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 „24Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek 
országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántó-
földjébe. 25De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, 
konkolyt vetett a búza közé, és elment. 26Amikor a zöld ve-
tés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a 
konkoly is. 27A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt 
kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? 
Honnan van akkor benne a konkoly? 28Ellenség tette ezt! - 
felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy 
kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? 29Ő azonban így 
válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszag-
gatnátok vele együtt a búzát is. 30Hadd nőjön együtt mind a 
kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az ara-
tóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévé-
be, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűröm-
be.” Mt 13,24-30 
 
 
 
 
 
 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Igeszakaszunkat megelőző versekben megtudhatjuk, 

hogy Jézus egy reggelen kiment a tenger partjára, s látta a 

nagy sokaságot, a sok érdeklődőt, akik akarták Őt hallgatni. 

Sokszor volt szánalom az Ő szívében a hallgatóság iránt, azok 

iránt, akik körülötte voltak. Egyik helyen azt olvashatjuk, hogy 

„36Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyö-

törtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.” Mt 

9,36. Fáradhatatlanul tanította őket, pedig tudta, hogy voltak a 

sokaság között olyanok is, akik csak úgy odacsapódtak a tö-

meghez, aztán szépen le is morzsolódtak. De Ő nem habozott 

hinteni a magot, az Ige magját, mert a mag arra való, hogy 

hintsék! Látta a sokaságot, hogy mire van, vagy mire lenne 

szükségük, de ott volt az az égető kérdés, hogy vajon meghall-

ják, megértik az élet Evangéliumát? Vajon ezen a reggelen 

hogy jöttek ezek az emberek ide? Vajon ti hogy jöttetek Jézust 

hallgatni ezen a mai napon? Mert Jézus szíve megindul az em-
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ber elesettségén, azon a sok gyötrelmen, amiben élnie kell, a 

