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Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.  Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.  (Mt 25,22-23)

Az ítélet napjának komoly valósága gyakran képezte Urunk tanításainak tárgyát. Olyan téma volt ez, mely jellegénél fogva felkeltette a hallgatók figyelmét. Minél közelebb került Urunk földi szolgálata végéhez, annál többet beszélt erről; nekünk is gyakran kell ezzel foglalkoznunk. Az előttünk levő példázat e komoly tárgy feletti elmélkedésre vezet bennünket. Sok tekintetben hasonlít e szakasz a gírák példázatához. (Lásd: Lk 19,12-26. Mindkét példázatban egy gazdag ember távoli országba indul, s bizonyos pénzösszeget bíz szolgáira, hogy hasznosítsák az ő javára, és visszatértekor aszerint bánik velük, ahogyan kereskedtek, a hűségeseket megjutalmazza, a gondatlant pedig megbünteti.) De vannak egyes fontos tényezők, melyekben különböznek. (A gírák példázatában a szolgák mind egyforma pénzösszeget kaptak: de különbözőképpen hasznosították, s ennélfogva különböző lett a jutalmuk. Az előttünk levő példázatban a szolgáknak adott összeg különbözik, de egyforma szorgalommal hasznosítják /mindegyik megkettőzi a kapott letétet/, s ezért jutalmuk úgyszintén egyforma).
Ezek az észrevételek két fontos igazságot szolgáltatnak nekünk:
I. Isten minden emberre az Ő szuverén akarata szerint árasztja ajándékait—
Isten a forrása és szerzője minden áldásnak, amit csak élvezünk—
[Neki tartozunk azért, hogy keresztyén szülőktől születtünk, s nem pogányoktól. Tőle kaptuk összes testi és szellemi erőinket. Valami jóval csak rendelkezünk, az mind Tőle van. Nincs olyan javunk, ami ne tőle származott volna. (Jak 1,17)]
Rendkívül különböző ajándékokat ad különböző személyeknek
[A világ nagyobb része sűrű sötétségben van. A zsidóknak kegyeskedett fényt adni kijelentett akaratával. A világosság, mely csak rájuk derengett, meglátogatott minket teljes ragyogásával. De vannak egyesek e keresztyén országban, akiknek Krisztus-ismeretük olyan, mintha semmi dolguk sem lenne vele; aztán mások, akiknek szemei megnyíltak, az Ő dicsősége látására. Nagy különbség volt a kiosztott kegyelmi ajándékokban az első keresztyéneknél (1Kor 12,5-12); és ugyanez a különbség ma is fennáll (Ef 4,7). Ezért az ige úgy jellemez minket „mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárait” (1Pét 4,11).]
De szuverén akarata szerint adja ezeket—
[A példázatban a gazdag ember „mindegyiknek erejéhez képest” adta ajándékait. Így, miközben szuverén joggal járt el, úgyszintén bölcsen is, és csakis ilyen nézőpontban lehet ezt a körülményt alkalmazni. Nem igaz, hogy Isten a legnagyobb talentumokat a legügyesebbeknek adja (lásd: 1Kor 1,26-27): emellett az alapvető képességek is, melyekkel rendelkezünk, csakis Tőle vannak; és ha az ember képessége képezné Isten ajándékainak mértékét, akkor az embernek lenne mivel dicsekednie (1Kor 4,7). Isten mindenben az Ő szuverén akarata szerint cselekszik (Dán 4,35). De emellett akaratát tökéletes bölcsessége irányítja (Ef 1,8). – Ezek a megfontolások valóban megalázóan hatnak a mi büszke szívünkre. De kimondhatatlanul vigasztalóak azoknak, akiknek talentumai csekélyek, s akiknek sok nyomorúságuk van. Az ilyenek fontolják meg jól ezeket, és hasznosítsák őket az irigység és elégedetlenség elfojtására (Jegyzet: Ez kis kitérőt képez a tárgytól; vagy inkább annak az alkalmazása: de gyakorlati és igen vigasztaló tanítás. Mindegyikünk, a test tagjaihoz hasonlóan, a legmegfelelőbb helyre vagyunk helyezve; és ha helyzetünk megváltozna, s az Istentől megszabott rendtől eltérően alakulna, a változás kárára lenne úgy annak a bizonyos tagnak, mint az egész testnek. Lásd: 1Kor 12,11-12.18)]   
Joggal elégedettek lehetünk az Ő eljárásával e tekintetben, mert
II. Ő minden egyes embert nem annyira a birtokolt talentumai, hanem inkább azok hasznosításában tanúsított hűsége szerint fog jutalmazni – 
Az az ember, aki nagy ajándékokat kapott, nem fog helyeslést kapni e tény miatt –
[A nagy talentumokkal való felruházottság nem változtatja meg erkölcsi jellemünket. Júdás ismeretben nem volt alsóbbrendű az apostoloknál; csodatevő erőben sem maradt el tőlük. Éppolyan lehetőségei voltak a lelki előhaladásához, mint nekik; de szíve nem változott meg e kiváltságoktól; és személye sem volt kedvesebb Istennél azok miatt. Ellenkezőleg, minél jelentősebbek voltak kiváltságai, annál súlyosabb volt a vétke azok hasznosításának elhanyagolásában; és most mindenki mást felülmúl a szégyenben és nyomorúságban (Csel 1,25). Ez igazságot hangsúlyozza ki Urunk Júda városaihoz intézett fenyegető intéseivel (Mt 11,21-24); és ezek az intések az evangélium mai hallgatóira is érvényesek.]
