érdekes, hogy ezt az igét egyesek arra 
próbálják felhasználni, hogy Isten igaz-
ságtalanságát bizonyítsák, mondván, 
milyen dolog elvenni attól, akinek ke-
vés van, és odaadni annak, akinek sok 



van. Pedig erről szó sincs. Sokkal helye-
sebb lenne azt mondani, hogy elvesztet-
te, de a saját felelőtlensége miatt. Ezért 
viszont nem lehet Istent felelőssé tenni, 
ellenben felveti a kérdést, hogy hol van a 
határa a felelősségemnek. Isten megadja 
a lehetőséget, de észre kell azt venni. Is-
ten segít, de rám is számít. Talentumok 
mindenki zsebében lapulnak. Azonban 
úgy, ahogy akkor, ma is élni kell vele. 
Szerintem nincs értelme semmilyen 
munkának, ha az nem egy imádsággal 
kezdődik. Ebben az imádságban el kell 

és lehet kérni Istentől a bölcsességet, 
hogy jól tudjunk gazdálkodni idővel, ta-
lentummal. Becsüljük meg saját talentu-
mainkat, és értékeljük a másikét is úgy, 
ahogy a sajátunkat. Gyönyörködjünk az 
eredményeinkben, és adjunk érte hálát 
Istennek.

Ámen!

(Elhangzott 2012. március 25-én) 
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IMAóra
Gyülekezetünkért

Szerda esténként, 20.00-tól. Add tovább!

„TekInTeTeM  
A heGyekRe eMeleM: 

honnAn jön  
SeGíTSéGeM?
SeGíTSéGeM  

Az ÚRTól jön,  
AkI Az eGeT  
éS A földeT  

AlkoTTA.” 

zsolt 121,1-2
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Azon a napon virágzott a Föld!
Pálma nőtt a tövisek helyében, 
amikor annyi kiáltás hangzott:

„Áldott, Aki jön az Úr nevében!”

Ó, az a nap nem tartott sokáig. 
este lett, s elmúlt a többi között, 

bár összeértek a keresztutak, 
s az örök győzött az idő fölött; 

de akkor ott, a virágos lejtőn, 
ahová az a kis szamár lépett, 

még nem tudta más, csak az Úr tudta!
A szívek lángja ellobbant, kiégett!

A földi út kezdete és vége 
átívelt a virágvasárnapon, 

hogy a halálon győzzön az élet 
a dicsőséges húsvét hajnalon.

  lukátsi Vilma 
          Virágvasárnap

A Mille domi kórus virágvasárnapi szolgálata...



Gyülekezetünk
életéből

– A nagypénteki istentisz-
telet 17.00-kor kezdődik.
– Április 22-én Libiš-ben a Csehtestvér 
Egyház helybeli gyülekezete és gyüle-
kezetünk közös ünnepi istentisztele-
tet tart a magyar prédikátorok sírjaihoz 
kétnyelvű tájékoztató tábla elhelyezése 
alkalmából.
– Istennek való hálaadással közöljük 
kedves olvasóinkkal, hogy balesetet 
szenvedett testvérünk állapota jelen-
tősen javult. Köszönjük olvasóink köz-
benjáró imádságait.

Programajánló
A Prágai Magyar Intézet minden 
kedves érdeklődőt szeretettel meghív 
Örkény István Emlékestjére. Az író 
születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból elhangzik Jaroslav Tulka, egyetemi 
tanár előadása. Az előadás után az Egy 
erkölcsös éjsza c. film kerül vetítésre. 
Időpont: április 4. (szerda) 18.00.

Vasárnapi
Iskola

Április 8. – 
húsvétvasárnap: 
A vasárnapi iskola elmarad.
Április 15.:
Izráel az Ígéret földjén (Józs.7-9;14;24)

Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina, Dienes Kornélia, Hlavács Brocko Tünde.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Klimentská 18, 
3. em. gyülekezeti terem, Prága 1) 
Úrvacsora: április 8. (húsvétvasárnap)
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen. A következő foglalkozá-
sok témája a lap alján olvasható. 
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet idő-
pontja április 4.  Cím: Radlická 8. 
(„Krokodilos ház”).

Egyéb információ:  www.reformata.cz


