
Mt; 25:13-30. 

Az advent az eljövetel ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy visszajön, hogy eljön hozzánk ismét Jézus, az Úr. Maga az advent 
szó is ezt jelenti: eljövetel. Tehát nem azt ünnepeljük, amit az ember tesz, azaz a várakozást, hanem azt, amit az Isten 
tesz, azaz, hogy eljön hozzánk. Fontos ezt hangsúlyozni, mivel az idők folyamán átcsúszott a hangsúly a 
közgondolkodásban az Istenről az emberre. Ma a legtöbben azt gondolják, hogy az advent a várakozás ünnepe, tehát azt 
ünnepeljük, amit az ember tesz, ti. hogy vár. De hát a várakozáson nincs mit ünnepelni. Mert a várakozás lehet, hogy 
hasznos, amint a JerSir; 3:26 is rámutat, de semmiesetre sem élvezetes. Mit ünnepelnénk akkor rajta? 
Ellenben az, hogy eljön az Úr, az már öröm. Találkozunk majd Jézussal úgy, ahogy addig soha. Hányszor gondolunk rá, 
hogy de jó lenne őt testben látni? S akkor majd végre megadatik ez is nekünk. S mi ezt már most, előre ünnepeljük. Ez 
az advent. S azzal, hogy mi előre ünneplünk, egyúttal megvalljuk a hitünket is. Megvalljuk, hogy Jézus eljövetele nem 
olyan, mint a kutya vacsorája. Nem olyan, mint előre inni a medve bőrére. Mert mi hisszük, hogy amit Isten megmondott, 
amit Jézus megígért, az fix. Az biztos, hogy bekövetkezik, hiszen Isten ígérte ezt meg. És hisszük azt is, hogy ez nekünk 
jó lesz. Ezért már most is örülünk, hogy velünk ez a nagy jó teljes bizonyossággal megtörténik, hogy eljön hozzánk az 
Úr. Van mit ünnepelni, van minek örülni. S még csak vásárolni se kell hozzá. 
De azt is el kell mondani, hogy az advent egy keresztyén ünnep. Az Úr eljövetelének ugyanis nem örülhet mindenki. 
Ahogy – hogy egy profán hasonlattal éljek – egy focicsapat győzelmének sem örülhet mindenki. Sőt lehet, hogy valaki 
kifejezetten szomorú lesz, ha a csapat pl. 7:1-re győz. Csak az adott csapat szurkolói örülhetnek. Azok, akik szeretik ezt 
a csapatot. A másik csapat drukkerei azért nem lesznek annyira boldogok. – Így van az adventtal is. Nem mindenkinek 
örömteli hír az, hogy eljön Jézus. Ahhoz ugyanis, hogy ez valóban örömet jelentsen, szükséges a hit. Méghozzá nem 
bármilyenféle hit, hanem az igaz Isten-ismereten, valódi Isten-szereteten, Istennel való mély bizalmi kapcsolaton alapuló 
hit. Az a jézusi hit, mely Atyának, Apának tudja szólítani az Istent, és valóban apukaként tud tekinteni Rá. Olyan apának 
tekinti az Istent, aki végtelen hatalmas, végtelen erős és végtelenül szerető. Olyan Apa, aki bízik a gyermekeiben, s 
akiben száz százalékosan megbízhatnak gyermekei. Ilyen hitre van tehát szükség. Olyan hitre, olyan Isten-kapcsolatra, 
mely segíti az élet kibontakozását. Mely segít abban, hogy „sokra” vigyük, azaz, hogy megvalósuljon maradéktalanul 
Isten terve az életünkön. Olyan hit ez, amiről beszélek, amely valóban szárnyakat ad. Szabaddá tesz, bátorrá, 
kísérletezővé. Olyan hit, olyan Isten-szeretet ez, mely kiűzi életünkből a félelmet. Ez az a hit, mely okot ad az adventi 
örömnek, és alapot az adventi ünneplésnek. 
Nem minden hit ilyen. Ezt látjuk a felolvasott igeszakaszban is. Az Úr megérkezése a példázatban nem mindenki 
számára lett öröm. Ezért is kezdi Jézus úgy a mondandóját, hogy „Vigyázzatok”. Vigyázzatok, mert nem tudjátok sem 
a napot, sem az órát. S valóban nem. Mert hiába számolgatják némely szekták, hogy ekkor, meg akkor. Rendre felsülnek 
ezekkel a számítgatásokkal. Csak azt nem értem, hogy miért nem szégyellik el magukat, s vallják meg alázattal, sokat 
hittünk magunkról, de Jézus mond igazat, nem tudjuk. S ugyanígy hiába számítgatják a tudósok, hogy a nap mennyi 
ideig, hány millió évig képes még világítani, a föld pedig meddig tud keringeni, mert Isten bármikor véget vethet e régi 
teremtésnek. S ráadásul számunkra mindegy is, hogy száz év vagy tízmillió, mivel a mi földi életünk ennél úgyis 
rövidebb. De földi életünk hosszát sem tudjuk. Élek még ötven évet? Vagy holnap már nem virrad rám a nap? Ki tudhatja 
ezt biztosan az Istenen kívül? Nem tudjuk, mennyi adatik. Ezért a lényeg nem is az, hogy mennyi, hanem az, hogy 
hogyan? Ha egy pici gyerek élete véget ér, nem annyira az a kérdés, miért ilyen hamar, hanem az, hogy szerettem-e 
eléggé minden nap. Megtettem-e érte, az ő földi életéért és mennyei életéért mindent? S ugyanígy a saját életünkre nézve 
is. Nem tudom, holnap élek-e még. De a kérdés nem is ez. Hanem, hogy ma megteszem-e mindazt, amit Isten vár tőlem. 
Ma megmutatom-e szeretetemet az eljövendő Úr Jézus és a jelenlévő embertársak iránt? Ma úgy élek-e, hogy kész 
legyek a nagy találkozóra? Teszem-e azt, amire Isten megteremtett, amire lehetőséget adott? 
A példázatban azt látjuk, mindenkinek ad az Úr lehetőséget. Van három szolga, s mindegyik kap talentumot. Nem 
egyformán kapják a lehetőséget, de egyik sem kap keveset. Egy talentum csaknem ötven kilogramm arany. Ha az arany 
napi árfolyamával nem is vagyunk pontosan tisztában, azért azt érezhetjük, hogy aki „csak” egy talentumot kapott, az 
se kapott keveset. De kétségtelen, hogy Isten nem mindenkinek egyformán ad lehetőségeket, képességeket. Ugyanis 
Isten nem tömegcikket gyárt, hanem egyedi embereket teremt. Egyedi életünk célja is. Nem pont ugyanarra teremtett 
téged és engem. De, amire teremtett, arra adott tehetséget és lehetőséget is. Ugyanakkor viszont kitűnik a példázatból 
Isten igazságossága is. Mert az Úr nem azt kéri számon szolgáitól, amire nem adott lehetőséget nekik. Aki két talentum 
hasznot hozott, nem kap kevesebb dicséretet, mint az, aki ötöt szerezhetett. Viszont azt mindenkitől számonkéri, hogy a 
saját lehetőségeivel, a saját tehetségével, a saját életével Isten dicsőségére élt-e? Betöltötte-e azt az egyedi küldetést, 
amelyre meg lett teremtve? Eltékozolta az Istentől kapott földi életet a maga elgondolása szerint, vagy az Úr akaratát 
teljesítette-e? Isten akaratának megvalósulását előmozdította-e a maga tehetségével? Ezt minden szolgájától számonkéri 
az Úr, minden embertől számonkéri az Isten. 
És azt látjuk, hogy a példázatban a számonkérésnél egyvalaki megbukik. S ez az egyvalaki nem az ünnepi lakomára 
megy, hanem a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Hát neki nem lett nagy ünnep az Úr eljövetele. Az 
ilyen embernek nem ünnep az advent. Mi volt a baj ezzel az emberrel? Miért lett olyan kétségbeejtően gyümölcstelen 
az élete? – Elmondja nekünk ezt is Jézus a példázattal. Minden fejben és szívben dől el. Az, hogy mit hiszünk, 