bűn szorongattatásán, ami megkötözi az embert. De vajon te 

hogy hallgatod az Igét? Legyünk már túl rajta, legyen egy kis 

csoda, minket nem a tanítás, nem a prédikáció érdekel, hanem 

a látvány!? Hogyan hallgatod az Igét? Van-e változás, lesz-e 

változás az életedben, amikor Jézust hallgatod? Vagy te sze-

retnél maradni abban a sokaságban, a tömegben, ott el lehet 

bújni, ott nem tűnök fel senkinek, az a lényeg, hogy én lássak, 

de engem ne lássanak! Azonban Jézus ma veled szeretne be-

szélni, neked szeretne szólni! Merj kilépni ebből a tömegből, s 

engedd, hogy egészen személyes és egészen személyre szabott 

legyen mindaz, amit Jézus mond! Ne engedd, hogy bármi más 

elvonja a figyelmedet, ne engedd, hogy a hallottakat másra 

vonatkoztasd. Emlékszem, mikor még nyíregyházi szolgála-

tom elején valamiről prédikáltam, akkor az igehirdetés közben 

valaki felállt, s elkezdett előre mutogatni. Aztán az istentiszte-

let végén kiderült, hogy volt olyan a hallgatóság között, akinek 

az élete érintett volt abban a dologban, amiről beszéltem. De 

milyen szomorú, hogy vannak emberek, akik azonnal kapcsol-

nak, hogy xy milyen jó lenne, ha hallaná, mert ez neki szól, s 

nem úgy hallgatják az Igét, hogy abban Isten nekem mit sze-

retne üzenni. Ezen a mai napon merj kilépni a tömegből – 

ahogyan Zákeus is tette –, s engedd, hogy Jézus személyesen 

szólítson meg, mert Ő veled szeretne, téged érintő dolgokról 

szeretne veled beszélni. Jézus nem akar mellébeszélni, nem 

akar félreérthetően beszélni, nem akarja kerülgetni az életedet, 

mint macska a forrókását, hanem a lényeges dolgokat szeretné 

előtérbe helyezni. Ezért állt ki a sokaság elé. Az volt a célja, 

hogy emberek szívére tudjon beszélni, mert Ő nem akarja a 

bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és él-

jen! (Ez 33,11). Azon a reggelen is a mentő szeretet vitte ki a 

Tibériás partjára, s azzal a céllal hirdette az Igét, az élet Evan-

géliumát oly fáradhatatlanul, hogy emberek élete megváltoz-

zon, hitre jussanak, letegyék bűneiket és újat kezdjenek. Azon 

a reggelen belenézve az emberek szívébe, látva a sokaságot, 

talán azt gondolta magában: mi lesz az Ő Evangéliumának a 
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sorsa a hallgatók szívében? Ő világosan látta, hogy: a magve-

tés nagy része kárba veszett munka. Sokaknál vagy semmilyen 

komoly eredménye nem lesz, vagy csak múló, átmeneti, lát-

szólagos eredmény. Ő mégis türelmesen, kitartással, fáradha-

tatlanul hirdette az Örömhírt, mert nem az eredményre nézett, 

a megtérülésre, hanem arra, vajon van-e valaki, aki meghallja, 

befogadja és az életet a hallottakhoz igazítja? És aztán voltak 

mindig olyanok, akiknek az élete megváltozott. Milyen nagy 

örömöt jelent, amikor valakinek látod az életét: mi volt és mi-

vé lett Jézussal. S a te életed is ilyen lehet Jézus kezében. Jé-

zus szavában, az Ige tükrében te magad is láthatod mi voltál és 

mivé lehetsz, hogy Istennek mi a terve a te elrontott életeddel, 

hogy az Ige mit tud kimunkálni a te életedben?! De ehhez arra 

van szükség, hogy ébredjen benned készség, hogy a hintett 

mag, a hirdetett Ige megfoganjon benned. Erre a tiszta, sokszo-

ros termést hozó magra, az Ige magjára van szükség. Mert a 

hirdetett Igének és a Lélek hatalmának van ereje bűnt leleplez-

ni, életet megváltoztatni, új szívet és új lelket adni. De ehhez 

az Igére van szükség. A magra! Amelyből új élet fakadhat. A 

példázatok sorrendisége is fontos, hiszen a magvető példázatá-

ban még arról van szó, hogy hova hullik a mag, az Ige. Ebben 

a példázatban pedig már arról van szó, hogy a mag, az Isten 

szava már gyümölcsöt hoz az ember életében, s őt „hinti” Isten 

bele a szántóföldbe. Bele kerül a világba és ott kell növeked-

nie. A világban kell élnie, de nem a világ szerint! Van egy na-

gyon komoly elkülönítés! Erről szól a búza és a konkoly 

példázata! Érdekességként hadd mondjam el, hogy a Szent 

Földön a gabonaföldeken 

található a szakállas ti-

poly-konkolyperje: egy 

mérgező fűféle, szinte 

megkülönbözhetetlen a 

búzától, amíg a kettő csak 

szárban növekszik. De amikor kalászba szökkennek, nehézség 

nélkül megkülönböztethetőek.   



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

4 

 

Amikor együtt növekszik, nem lehet észrevenni a kü-

lönbséget, csak majd a termése alapján lehet különbséget ten-

ni. Ugyan úgy nő, ugyan úgy néz ki, ugyan arra a vízre, nap-

fényre van szüksége, de a termése mégis teljesen más lesz. Az 

egyik életet, a másik halált munkál. Példázatunkban Jézus kü-

lönbséget tesz a valóság és az utánzat, a valódi és a hamis kö-

zött. Azt pedig a gyümölcséről lehet megismerni. Lehet, hogy 

ugyan úgy néz ki, de sosem lesz ugyan az! Lehet, hogy külsőre 

mindennel megegyezik, de a termése sosem lesz az. Már a nö-

vekedésükben hordozza a különbséget, mert sosem lesz ugyan 

az! 

 


