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  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Az elmúlt időszakban temettük el Várszegi 
Györgynét (sz. Kruppa Alice) és Nagy Lajosnét (sz. 
P. Szűcs Julianna). Családjuknak sok erőt, lelki 
békeséget kívánunk gyászukban!

 Beszámolók:   Házas Hétvége; lakásvásárlás

 Ma délután 4 órakor Fiatalok Biblia Köre lesz.

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  1000    Baba-Mama;
péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet  és  gyerekistentisztelet;  előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák

 A  liturgiás  lapok  mellé  kiosztott  gyülekezeti
naptárról...

 Február  23-ától  (szerdánként  1830) folytatjuk  az
Apostoli  Hitvallás  Kurzust Kovács  Endre  lelkiség
teológus szolgálatával

 Nyári  gyülekezeti  hét:    SZAJOL  –  júilus  10-15
(jelentkezés  februárban Szabadosné Jutkánál)

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református 
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a 
láblécben

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  M T  13 ,  2 4 -30

  A L A P I G E :  M T  13 ,  3 6 -43

„Ekkor  elbocsátotta  a  sokaságot,  és  bement  a  házba,
tanítványai  pedig  ezzel  a  kéréssel  fordultak  hozzá:
Magyarázd  meg  nekünk  a  szántóföldben  nőtt  konkoly
példázatát! Ő pedig így válaszolt nekik: Az, aki a jó magot
veti,  az  Emberfia,  a  szántóföld  a  világ,  a  jó  mag  a
mennyek  országának  fiai,  a  konkoly  a  gonosz  fiai,  az
ellenség, aki elvetette a konkolyt,  az ördög; az aratás a
világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát
a  konkolyt  összegyűjtik  és  megégetik,  úgy  lesz  a  világ
végén.  Az  Emberfia  elküldi  majd  angyalait,  és
összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és
gonosztevőt,  és  a  tüzes  kemencébe  vetik  őket:  ott  lesz
majd  sírás  és  fogcsikorgatás.  Akkor  majd  az  igazak
fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle,
hallja!”
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BEVEZETÉS  
Miért  van  annyi  gonosz  a  világban?  [Néhány  példa]**

Egyáltalán,  hogy került  bele a világba, ha azt  jónak teremtette
Isten? Egyébként pedig miért nem csinál Isten már valamit ezzel
a gonosz világgal? A mai példázat ezekre a kérdésekre válaszol.

AZ ÚJ SOROZATUNKRA HANGOLÓDVA  
Tudjátok,  kétféle ember  van.  Az  egyik úgy  kérdezi  Istent,

hogy csak a válasza érdekli.  A  másik úgy kérdezi  Istent,  hogy
maga Isten (is) érdekli.  Te melyik vagy?  Isten válaszát és annak
mélységeit csak utóbbiak érthetik igazán!

Jézus a  legmélyebb és  legfontosabb dolgokról is  egyszerűen
beszélt  az  egyszerű  emberekhez.  Alapvetően  nem  elméleti
fejtegetésekbe kezd, hanem képekben és történetekben üzen. Ezek
a képek és történetek pedig az akkori ember hétköznapi életéhez
rendkívüli módon közel álltak. 

Jézus is látta, ahogyan egy egyszerű házban ott volt a lámpa,
a mécses tartó, a háziasszony dagasztotta a kenyeret, kovászt tett
a tésztába, vagy éppen foltot varrt egy régi ruhára. Látta a mező
liliomait, a verebeket, a vetést, a gazt, látott pásztort és juhokat,
nagyobb csűröket építő gazdákat… A képet és a történetet nem
nagyon kellett  magyarázni  (bár  többször erre  is  szükség volt!),
mert az első hallgatói teljesen jól értették. Azonban e példázatok
Isten „szívét”,  „gondolkodását”,  „céljait”,  „tulajdonságait” –
tehát Istent magát akarják megmutatni, feltárni előttünk! Jézusnak
ez  volt  az  alapvető  célja  –  nemcsak  bizonyos  üzeneteket
elmondani, hanem Atyját magát bemutatni!

Egy  embert  a  szavaiból  és  a  tetteiből ismerhetünk  meg.
Leginkább  úgy,  hogy  közel  kerülünk  hozzá,  figyelünk  rá,
érzékeljük  és  kapcsolatba  (!!!)  kerülünk  vele.  Gondolatait  és
érzéseit,  tulajdonságait  vagy  céljait, így  ismerhetjük  meg.
Jézussal  sincs  ez  másképp.  A  most  kezdődő  sorozatunkban a
szavain keresztül próbáljuk megérteni Őt, még szűkebben véve a
példabeszédeit hallgatva. Ez is  személyes kapcsolatra hív Vele!
(Te  milyennek  látod  Jézust?  Milyen  szavai,  mozdulatai,
jellemvonása  jutnak  először  eszedbe?)  Aki  Jézust  megismerte,
megismerte Istent.  Lássuk tehát a mai példázatot!