meghatározza az életünk. Ennek az embernek nem volt meg az az igaz hite, az a meghitt Isten-kapcsolata, amely 
gyümölcsözővé tehette volna az életét. Pedig volt neki hite. Tudott arról, hogy létezik az ő Ura, aki előtt majd egyszer 
számot kell adnia. Csakhogy ennek ellenére tévhitekben élt. Nem bízott az Urában, s nem is szerette őt. Kemény, 
igazságtalan és félelmetes lénynek tartotta őt. S ez a félelem megbénította. Nem tett ez az ember tulajdonképpen semmi 
rosszat. Nem dézsmálta meg, nem sikkasztotta el a rábízott kincseket. Ő tulajdonképpen nem tett semmit. És ez volt a 
baj. Mert Isten nem a semmittevésre teremtett minket, hanem arra, hogy őt igazán megismerjük, szívből szeressük, és a 
tőle kapott lehetőségekért hálásan az ő dicsőségére éljünk. Nem félelemből, hanem hálából. Nem kényszerből, hanem 
szabadon. Így tegyük a jót, dicsérjük Istent, teremjük a gyümölcsöket annak a mértéke szerint, amennyi tehetséget és 
lehetőséget kaptunk az Istentől. 
Ezért amikor arra nézünk, hogy vajon nekünk ünnep-e az, hogy eljön az Úr, akkor elsősorban arra kell ránéznünk, hogy 
milyen is a kapcsolatunk vele. Van-e kapcsolatunk? Szeretjük-e? Bízunk-e benne? Tiszteljük őt vagy félünk tőle? 
Szerető Atyaként ismerjük, s vagyunk vele szeretetét élvező napi kapcsolatban, vagy egy despotának képzeljük, akivel 
jó minél ritkábban találkozni? Mit hiszel, mit gondolsz, mit érzel az Istennel, az eljövendő Úrral kapcsolatban? Érdemes 
ezen elgondolkodni így az advent kezdetén, mert ezen múlik minden. 
S ezt a gondolkodást segít realistává tenni, ha ránézel életedre, életed tetteire, eredményeire, gyümölcseire. Azt teszed-
e, amire Isten teremtett téged? Azaz igyekszel-e megismerni őt, és szeretetkapcsolatot kialakítani vele? Mit teszel ennek 
érdekében? Hiteles forrásból, a Szentírásból, meg az Istent jól ismerő emberek segítségével, az egyház közöségében 
próbálsz tájékozódni, vagy csak úgy a magad módján elképzeled őt? Vigyázz, mert aki a maga módján elképzeli, 
könnyen alakít ki téves képzetet. Tehát hogyan alakítgatod az Istennel való felszabadító bizalmi és szeretetkapcsolatot? 
S nézz arra is, amit az emberekkel teszel! Életedért hány ember dicséri az Istent? Hányan ismerhették meg általad az 
Istent? Hányan váltak általad Jézus követőjévé? Ők a te gyümölcseid. Bennük kamatoznak a te talentumaid. Kik ők? 
Gyermekeid? Unokáid? Egy vagy akár több munkatárs? Barátok? Esetleg házastársad? Kik a te talentumaidnak a 
kamatai? 
Ezt a két vetületet nézd mindig: az Istennel való szeretetkapcsolatodat, melyben nincs félelem, ellenben van sok hála, 
bizalom és szeretet. Ezek felszabadító érzések, kiszabadítanak a félelmekből, és lehetővé teszik, hogy bátran, akár 
kockázatokat is vállalva kiteljesedjen az életed. Az ilyen kiteljesedést segítő Isten-kapcsolat az alap. És az emberekkel 
való kapcsolatodat is nézd, hogy szereteteddel, hitelességeddel, szolgálatoddal kiknek az üdvösségét segítetted. Nézd 
őket is, mert ők a gyümölcs, vagy a mai példázat nyelvezetét használva, a kamat. Ha az alap és a gyümölcs rendben van, 
akkor számodra már örömteli ünnep az, hogy eljön az Úr, és találkozhatsz vele. Számodra már örömünnep az eljövetel, 
az advent. Ha pedig még nem érzed biztos alapként életedben a szilárd Isten-kapcsolatot, és még nem találod a jó 
gyümölcsöket, akkor sincs még baj, hisz még tart a kegyelem. Akkor számodra az adventi időszak, melyben a 
keresztyének már ünneplik, hogy eljön az Úr, egy lehetőség. Lehetőség, hogy elmélyedj, számba vedd életedet, az 
Istentől kapott lehetőségeket, és élj velük. Lehetőség, hogy megismerd egyre jobban a szerető Istent, és lehetőség, hogy 
tegyél tanúságot arról, amit már megtapasztaltált szeretetéből, s ezzel segítsd a még hitetlen embereket. Ámen. 
 
