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Gazdagrét,        

2011, 11.13      

 

Evangélium: Máté 25, 14-29. 

 

Prédikáció 

  

Drága Testvérek! 

Egy olyan időszakot élünk meg, amelyben megint felerősödtek azok a 

gondolatok, azok a hiedelmek, azok a hírek, hogy nemsokára itt a világ vége. Nem 

egy új keletű dolog ez, hiszen, ha tudnánk, hogy történelmileg hányszor, hogyan és 

miképp tér vissza ez a lelkület, akkor bizonyára rettentően elcsodálkoznánk. Szinte 

törvényszerű, ahogy mindez újból és újból felmerül. Bizony az emberek nagyon 

komolyan adnak hitelt ennek. Mi több pánikba esnek és tudjuk, hogy ezekben az 

időszakokban, nagyon sokan öngyilkosok lesznek. A legutolsó ilyen időszak 2005. 

május 5.-re esett. Arra hivatkoztak, hogy a bolygók teljes együttállásba kerülnek, 

amely így különleges erőket képezve fog hatni a Földre, és a Föld, mint olyan, el fog 

pusztulni. 

Ám az együttállás nem jött létre, mi meg még itt vagyunk.  

De itt van az új világvége- hangulat is. Itt van megint az a várakozás, hogy el 

fog pusztulni a Föld és vele minden ember. Vajon honnan kerül állandóan elő ez a 

gondolat? Valószínűleg önmagában hozza, a természetében hozza az ember a 

félelemnek azt a csíráját, amely időnként óhatatlanul kibontakozik, felnő és szüli meg 

azokat a látásmódbeli eredményeket, amelyek bizony-bizony nem a szeretetet, hanem 

a félelmet erősítik. 

A másik, ami ezt előidézheti az-az, hogy minden kultúrában emlékeznek egy 

özönvízre, amely –úgymond - a világ végét jelentette az emberiség számára. A 

keresztény világban pedig mindenki szembesül Jézusnak azokkal a tanításaival, 

amelyeket hol Jeruzsálem pusztulásával, hol az utolsó ítélettel kapcsolatban mond el 

a tanítványainak, illetve azoknak, akik hallgatják Őt.  

Pedig Jézus azt is tanította, - nem csak a tanítványainak, hanem minden hívő 

embernek, aki kereszténynek gondolja magát –, hogy: ne félj. Inkább higgy, és ne 

félj! Nyilván minden ember az utolsó ítélettől való félelmében a halállal szembesül. 

Azzal a halállal, amivel nem tud mit kezdeni. De nemcsak a hívő ember nem tud a 

halállal mit kezdeni, hanem minden olyan ember szembesül ezzel a kikerülhetetlen 

kérdéssel, aki nem Jézusban tanításában gondolkodik, aki nem tanítványként éli az 

életét, aki nem veszi komolyan Jézus szavát.  

A HANG tanításában egy olyan új gondolattal kerülünk szembe, amely nem 

tagadja a világ végét, nem tagadja az utolsó ítéletet, hanem a helyére teszi. Ez a 

fantasztikus tanítás arra hívja fel a figyelmünk, hogy Jézus megszületésével 

elkezdődött az utolsó ítélet. Hogy is kell ezt nekünk értenünk? Nyilvánvalóan úgy, 

ahogy János evangéliumában olvashatjuk, hogy eljött a fény a sötétségbe, és a 

sötétségnek nem sikerült eloltani. 

Jézus azt tanítja, hogy betelt az idő. Elérkezett hozzátok az Isten Országa. Mit 

jelent mindez a számunkra? Azt, hogy betelt a szellemi sötétségnek az ideje. 
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Elkezdődött valami egészen új, amelyben megjelent az a szellemi világosság, amit 

ennek a sötétségnek már soha, de soha nem fog sikerülni megszüntetni.  

Nem, mert Jézus Igéjének a világossága mindig összehasonlíthatatlanul 

valóságosabb lesz, mint az ördög hazugsága. Igen, mert aki a Győztes mellé áll, az is 

csak győztes lehet. Jézus nemcsak az ítélet kezdetét fogalmazza meg az 

evangéliumokban, amely a végidőknek is a kezdetét jelöli, hanem megfogalmazza a 

végét is. Elmondja, hogy akkor jön el a vég, amikor megjelenik a felhőkön az Ember 

Fia az Ő angyalai dicsőségében. 