1.) A VILÁGBAN JELEN VAN A GONOSZ  
A  példázatbeli  emberek  azt  látják,  hogy  a  jó  vetésben

konkoly keveredett. Amikor szemléljük a teremtett világot, mi is
pont ezt látjuk… Meghökkenve és szomorúan tapasztaljuk, hogy
tele  van  a  világ  gonoszsággal.  Ez  a  realitás.  Mi  mindenben
találkoztunk azzal, hogy a világban egyszerre van jelen a gonosz
és a jó, a sátán és az Isten magvetése! [további példák]** Milyen
érzéseket, gondolatokat, kérdéseket és kétségeket vetnek fel ezek
bennünk?  Sokszor  szokták  kérdezni,  hogy  minek  helyezte  bele
Isten   az  Édenbe  a  tiltott  fát?  Azért,  mert  Isten  nem  akarta

eltitkolni  az  ember  elől  azt  a  „spirituális  realitást”,  hogy  a
gonosz jelen van a világban. (Bizony már a teremtés hajnalán ez a
valóság!) A tiltás, akkor és ott az elején még, egyben védettséget
is jelentett. Azóta azonban „elszabadult a pokol”… A világban azt
látjuk, hogy együtt „nő” a jó a rosszal, vannak benne, akik Isten
gyermekeiként  élnek,  és  vannak,  akik  pedig  istentelenül  vagy
kifejezetten gonoszul élnek.

2.) A VILÁGBAN LÉVŐ ROSSZ A GONOSZ MAGVETÉSE  
„Amíg aludtak” – olvassuk. A gonosz mindig titokban, vagy

csellel,  alattomosan  cselekszik,  szinte tudtunkon kívül,  átverve 
minket.  A Gazda azonban tudta, mi történt! Ez a példázat annak a
titkáról  beszél,  hogy  honnan  van  a  gonosz  a  világban –  a  jó
magok  közé  az  ellenség [milyensokatmondó  kifejezés  ez!]**
rossz  magokat  vetett.  Vagyis  a  rossz  nem  Istentől van!  Ő  jó
magokat  vetett!  Ezt  fontos  értenünk,  mert  sajnos  sokszor  az
ember élete minden nyomorúságáért az Istent hibáztatja (aminek
sátán, az Isten és ember ellensége „örül a legjobban”)

Belegondoltunk már abba,  mit jelentene egy gazda számára
ellenségének ilyenfajta gonosz csele? Ő jó magot vetett,  valaki
pedig belevet rossz magot. Milyen lehet ez Istennek? Neki sokkal
jobban  fáj  a  kérdés  („Uram,  te  jó  magot  vetettél  a  földedbe.
Honnan került hát bele a konkoly?”), mint nekünk – hiszen övé a
föld, és Ő vetette a magot...!  Tehát Istennek  velünk együtt fáj a
gonosz...;  sőt  neki  fáj  xaak  igazán...!  Sok  mindent  „átfesthet”
bennünk  ez  a  mélységes  felismerés!  Akkor  nemcsak  választ
kapunk, hanem Isten lényéből értünk meg, élünk át valamit...! Így
aztán könnyebb Istennel együtt (el)tűrnünk a gonoszt…

   3.) NEM MOST VAN - HANEM AZ UTOLSÓ ÍTÉLETKOR  
De miért  kell  tűrni? Isten  miért  tűr  még  mindig? (Halkan

jegyzem meg:  egyébként  téged  és  engem is!)  Úgy tűnik,  Isten
nem „tesz  rendet”,  hagyja virulni  a  gonoszt,  a gonoszságot is,
miközben Isten országa is jelen van. Ha Isten a világ ura, akkor
miért nem csinál már végre valamit, miért hagyja ezt így?

A válaszadást hadd kezdjem azzal, hogy nem hagyja ezt így!
Erről szól a Biblia! Isten szüntelen küldi követeit, hogy ébressze,
tisztítsa ezt a világot. Legfőképpen  Jézust magát is éppen ezért
küldte...! Mégis Isten hagyja együtt nőni a búzát és a konkolyt...
Miért? Erre egyszerű feleletet ad a példázat: az elválasztásnak és
igazságtételnek nem  most van  itt  az  ideje,  hanem aratáskor,
vagyis az utolsó ítéletkor. 