 

1. Ki lehet-e számolni a Biblia alapján, hogy mikor jön vissza Jézus? Mit mond erről maga az Úr? 
2. Baj az, hogy nem minden szolga öt talentum hasznot hozott az urának? 
3. Mi volt a baj a harmadik szolgával? S mi lett az ő sorsa? Ünnep lett-e neki az urával való találkozás? 

 
 

a) A földi élet hosszát vagy tartalmát tartod lényegesebbnek? Szerinted a hossza vagy a tartalma a meghatározóbb 
az örökélet szempontjából? 

b) Meg vagy elégedve azzal a talentum mennyiséggel, amivel Isten megajándékozott? Ha többet szeretnél, miért? 
Talán nem hiszed, hogy elég az a talentum neked, amit Isten adott, ahhoz a feladathoz, amelyre megteremtett? 
Inkább irigyled azokat, akiknek több talentumuk van, vagy inkább hálás vagy a saját talentumaidért? 

c) Ünnep számodra, hogy eljön az Úr? Várod, hogy eljöjjön Jézus, s végre az új teremtésben lehess, vagy inkább 
maradnál még e földi világban? Mi szól az egyik, s mi a másik mellett? 

d) Mennyire jellemző Isten-kapcsolatodra a félelem, s mennyire a szeretet, a bizalom és a hála? 
e) Talentumaid hogyan kamatoznak? Istent dicsérő életet élsz? Kiknek és hogyan dicséred Istent? S kik kerültek 

általad közelebb az Istenhez? 


