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Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért tíz szolgáját, ada nékik tíz gírát, és monda nékik: Kereskedjetek, míg megjövök. (Lk 19,12-13)
Az emberi természetre jellemző, hogy nagy földi célok hajszolásában keresi élvezetét, és elmulasztja azokat, amik az élet legfontosabb célját és rendeltetését képezik. A zsidók várták Messiásukat, hogy dicsőséges földi királyságot emeljen nekik. Még a tanítványokat is félrevezette ez a tetszetős elképzelés. Urunk utolsó jeruzsálemi útjakor ez a várakozás igen elhatalmasodott minden rendű és rangú emberek felett (11.v.). Hogy téves képzeteiket kiigazítsa és figyelmüket helyes irányba fordítsa, Urunk elmondta nekik ezt a példázatot. (A példázat arról szól, hogy egy nemes ember, amint királyi méltóságba emeltetett, számadást tartott szolgáival, akikre korábban pénzt bízott, és megbüntette azokat az alattvalókat, akik nem vetették alá tekintélyének magukat. Ez utóbbiak teljesen különböznek az előbbiektől, és ezért külön prédikációban fogjuk tárgyalni őket. Most jelenleg figyelmünket az első csoportra összpontosítjuk.) A nemes ember alatt Krisztus személye van szemléltetve. Ő minden emberre bízott valamit, amit az ő javára kell hasznosítanunk. És hamarosan visszajön az ítéletnapkor, hogy számot vessen velünk. Ezek a dolgok annyira világosak, érthetőek, hogy csakis arra van szükség, hogy alkalmazzuk őket.    –
I.  Nem adott-e Krisztus valamit nekünk, amit Érte kell hasznosítanunk? 
[Eléggé készek vagyunk nagyra tartani azt, amivel rendelkezünk, amikor úgy véljük, hogy az dicsőségünkre szolgál. De hajlunk kevésre becsülni azt, amikor a velük járó felelősségre emlékeztetnek bennünket. Valóban közülünk keveseknek vannak nagy talentumai, és kevesen rendelkeznek messze ható széleskörű befolyással. De mindenkinek van legalább egy gírája, ami Istentől kapott érték. (Jegyzet: A mina régi görög ezüstpénz, értéke kb. száz napszám. Hatvan mina egy talentum. Károli ezen a helyen gírát mond. (Biblia, magyarázó jegyzetekkel, Bp.1996)).  Először is, nem ruházott-e fel bennünket értelemmel? Ez bizonyára nagy dolgokra képes. Nem élveztünk-e számos nyugalomnapot és kegyelmi eszközöket? Ezeket mind jól hasznosíthattuk volna Istenért. Nem volt-e úgyszintén hozzáférhetőségünk a Szentíráshoz? Ebből megtanulhattuk volna a kegyesség összes titkait. Ezért teljes alázatossággal és szorgalommal kellett volna, hogy tanulmányozzuk. Nem tapasztaltuk-e sokszor Isten Lelke meggyőző munkáját és kegyes indításait a lelkiismeretünkben? Ezek felbecsülhetetlenek, és örök jólétünk egyengetésére szolgálhattak volna. Nem kaptunk-e számos felszólítást és figyelmeztetést Istentől az Ő gondviselő intézkedéseiben? Ezek, ha megfelelőképpen felfigyelünk rájuk, sok lelki jót és áldást eredményezhettek volna. És ezek mind olyan kegyelmi lehetőségek, áldások, melyekért egykor számot kell adnunk.]