Testvérek! Ezt a kezdet és vég között feszülő időszakot éljük meg most már 

több mint 2000 éve. A kezdetet már látjuk. Amikor megkérdezik Jézust a tanítványai, 

hogy mégis, mikor jön el a vég, akkor azt válaszolja, hogy az időpontot még én sem 

ismerem, még az Ég angyalai sem ismerik, hanem egyedül az Atya.  

Mi már látjuk, hiszen beszélgettünk arról, hogy az időpontot azért nem tudhatja 

Jézus sem, mert nem rajta múlik.  

Bár az emberek többségében úgy gondolják – itt természetesen a vallásban élő, 

vallásban gondolkodó emberekre gondolok – hogy az utolsó ítélet, az utolsó idők, a 

számadás ideje akkor fog eljönni, amikor az Isten ’rázúdítja a haragját a világra’.  

De mi már tudjuk, hogy ilyen nincs. Nemcsak haragvó Isten nincs, hanem 

olyan sincs, aki el akarná törölni a rosszat.  

Testvérek! A rosszat nem lehet eltörölni. Azt, még az Isten sem tudja eltörölni, 

mert nem Rajta múlik! Nem Ő döntött a rossz mellett! És mondjátok, ha a rossznak, a 

gonoszságnak a hordozóját megölik, el fog tűnni a rossz? Bizony nem tűnik el a 

rossz. Bizony hol itt, hol ott, hol ebben, hol abban üti fel a fejét.  

Ez olyan, mint a szegénység, amiről Jézus azt mondja, hogy ’szegények mindig 

lesznek veletek’. És azért lesznek a szegények mindig veletek, mert mindig lesz egy 

másik, aki kizsákmányolja őt. Aki szegénnyé teszi őt. Nem is gondolná az ember, 

hogy e kezdet és vég közötti időszakot, pontosan az a tanítás öleli át, az akarja velünk 

megértetni, amelyet Máté evangéliumából olvastam fel. Jézus ezzel egy olyan 

teljességet kínál fel nemcsak a tanítványainak, hanem minden hívő embernek, 

amelyben nemcsak az idők kezdetét jelöli meg, amikor vége van a sötétségnek, 

hanem megfogalmazza azt a véget, amikor kezdete van a számadásnak.  

Azt mondja, hogy ’van egy ember’, Máténál egy ’bölcs ember’, aki elutazik. 

Önmagáról beszél Jézus, hiszen pontosan tudja, hogy erről a Földről, a testi létből el 

kell mennie. De ebbe a testi létbe elhozott valamit. Elhozta az örök élet tanítását, 

amit, mint a gazda, szétszórt a világban. Szórta az útszéli talajra, szórta a köves 

talajra, szórta a tüskés talajra, és szórta a jó földbe. , Ebben a példabeszédben úgy 

fogalmazza meg Jézus mindezt, hogy a képességeik szerint adott a rabszolgáinak öt, 

kettő, meg egy talentumot, tehát rájuk bízta a vagyonát. Hallatlanul érdekes, hogy 

mindannak, amit itt hagyott, egy alapértéket ad Jézus.  

Mit hagyott itt? Mi is az a talentum? Azt jól tudjuk, hogy nem lehet más, mint 

maga az Ige. Nem lehet más, mint az Igében fellelhető szeretet. Méghozzá az a 

szeretet, ami az Isten szeretete. Ennek a szeretetnek Jézus szerint értéke van. Ennek 

meghatározza az alapértékét azzal, hogy kivétel nélkül minden embernek egy 

talentumnyi tanítást hagyott itt. Mi ez az érték? Mi már elég régi tanulói vagyunk a 

HANG-nak, és többször találkoztunk ebben azzal, hogy a talentum, az lehetőség. De 
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mi már tudjuk, hogy az ember minden, de minden lehetőség között tud szeretni. Ha 

ez így van, akkor ezt a lehetőséget nem kell kapni, mert lehetőségek között él, csak 

meg kell látni, csak ki kell használni. Jézus nem becsüli alá a saját Igéjének az 

értékét, hiszen Jézus korában egy talentum kb. 34 kilónyi színaranynak felelt meg,  

Testvérek! Ez a hétköznapi ember számára egy felfoghatatlan érték volt. Ha 

össze akarom hasonlítani valamivel, akkor azt mondhatom, hogy egy olyan 

embernek, aki bérmunkából élt és napi egy dénárt kapott, annak húsz évi 

munkabérét jelentette. Lukács evangéliuma más értéket mond. Ott miná-ról beszél, 

de az is egy komoly értéket jelent. Bár a mina ezüstpénz volt, viszont 600 nap 

munkabérének megfelelő értéket képvisel. Tehát, nem 2 Ft-ról, nem tízezerről, nem 

százezerről, hanem 30-40 millió Ft-nyi értékről van szó, amikor megfogalmazza 

Jézus az Igéje értékének egységeként a talentumot. Jézus a felhasználással 

kapcsolatban azt mondja, hogy a ’képességei szerint’ –annak megfelelően, hogy ki 

mire képes. Az egyiknek 5 talentumot, a másikra 2-őt, a harmadiknak 1-et. 

