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Az  életünk  mindennapjaiban  eléggé  könnyen  tapasztaljuk,  hogy

nem minden fenékig tejfel. A legjobb napokban is előfordulnak nehezítő
tényezők,  dolgok,  amelyek  beárnyékolják  az  örömünket,  helyzetek,
amelyek kizökkentenének a békénkből és előfordul, hogy valami nem úgy
sikerül, ahogy szeretnénk. Így van ez nem csak a hétköznapokban, hanem a
vakációban is, amikor pl. minden stimmel, csak nincs kávéfőző a szálláson,
vagy véletlenül elfelejtünk lekanyarodni egy úton és kicsit többet kell menni
az autóval… De így voltam tegnap is, mikor siettem volna a komphoz, és
pont  bejött  elénk  a  sorba  valaki,  aki  60-nal  gyönyörködött  végig
Nagymarosig  a  tájban  és  nem lehetett  leelőzni. És  persze  ennél  sokkal
súlyosabb „konkolyokkal” is találkozunk.

Ezekben a helyzetekben mi emberek könnyen reagálnánk kétféle
véglet szerint. Vagy megpróbálnánk figyelmen kívül hagyni a valóságot,
vagy erőlködve minden át akarunk alakítani, mindent ki akarunk javíatani,
hogy mégis minden tökéletes legyen.

A búzáról és a konkolyról szóló példabeszédben Jézus megmutatja
nekünk  Isten  hozzáállását  a  mi  rossztól  megsebzett  világunkhoz,  hogy
nagyobb bizalommal  és  igazi  békével  és  örömmel  éljünk a  valóságban,
amely a miénk.

Először  is  egyértelmű,  hogy  a  példabeszédbeli  ember,  aki  a  jó
magot  ülteti,  nem  keveri  össze  a  dolgokat.  Ő  valóban  csak  jó  magot
ültetett,  a  konkoly  ellenséges  ember  műve.  Isten  nem  támogatja,  nem
akarja a rosszat, és nem leli kedvét abban, ha konkolyt szórnak a búzája
közé. Mikor a gazda ember szolgái jelentik neki az éjjel történteket, nem
mondja azt nekik, hogy tévednek, képzelődnek, ez csak illúzió, nincs is ott
konkoly, rosszul látják. Isten nagyon pontosan látja a rosszat, még sokkal
élesebben mint bárki más, hiszen Ő a jóság teljessége. Ő biztos nem keveri
össze, biztos meg tudja különböztetni, és van hosszútávú terve a rosszal. A
példabeszédbeli  gazda  az  aratáskor  el  fogja  égetni  a  konkolyt,  amit  az
aratók összeszednek, nem marad meg.

Amikor észrevesszük magunkban, másokban, vagy helyzetekben a
„konkolyt”,  biztosan nem az a megoldás,  hogy letagadjuk a létét.  Észre
szabad vennünk, sőt érdemes megállapítanunk, hogy ez itt konkoly, ez nem
ide való, ez az ellenség műve bennem, a másikban, a helyzetben. Az sose
jó megoldás, ha teljességgel úgy csinálunk, mintha nem volna a rossz. Sőt
gyakran  segít  is,  ha  kimondjuk,  persze  ítélkezés  és  bántás,  vagy
panaszáradat nélkül, hogy „nekünk ez vagy az rosszul esik”, „ez kár, hogy
így történt”, „ezt sajnálom, hogy elrontottam…”



Istennek is elmondhatjuk az imáinkban, hogy mi az, ami nehéz, ami fáj,
ami rossz, amitől szenvedünk – persze érdemes ebben is mértéket tartani,
nehogy az önsajnálat nyomorúságába süppedjünk.

Amellett  azonban,  hogy a  példabeszédbeli  gazda,  csak  úgy mint
szolgái, észreveszik, hogy felütötte fejét a konkoly, mégsem kezdenek el
kapkodni. A szolgák ötlete követi a mi emberi logikánkat,  miszerint,  ha
valamit oda ültettek,  ami nem oda való, akkor azt ki kell szedni. Ha az
ellenség  beültette,  mi  majd  kiszedegetjük  és  akkor  többé  nem lesz  ott.
Szerencsére  azonban  mielőtt  lelkesen  nekiállnának  a  gazolásnak,  azért
megkérdezik uruk véleményét:  „Akarod-e,  hogy elmenjünk és kiszedjük
belőle?”

Elég fontos nekünk is megjegyeznünk ezt a kérdést, mielőtt a saját
emberi logikánk és ösztönös beidegződéseink szerint kezdenénk reagálni.
„Akarod-e,  hogy kiszedjem belőle?” Jó megkérdezni  Istent,  hogy Ő mit
akar most ezzel a helyzettel? Neki mi a megoldása, Ő mit tervez? Igaz ez
emberi  kapcsolatokra,  mindenféle  elrontott  helyzetekre,  dolgokra.
„Akarod-e,  hogy  elmenjek  és  kiszedjem  belőle?  Akarod-e,  hogy  most
rendezkedjem,  hogy most  beszóljak,  hogy most  közbelépjek?”  Gyakran
előfordul,  hogy  Isten  mást  kér,  mint  ami,  a  mi  első  reakciónk  volna.
Gyakran azt kéri, hogy inkább maradjunk meg a szeretetben és engedjük,
hogy a többi Ő rendezze el.

