Az egy talentum
Mt25,14-30
Bev
-

pénz : 43-44 kg ezüst, vagy arany
( arany: 430M.- Ft ; ha ezüst: 5,5 M ft)
Mai gondolkozásban: vele született tehetség, adottság

1. Gyülekezet – ajándékok.. –
Miről szól ez ???
a) Van velünk született tehetség, amit Isten szolgálatába állíthatunk
- ószöv : templom építésénél…
- ez NEM azonos a kegyelmi ajándékkal !!
b) Kegyelmi ajándékok – alapszó jelentése: öröm
- érdemtelenül kapjuk !
- ujjá születéskor, Szentlélek keresztségkor kapjuk !
- minden hívő legalább egyel rendelkezik !
c) Szellemi megnyilvánulások
- alkalmi megnyilvánulások ( lehet valamely ajándék egyszeri különleges..)
- Isten bármely hívőt használhatja Szelleme által ilyen módon!!
d) Szolgálati ajándékok ( Ef4,11) – Ezeket Krisztus adja a Gyülekezetnek
- nem megnyilvánulások, hanem személyek
- ezen személyeknél általában több kegyelmi ajándék is megfigyelhető
Hogyan gondolkozunk az ajándékról??
2. A legnagyobb ajándék
- A ki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt, mindnyájunkért odaadta, mi
módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? (Róm 8,32)
- Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka (kharisma) pedig örök élet a mi
Urunk Krisztus Jézusban. (Rm 6,23)
Ez az alap !! - a kegyelem nélkül nincs kegyelmi ajándék !!
- „dzóé”– nem biológiai, hanem Isteni élet !
- alap: megszabadulás a bűntől, kárhozattól, a sötétség hatalmától
- ez csak a kezdet !! – nem a végcél !!!!!!
3. Ki- milyen ajándékot kaphat??
- A SZENT SZELLEM HATÁSKÖRE !!
- De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön,
amint akarja.(1Kor 12,11)
- 15. vers kinek-kinek képessége szerint !!
- kevésen voltál hű, többre bízlak ezután !!
- nem kell egymáshoz viszonyítanunk magunkat !!
- A „Gazda” nem azt várta el egyiktől, mint a másiktól !!!
- Jn21,21 -22 és vele mi lesz ? „ mi közöd hozzá??”

4. A hozzáállás
a) pozitív
- megbízhatóak voltak
- mindenről lemondtak !! …azonnal elindultak…végig kitartottak
- vállalkozásba kezdtek (kockáztatás, terv, látás, hinni a célban )
- örömmel számolt be: Nézd: másik ötöt szereztem!
- Isten megjutalmazta !!!
- a tíz, a négy náluk maradt ! – sőt, még kaptak !
- sokak számára áldás lett
b) negatív
- ő is egy elég nagy értéket kapott !!
- ez a dolog annyira nem hatotta meg, hogy az életét átrendezze !
- Nem ismerte az Urát !! ( hamis Istenképből fakadó szolgálat..)
- Félelem vezérelte !
- nem úgy bánt vele, mint a sajátjával : „itt van ami a tiéd”
- önző volt !
c) a kettő között..
- jól indult, de…….
Jel2, 2-4
… csináljuk, csináljuk, de droiddá váltunk…
- valami elveszett.. cél.., érték.., öröm !
- elveszett a hit, hogy lehet ezt még tűzzel csinálni…
- átvette a terepet a félelem…
- az élet gondjai.., rossz döntések.., idő…
- betegség, családi gondok……
5. Az egy talentum
40. vers ..amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem
tettétek meg
- másokért való élés !!
Mt28,19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
Apcsel1,8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek
Mt7,22-23 Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben
prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok
csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti
gonosztevők!”
- mi lehet az az EGY talentum?
 amivel vallást teszel Jézusról !!
- aki szégyell engem……. én is szégyellem
- éhes voltam és nem adtatok ennem…
- nem a Te nevedben? ……sosem ismertelek titeket !
bef: Mi az, amit Isten számon fog kérni ??
Tit 3,5 De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk
véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és
megújító fürdője a Szentlélek által
Néhány kérdés:
tudsz-e hinni abban, hogy a Szentszellem meg tud újítani?
- át tud téged formálni?
- tűzbe tud hozni.. !
kész vagy-e kiásni ?
- az egy talentumot .. értéknek látni.. !!
- A többi elé betenni azt az elsőt… !!