Aki a legkisebb talentumot kapta, nem fog emiatt megvetésben részesülni—
[Isten nem a külső látványosságra néz, hanem a szívre (1Sám 16,7): észreveszi azokat, akik szegény és megtört szívűek (És 66,2). Talán senki sem volt annyira ajándékok híján, mint a példázatbeli Lázár: mégis, mennyivel jobb az ő sorsa a gazdagnál (Lk 16,23-24)! Az özvegyasszony, aki csak két fillérrel rendelkezett, eléggé nincstelen volt; de az, ahogyan azokat hasznosította, sokkal kedvesebb volt Istennek, mint a vagyonosak összes pazar felajánlásai (Mk 12,43-44). Ekképpen, ha egyszerűen Isten dicsőségére s embertársaink javára hasznosítjuk azt, amivel rendelkezünk, jutalomban részesülünk. Ha ezzel szemben viszont elássuk tálentumunkat, még ha csak „egy” is az, ezért büntetés vár.] 
Az Írás erőteljesen hangsúlyozza e két igazságot—
[A szentírók világosan kijelentik, hogy fokozatok vannak úgy a jutalomban, mint a büntetésben (1Kor 15,41-42; 2Pt 2,21). Urunk elmondja, hogy a büntetések azzal a világossággal lesznek arányosak, amely ellen vétkeztek (Lk 12,47-48): és Pál apostol kijelenti, hogy szolgálataink aszerint lesznek nagyra értékelve, amennyiben megfelelnek a teljesítésükre kapott lehetőségeinkkel (2Kor 8,12)]
Következtetések (tanulságok):
1. Mennyire nincs okunk irigykedni a nagy talentumú személyekre!
[Világos, hogy a tálentummal csak fokozódik a felelősségünk. Sokan vannak, akiknek azok az előnyök, melyekkel egykor visszaéltek, most legnagyobb gyötrelmüket okozzák; és milyen okunk van azt hinni, hogy Isten szolgálatában való szorgalmunk is arányosan fog növekedni lehetőségeink kiszélesedésével? Viszont mindnyájunknak túl sok okunk van bánkódni múltbeli haszontalanságunkért. Jertek tehát, hasznosítsuk inkább azt, amink van, ahelyett, hogy azután kívánkozzunk, ami nincs nekünk.]
2. Milyen buzgón kell kereskednünk mindannyian a ránk bízott talentumokkal!   
[Az idő hamarosan közeleg, amikor számot kell adnunk Istennek: és milyen rettenetes lesz a kivettetés, mint „gonosz és rest szolga!” Hogy fogja az ilyen siratni elveszített lehetőségeit! Ezzel szemben milyen gyönyör lesz hallani a Megváltó helyeslését! Micsoda jutalom lesz „bemenni Urunk örömébe”! Ó, jertek, minden lélek gyakorolja magát a legnagyobb odaadással az Ő szolgálatában! Senki se csüggedjen el, amiért csak keveset tehet Istenért. Sokan, akik elítélik magukat, mint haszontalanokat és hűtleneket, hallani fogják tőle: „Jól van, jó és hű szolgám!”, és sokan, akiket most szinte lesújt az Ő haragjának érzete, s emiatt remegnek, részesei lesznek az ő örömének és dicsőségének!]
3. Milyen keveset kell adnunk az istentelenek buzgóságunkat lehűtő kísérleteire!
[ Soha senki nem ítéli el szolgáit azért, mert túl hűségesek vagy szorgalmasak. Mégis, ha az Úr szolgái igyekeznek hasznosítani talentumaikat, a világ ellenük támad és lehurrogja őket, mint túlbuzgókat. De „igen csekély dolog emberi ítélettel ítéltetni meg”. Támadjon bár ellenünk a világ, mint képmutatókra vagy fanatikusokra, csak a mindenség Bírája minősítsen jóknak és igazaknak: az Ő dicsérete bőségesen kárpótol az elszenvedett gyalázatért. Jertek hát, vegye mindenki mindezt személyesen komolyan, és „gerjesszük fel az Istennek bennünk levő ajándékát” (1Tim 1,6), és buzdítsuk egymást lelkesítő igékkel (1Kor 15,58)!    
   