Különös dolog ez az Ige. Különös dolog ez a szeretet. Az a szeretet, amit a 

világ nem ismer. Miért? Azért, testvérek, mert ha használod, akkor ez olyan, mint a jó 

földbe került mag. A jó földbe került mag először elhal. De miközben elhal, új élet 

keletkezik benne. Kicsírázik, elkezd nőni, kidugja a fejét a földből, fürdik a 

napsugárban, esőben, szélben, és amikor eljön az ideje, akkor harminc, hatvan és 

százszoros termést hoz. És ha jó földbe kerül a talentum, akkor azt tudja mondani az, 

aki kapta, hogy Uram, Te adtál nekem 5 talentumot, nézd, én visszaadok 10-et, mert 

újabb 5-öt hozott! Kamatozott ez a talentum, mert az Igéd meghozta a maga kamatját, 

a szeretet meghozta a maga gyümölcsét !  

Mert az Isten szeretete ilyen. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ez a gyümölcs a 

körülményeinkben jelentkező változást fogalmazza meg. Mintha az lenne a 

gyümölcs, - mondjuk az én munkám gyümölcse, hogy itt sokan legyünk. Az, hogy 

egyre többen legyünk. De ha ez nem valósul meg, akkor én nem hoztam gyümölcsöt? 

Pedig, ami rajtam múlt, azt mindent megtettem. Most akkor ilyen lenne az a szeretet, 

az az Ige, amit én befogadok, hogy nem hoz bennem gyümölcsöt? Nekünk rá kell 

jönnünk arra, hogy nem ez a gyümölcs. Arra, hogy a gyümölcs én magam vagyok.  

 Testvérek! A gyümölcs az lesz, hogy irgalmas leszek. Az, hogy belső békém 

lesz. Az, hogy boldog leszek! Az, hogy egyre gyermekibb lelkületű tudok lenni az 

Atyával kapcsolatban! Az, hogy Rá tudok hagyatkozni! Az, hogy mindabban, amit 

adni akar nekem az Isten, azt megértem és befogadom, mert az átalakít engem! És 

bennem fog 30, 60, meg 100-szoros gyümölcsöt eredményezni, és így fog 

megvalósulni az újjászületésben az, hogy újjá szült engem az Isten! Új embert 

teremtett, új szívet adott nekem! Meg mindenkinek, aki az Igét befogadta!  

Drága testvérem Juhos Évike már nagyon beteg volt, mikor a betegségének a 

híre eljutott a fülembe, és felhívtam telefonon. Ez nem sokkal a halála előtt volt, 

amikor is megkérdeztem tőle, hogy érzed magad? Azt is kérdeztem tőle, hogy 

lelkileg hogy vagy? Erre azt mondta, hogy ’egy dolog aggaszt engem, hogy nem 

tettem eleget’. Ő is valahogy úgy gondolta, hogy az lenne az élete gyümölcse, hogy 

sokat tesz! Hogy nagyot tesz! De a HANG mire tanít bennünket? Tudunk-e eleget 

tenni ahhoz, hogy mi üdvözüljünk, tudunk-e elég sokat tenni ahhoz, hogy az Isten 

üdvözítsen bennünket?  
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Bizony nem tudunk. Én csak azt tudtam válaszolni erre, hogy: drága Évike, 

nem teljesítménybérben gondolkodik az Isten, hanem a szív szeretetében, abban, 

hogy mennyire nyíltál ki felé? Mennyire vagy befogadó, mennyire vagy képes 

elfogadni Tőle mindazt, amit át akar adni neked, és csak neked! Mert neked tudnod 

kell, hogy mindenkinek át akarja adni magát azon a módon, ahogy az boldog tud 

lenni. De a másik nem úgy lesz boldog, ahogy te vagy boldog.  

Mert már tudjuk, hogy a boldogság nem más, mint az Istennel való 

kapcsolat megélése. És ’én’ élem meg ez a kapcsolatot. Ez a kapcsolat engem 

boldogít, és nem mást. Ha viszont más is boldog akar lenni, akkor el tudod neki 

mondani, hogy te kitől vagy boldog. Sajnos erre már nem kíváncsiak. De ez, legyen 

már az ő problémájuk. 