Világos  a  példabeszédbeli  gazda  viselkedéséből,  hogy  Isten
hatalmas békével és türelemmel áll a világban lévő rosszal szemben. Nem
azért  mert nem fáj neki a rossz, nem azért,  mert kedvét leli  az ellenség
művében  –  ellenkezőleg,  a  végtelen  jóságot  még  jobban  megsebzi  a
gonoszság  –  hanem  egyrészt  azért  türelmes,  mert  végtelenül  hatalmas,
másrészt pedig azért, mert annyira látja és félti a legkisebb jót is, amelyet
Ő ültetett.

A  példabeszédbeli  gazda  legfőbb  érve  az  ellen,  hogy  szolgái
elmenjenek és  kiszedegessék  a  konkolyt,  az,  hogy túl  veszélyes  a  búza
szempontjából. A gazda annyira értékesnek tart minden egyes búzaszálat,
hogy nem akarná, hogy csak egyet is kiszedjenek, eltapossanak a konkoly
kiszedegedése  miatt.  Jobban  számít  neki  a  búza  annál,  hogy  megérné
kockáztatni. A szolgák összehasonlíthatatlanul nagyobb rosszat okoznának
a gazolásukkal, mintha hagyják békében a konkolyt a búza között. 

Mégis fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor mi a megoldás?
Mit  lehet  tenni?  Álljunk  csak  ölbe  tett  kézzel  és  nézzük  az  ellenség
konkolyának növekedését? A Szentírás szavaiból és a példabeszédből két
főbb dolgot  jegyezhetünk  meg.  Egyrészt,  hogy ahogyan az  Ószövetségi



olvasmány  is  alátámasztja,  teljes  bizalommal  lehetnénk  Isten  iránt,  aki
végtelenül hatalmas. 

Ő mivel „mindeneknek Ura, kész mindent megkímélni… és nagy
kímélettel  igazgat  minket,  mert  akkor  gyakorolja  hatalmát,  amikor  csak
akarja.”  Isten  végtelenül  hatalmas,  bármikor  beavatkozhat  és  jobban
járunk, ha Őrá bízzuk az ellenség művét. Ha úgy is éreznénk, hogy nem
történik semmi, abban biztosak lehetünk, hogy a végén szét lesz válogatva
a búza meg a konkoly.

Amikor tehát valami rosszal szembesülünk, érdemes megújítanunk
a bizalmunkat Istenben és türelemmel, békével rábízni azt, amin mi nem
tudunk változtatni vagy nem feladatunk. Indulhatunk azzal a bizalommal a
következő hétnek, amelyet  kedvesen megfogalmaz a Brazilok című film
végén a főszereplő: „Brazilia, az volt aztán a tejföl, ott … a miénknél egy
sokkal-sokkal nagyobb Jézus vigyázza, hogy a mi nem úgy van, az is úgy
legyen.”  Jézus,  aki  értünk  meghalt  és  föltámadt,  megváltott  minket  és
minden nap, mindent elrendez, hogy ami nem úgy van, az is úgy legyen.

A másik,  ami egyértelmű meghívás  Jézus példabeszédéből,  hogy
mint a gazda teszi, érdemes nekünk is inkább a búzára koncentrálunk, mint
mindenütt  a konkolyra vadásznunk. Az energiáinkat  inkább a jóért  való
küzdelembe  fektessük  és  ne  annyira  a  rossz  elleni  vagdalkozásba.
Építsünk, szeressünk, tegyük a jót,  ott,  ahol tudjuk és ne hagyjuk, hogy
összezavarjon minket az ellenség. A konkoly önmagában kevesebbet árt,
mint  az,  ha  mi  kapkodva  a  gazolásra,  tépkedésre  kezdjük  pazarolni  az
erőnket.

Különösen a mustármagról és a kovászról szóló példázatban Jézus
rámutat  a  jónak  hatalmas,  mindent  átváltoztató  erejére.  A  mustármag,
bármilyen kicsi is, hatalmas fává tud nőni. A kovász, bármily kevés is a
véka liszthez képest, mégis az egész tésztát képes megkeleszteni. Hinnünk
kellene  a  jó  átalakító  erejében.  A  szeretet,  amelyet  a  Szentlélek  által
megkaptunk a keresztségben és amelyet  Isten folyton táplál  bennünk az
Ige, az Oltáriszentség és a testvéri közösség által, mindennél nagyobb erő.
Ha már valahol  ketten  vagy hárman együtt  vannak Jézus  nevében és  a
kölcsönös szeretetet kezdik élni, minden átalakulásnak indul. 

Kérjük  a  Szentlelket,  hogy  bárhol  is  találkozunk  az  ellenség
művével,  önmagunkban  vagy  a  többiekben,  családjainkban  vagy
közösségeinkben,  a  környezetünkben  vagy  a  körülményekben,  tudjunk
mindig Isten szeretetével és békéjével reagálni. Ne tagadjuk le a rosszat,
hanem  inkább  békében  hozzuk  Isten  elé.  Ne  kezdjünk  el  mindent
kiszedegetni,  hanem előbb kérdezzük  meg,  hogy Isten  mit  szeretne.  És



leginkább abban kérjük a Szentlélek erejét, hogy segítsen nagy bizalommal
tenni a jót, élni a szeretet legkisebb lépéseit egymás között, hogy titokzatos
módon elindulhasson, növekedhessen mindenütt az Isten országa. 