Van ebben egy hallatlan  vigasztalás is! Bár „a világ ki van
szolgáltatva a gonosznak, ez el is végzi benne Isten ellen irányuló
munkáját. De ha oda is vetheti gonosz magvetését Isten jó vetése
mellé, azt ezzel sem érheti el, hogy a jó mag megromoljék." (J.K.)
Nem  csodálatos,  hogy  a  konkoly  nem  rontja  meg  a  mellette
növekvő búzát? Isten búzát megvédi!

Ez a példázat  Isten Országának arról  az aspektusáról  szól,
hogy  ki  kell  várni  a  végítéletet,  akkor  lesz  szétválasztva  a  jó
(vagyis  ami  az  Isten  Országához  tartozik)  és  a  rossz  (ami  a
gonosz  magvetése).  A  végítéletben  való  rendíthetetlen  hit
rendkívül  meghatározó  része  kegyességünknek!  [**]  Ennek  a
példázatnak  pedig  az  a  szilárd  alapja,  hogy  lesz  aratás.  Nem
szabad siettetni a gyomlálást – az Úr tudja az idejét! Bíznunk!

4.) NEM A MI DOLGUNK A GYOMLÁLÁS!  
Végezetül mindezek alapján  egy fontos következtetést le kell

vonjunk! Jézus ebben a példázatban arra figyelmeztet bennünket,
hogy a világban,  az Egyházban,  sőt  a  gyülekezetben  is  „olyan
dolog  történik,  növekedik,  amely  tőle  teljesen  idegen.  Isten
gyülekezetében  nő  a  konkoly  vetése."  (S.N.P.)  A  legjobb
indulattal és jó szándékkal mindig vannak, akik arra jelentkeznek,
hogy  kigyomlálják  a  konkolyt,  azzal  a  szándékkal,  hogy
megmentik ezzel a vetést. A gazda azonban erre NEMet mond! (Itt
nem az egyházfegyelem gyakorlása ellen szólok, nem is a bűnök
néven nevezésére ellen – hiszen a teljes Szentírás gyakran beszél
erről!  Itt  kiirtásról,  kárhoztatásról  és  végső  ítéletről van  szó,
vagyis  örök  életről  és  kárhozatról!)  Miért  tiltja  meg  Isten  a
gyomlálást?

Egyrészt azért, mert kegyelmes és türelmes. Itt vagyunk most
Isten csodálatos és érthetetlenül tágas „szívénél”! A gyomlálás
Isten  hosszútűrése miatt „késik”.  Másrészt azért,  mert az ember
nem tud jól  gyomlálni  –  ugyanis  nincs teljes látása,  tudása és
hatalma arra, hogy meg tudja különböztetni a búzát és konkolyt.
A konkoly az alapszövegben azt is kifejezi, hogy megtévesztésig
hasonlít  a  búzára.  Hosszú  ideig  szinte  megkülönböztethetetlen
módon együtt nő magával a gabonával, szinte teljesen ugyanúgy
néz  ki.  Ezzel  szemben  „az angyalok egyetlen  esetben  sem
tévesztik  össze  a  jókat  és  a  gonoszokat.  Az ember  türelmetlen
ítélkező  hajlama ellen  irányul  a  tanítás.”  (J.K.)  „Nagypénteken
Pilátus a  tömeg elé tette a  tiszta  búzát  és  a konkoly:  Jézust  és
Barabbást.  És  az  ember  Jézust  nézte  gyomnak  és  a  konkolyt
búzának. Nagypéntek óta tilos a gyomlálás!" (S.N.P.) 

„Krisztus követőit sokszor elcsüggesztik a gonosz munkái, és
már  itt  a  földön  szeretnének  „tiszta  helyzetet
teremteni”  Isten  országa kérdésében."  (J.  K.)  Ez  érthető,  és  a
legjobb szándék vezet ilyenkor minket. Jézus azonban türelemre
inti az övéit, mintha ezt mondaná:  „Bízzátok ezt rám! Mi értünk
ehhez, mi tudjuk az idejét és a módját! Mi látjuk át jól a vetést!"

 5.) A VÉGSŐ KÉRDÉS: BÚZA VAGY KONKOLY?  
Azonban van itt még egy rövidke de súlyos kérdés:  Te hova

tartozol? A  búza  közé,  Isten  Országába,  az  övéi  közé  vagy  a
konkoly  közé,  a  gonosz  magvetése  közé?  Mi  lesz  a  sorsod  az
aratáskor...? Ez itt dől el!            sóskuti zoltán lp.