II. Hogyan hasznosítottuk (kamatoztattuk) a Tőle kapott jótéteményeket (kiváltságokat)?
[A parancs mindenkinek szólt: „Szorgalmatoskodjatok, vagyis, Kereskedjetek, amíg megjövök!” És ezek a dolgok azért adattak nekünk, hogy hasznosítsuk őket Istenért (1Kor 12,7). Hogyan hasznosítottuk tehát a nekünk adott gírát (összeget)?  Lefoglaltuk-e értelmünket az isteni igazság keresésében? A nyugalmi napokat (szabbath-napokat) Isten dolgain való elmélkedésben és imában töltöttük? Használtuk-e a kegyelmi eszközöket úgy, amint tehettük volna? Lábaink számára lámpássá tettük-e a Szentírást, hogy Vezetőnk legyen, mint ösvényünk világossága? Engedelmeskedtünk-e a lelkiismeret jelzéseinek, és Isten Lelke indításainak? Komolyan szívünkre vettük-e a Gondviselés különböző sors-rendelkezéseit felettünk, amit Isten velünk és a körülöttünk levő világgal gyakorolt? Röviden, igyekeztünk-e úgy használni időnket, pénzünket, befolyásunkat, hogy dicsőségére váljon Annak, akik ezeket ránk bízta? Törekedtünk-e komolyan teljesíteni az apostoli felszólítást – 1Pt 4,10? ]
III.  Milyen mentségünk lehet, ha hanyagok voltunk ezek hasznosításában?  
[A rest szolga urát hibáztatta: közöttünk is vannak sokan, akik rá hasonlítanak. Az mondjuk: Isten többet követel, mint amennyit képesek vagyunk teljesíteni. De képviseli-e egy ilyen állítás akár csak árnyékát is az igazságnak? Az Ő ígéretei nem terjednek-e ki minden szükségeinkre? Nem hangolódhat-e rá bárki is Pál apostol szavaira (Fil 4,13)? – De még ha igaz lenne is ez az állítás, nem igazolhatná tétlenségünket. Minél „keményebb” volna Urunk, annál inkább kellene félnünk, nehogy fölingereljük Őt! Legalábbis törekednünk kellene tőlünk telhetőleg tetszésében járni. Ha képtelenek volnánk megtenni mindet, ez nem lenne ok arra, hogy semmit se tegyünk. Ha kereskedéssel nem hasznosíthatnánk pénzét, „a pénzváltók asztalára” kellene, hogy tegyük azt. Kifogásaink végül is saját ítéletünkre fordulnak. Isten joggal fogja mondani ezt nekünk: „A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga!”]
IV.  Milyen jutalomra számíthatunk?
[Urunk mindenkit a munkája szerint fog jutalmazni (mindenkinek a cselekedete szerint fog megfizetni). Készek vagyunk hát számot adni néki? Elmondhatjuk-e: „Uram, a te gírád tíz gírát nyert, vagy öt gírát?” Elmondhatjuk-e megindokoltan, hogy legalább két gírát nyert? Boldogok vagyunk, ha lelkiismeretünk így tanúskodik e tekintetben. Akárcsak a jó szolgák, a dicsőséget Urunknak fogjuk tulajdonítani. (Ezek nem azt mondták: „én nyertem”, hanem „a Te gírád” nyerte. Tudták és elismerték, hogy nekik semmijük sem volt a kereskedéshez.) Az apostol szavaival fogunk szólni (1Kor 15,10), és a Dávidéval (1Krón 29,14). És Urunk örömest meg fogja jutalmazni hűséges igyekezetünket. Mindenkit hűségével, munkájával és sikerével arányosan fog jutalmazni (1Kor 3,8). És mindenkinek azt adja, ami végtelenül felülmúlja szolgálataik értékét. (Az öt, vagy tíz város feletti uralkodás valóban gazdag megfizetés lesz az egy gíra hasznosításáért.) – De jaj! Nincsenek-e sokan, akik elrejtik pénzüket egy keszkenőben?! Az ilyen rest szolgákra milyen jutalom vár? Krisztus hamarosan meg fogja fosztani az ilyeneket a kegyelmi eszközöktől, melyeket most élveznek, és örök büntetésének tárgyaivá teszi őket. S nemcsak azokat jutalmazza így, akik elfecsérlik az Ő pénzét: ez lesz biztos jutalma az eredménytelen haszontalanságnak (terméketlenségnek) is. Senki se remélje hát, hogy Urunk kedvét leli benne, míg tétlenségben él! Senki sem tetszelegjen pusztán negatív szentségében (hogy ő nem tesz kárt és rosszat másnak)! Munkálkodjunk lankadatlan szorgalommal Mesterünk szolgálatában! Az ószövetségi szentekhez hasonlóan, tekintsünk hittel a megjutalmazásra (Zsid 11,26)! És legyünk készek számot adni munkánkról örömmel! Így bizodalmunk lesz hozzá, és nem szégyenülünk meg az Ő eljövetelekor (1Jn 2,28).]