Testvérek! Ezeket a talentumokat Jézus még a tanítványainak adja át, 

közvetlen módon. Közvetett módon pedig a tanítványain keresztül a Föld minden 

emberének kínálja. Azzal, hogy Jézus itt hagyta az Igéjét, a tanítását, nem tett mást, 

mint rábízta Magát mindenkire. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek felelőssége van 

ezzel kapcsolatban. Jézus elmondja, hogy ’aki hisz – (mármint Benne), az nem kerül 

ítéletre- és aki nem hisz, az már itt és most ítélet alá esett.’ Testvérek, ez az utolsó 

ítélet. Amikor itt és most ítélet alá estél, mert nem hittél az Isten Fia nevében.  

Mi ez a név? 

Ez a név nem más, mint az Isten szeretete, az Isten békéje, megbocsátása, az 

irgalma. Ez mind-mind az Ő neve. És ez a világ nem is kerül ki abból a 

slamasztikából, amibe belekeverte magát, amíg szóba nem áll ezzel a névvel. Ez a 

világ emberekből áll, ezért kivétel nélkül minden embernek felelőssége van.  

De ma még nem tudja, hogy ez mekkora. Ma még nem látja, hogy ez a 

felelősség mekkora. Testvérek, ez a felelősség akkora, hogy az örökkévaló élet múlik 

rajta. Az itt és most –ban. Végső soron nem veszik el senki, de azt, amit itt és most 

megtehetsz, hogy befogadod az Istent, hogy kinyílsz felé, az a pillanat soha többet 

nem jön vissza, és ezért a pillanatért is felelős vagy, de felelős vagy a következő 

pillanatért is, meg az előző pillanatért is.  

Nemrég tanultuk azt az evangéliumi igerészt a közösségben, amikor az írástudó 

megkérdi Jézust, hogy mi a főparancs. És Jézus felmondja, hogy ’egy az Isten, Izrael 

Istene - szeresd az Istent teljes erődből, teljes elmédből, teljes lelkedből’ – tehát, 

szeresd mindenedből! Teljes szívedből, teljes emberségedből. A HANG ezt úgy 

fogalmazza meg, hogy „ha nem vagyok a látásmódod, az életed középpontjában – 

akkor nem is vagyok benne.” Mert az Istennel valójában csak így lehet kapcsolatot 

tartani. 

Testvérek! Az Isten nem az embertestvérem, nem a feleségem, nem a férjem, 

nem a gyerekem, nem az ismerősöm, nem a főnököm, akivel hol kapcsolatban 

vagyok, hol nem. Hol gondolok rá, hol nem. Isten ennél többet vár. Nem vár többet, 

mint az egész embert.  

Ebben a példabeszédben Jézus azt is elmondja, hogy hát bizony-bizony ennek 

az Igének, amit itt hagyott nekünk, ami a örök élet feltétele, ami egy elképzelhetetlen 

értéket képvisel, - ezt el lehet pusztítani, meg lehet szüntetni, étéktelenné lehet tenni. 

Dehát mi az, ami az emberben ezt értéktelenné teszi? Testvérek, nem más, mint a 

félelem. 
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Nagyon érdekes az, ahogy az egy talentumos szolga megfogalmazza, hogy 

’uram, féltem, hiszen te egy olyan úr vagy, aki arat ott, ahol nem vetett’. Ezzel utal 

Máté evangéliumának arra az igerészére, amikor egy ember elveti a magot, és éjjel 

jön valaki és konkolyt vet a búza közé. Akkor, jönnek az angyalok és azt mondják 

’majd mi learatjuk’. De a gazda azt válaszolja: nem, várjuk ki a végét, nehogy 

kitépjétek a jót is a rosszal. Majd akkor. Vagyis learatja azt a konkolyt is, amit nem ő 

vetett, és akkor mindenki arra a sorsra jut, amit önmagának készített.  

Amikor arról beszélgetünk, hogy bár Jézus azt tanította, hogy „aki Bennem 

hisz, az nem kerül ítélet alá” – mégis úgy néz ki, mintha nem tudnánk eldönteni, hogy 

amikor meghalunk, szembesülünk-e a cselekedeteinkkel, vagy nem. Tehát lepereg-e 

előttünk az életfilmünk, vagy nem. Kezdhetjük-e rosszul érezni magunkat ettől, már 

most, és itt, vagy hogyan lesz? És elkezdünk ettől félni, hogy jaj, Istenem, mi lesz 

akkor ott velem? Már itt és most bukásra ítéltem magam, miközben mindent 

megteszek annak érdekében, hogy Jézust befogadjam úgy, ahogy csak tudom. Igen, 

ilyen az ember. Olyan, hogy ott is megtalálja a félelmet, a szorongást, ahol nem 

kellene – ahol bizalomnak kellene lenni. Ahol örömnek kellene lakozni. 

Bizony az ember sérült természete inkább a negatívum felé tekint. Bizony nem 

annak örül, amit az Isten adni akar neki. Önmagát, bizalmat, fényt, szeretetet, 

boldogságot. Eközben elhisszük, hogy az Isten végetlenül irgalmas.  

Testvérek! Teremtsük meg annak az alapját, hogy mi is irgalmasak legyünk 

önmagunkhoz. Hogy ha az Isten megbocsát nekünk –tehát megteszi a legtöbbet, amit 

az Isten csak tehet – akkor mi is bocsássunk meg önmagunknak. Bocsássuk meg 

minden szédelgésünket, problémánkat, és arra helyezzük a hangsúlyt – amit a HANG 

is megfogalmaz – hogy ’nem az a döntő, hogy milyen vagy’. 

Feri bácsi szokta használni azt a képet, hogy amikor majd az Atya elé kerülünk 

és Jézus oldalán ott vannak a tanítványai, akkor az Atya megkérdezi: ezek azok? Igen, 

ezek.  

Igen, igen, ezek. Ne ássuk el a talentumot, azért, mert félünk. Ne a félelemmel 

foglalkozzunk, hanem örüljünk annak az Igének, amit be tudunk fogadni, mert 

Testvérek, ez az Ige, az Élet. Az Ige másik neve az Élet. Az elvetett magnak a másik 

neve élet. De nem akármilyen élet, hanem ez az örök élet. 

Az ember azt gondolná, hogy ezzel az igerésszel befejeződött minden. 

Megértettük, megyünk tovább. De nem állhatunk meg, mert valami különös 

kegyelem folytán mi egy olyan tanításban részesültünk, a HANG tanításában, amit 

képviselni kell, amit beépíteni kell, amit úgy adott át az Isten mindenkinek, mint 

talentumokat. Nehogy azt gondoljátok, hogy a HANG tanítása nem jelent 1, 2, vagy 5 

talentumnyi értéket. Az Isten nem szűnik meg adni. Hát ne szűnjünk meg mi sem 

befogadni, ne szűnjünk meg ennek az értékét meglátni. Mert ha meglátjuk, bizony 

mondom, hogy hűségesek leszünk hozzá.  

Bizony, mi, akik a HANG tanításában gondolkodunk, akik ezt már értjük, akik 

a HANG hangjára összegyűltünk, ezen a területen is felelősséggel tartozunk 

önmagunk irányába.  

Mi valóban meggyőződtünk arról, hogy a HANG lényegileg az evangéliumok 

tanításának a kibontása, magyarázása. Ugyanarról van szó. Nem arról van szó, hogy 

az evangéliumok jelentik az 5 talentumot, és a HANG meg az 5 minát; mert ami örök 
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igazság, az értékben nem töredéket jelent. A HANG, az evangéliumokhoz 

viszonyítva, ugyanúgy örök értéket képvisel, mint az evangéliumok tanítása, hiszen 

talán mindannyian elmondhatjuk, hogy a HANG tanítása nélkül bizonyos 

evangéliumi igerészeket bizony képtelenek lettünk volna megérteni. Képtelenek 

lettünk volna az Isten szeretetét úgy megérteni, úgy meglátni, úgy befogadni, ahogy 

felkínálja ezt nekünk a HANG.  

Testvérek, azzal, hogy az evangéliumok tanításának értéke van, a HANG 

tanításának értéke van, azt kell látnunk, hogy a tanítványságnak is értéke van. Bizony 

mondom, hogy ezt az 5, 2, 1, talentumot jól forgatva, mi válunk az Ige által egyre 

értékesebbé ennek a világnak a számára. És nem az a kérdés, hogy annak lát-e a világ 

bennünket, hanem az a kérdés, hogy én minek látom magamat. Mert egy értéktelen 

ember nem tartozhat az Istenhez, nem tartozhat a végtelen értékhez. Ahhoz, aki azt 

mondta magáról a HANG tanításában, hogy én vagyok az Égi Béke itt a Földön  

                                                   

 

 

       Amen. 

 


