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Minden növény fajtájának megfelelő gyümölcsöt hoz. Az ember belső világa is így működik. Ami el lett vetve pl. egy 
gyermek életébe, az nő ki. A negatív és a pozitív szavak nyomokat hagynak bennünk. Ami a fülünkön bemegy, abból 
néhány dolog lemegy a szívbe, és ott mélyen, hatást vált ki: pozitívat, vagy negatívat, „fajtájának megfelelőt”. A báto-
rítás olyan, mint a jó mag, inspirál. Ez egy törvényszerűség: ami bele van vetve a szívbe, az hajt ki. A gondolatok is 
kihajtanak. A szívünkben zajló gondolatok kapcsán kialakulhat bennünk valakivel egy belső párbeszéd, vagy akár 
kemény vita is. Ha ennek hatása alatt, találkozunk az illetővel, lehet hogy kerüljük a tekintetét. A lélek tükre a szem. A 
mondatok, gondolatok, szavak gyümölcsöt teremnek; a kisugárzásuk meglátszik.  
 
A rossz vetést vajon ki lehet irtani? Valamit csak hosszú idő után lehet. Talán még nem jött el az aratás ideje. Lehet-
nek köztünk viták, s úgy érezzük, hogy ezt gyorsan rövidre kellene zárni, mert felemészt a feszültség. De ki engedjen 
egy feszült kapcsolatban? 
Amíg ilyen helyzetek vannak, tűrni kell. Ez nehéz, mert a feszültséget nehéz tűrni. A feszültség emészti az embert, az 
életenergiát. Az aratás a világ vége. Mi van akkor, ha egy élet át végéig kell tűrni? Honnan vegye az ember az erőt, 
hogy végig tűrjön, hogy ne „akadjon ki”? Mi van akkor, ha a „világ végéig” kell tűrni?  
 
Az Úr Jézus Krisztus a „föld” gazdája, az emberek gazdája. Ő tudja, hogy van bennünk jó, hogy van igazság, és lehet 
hamisság, igazságtalanság is. Komoly kapcsolatokról van néha szó, amiből nem tudsz kiugrani, és tűrni kell; pl. szülő-
gyerek, pásztor-nyáj, férj-feleség. Van ennek az egész folyamatnak alkotója. Ő rendeli el az időt, amikor feljön az 
igazság napja. „De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak” 
(Mal.3,20). Így tudjuk viselni: hit által, hogy hisszük, hogy eljön az igazság napja. 
Mi van, ha hosszan kell várni? Abban a hitben viseljük el, hogy feljön az igazság napja. Isten forrásából jöhet csak ez 
a hit. Csak akkor tudjuk viselni, ha van reménység, hogy Isten ura a helyzetnek. 
Házasságkötésnél fogadalmat teszünk, hogy „boldog és boldogtalan állapotodban, jóban, rosszban el nem hagylak… 
veled megelégszek…stb. Isten engem úgy segéljen.” Amikor nehéz idők jönnek, és ezt valóra kell váltani, akkor kér-
hetjük, „Uram, most adj erőt, kegyelmet…” Az emberi erő kevés, elfogy.  
A szolgák azt mondják, „Uram tépjük ki”, a gazda azt feleli, „Nem”. Érezhetjük azt, hogy „ez nem fair” „Ez engem 
idegesít.” De ez a „nem fair-ség” az ellenségről szól. Tudnunk kell, hogy az ördög munkája az, ami megkeseríti az 
életünket. Úgy tűnik egymással van vitánk, de nem „vér és test ellen van nékünk tusakodásunk” (Ef. 6,12). Újra kell 
töltődnünk napról napra, percről, percre. 
A konkoly hasonlít a búzához, egy kicsit más fajta gabona, ami kevesebb termést hoz. Majdnem olyan, mint a búza, 
de nem olyan. A nagyobb különbséget könnyebb tolerálni, messzebbről könnyebb szeretni. A nagy hitviták általában 
pici dolgokon folytak, pl. borral vagy musttal úrvacsorázzunk. 
A gabona tudja, hogy én gabona vagyok, és nem akar „konkolyizálódni”. A jóra fordítsuk a figyelmet, hogy az növe-
kedjen. Ez csak akkor működik, ha ezt teljes szívvel tesszük. Könnyen belefáradunk a „teljes szívűségbe”. Kísértés 
lehet, hogy így gondolkodjunk: „na majd én is beszólok neki, hadd tudja meg…” De ha megtesszük, nem elégít ki, 
mert azt gondoljuk, hogy ez nem volt elég csípős. Végül elmérgesedhet a vita, és még csak rosszabb lesz.  
 
Honnan vegyünk erőt, hogy ne „konkolyizálódjunk”? Isten magját, az Igét erősítsük. Ilyenkor jó olvasni a zsoltárokat. 
Pl. „Uram hozd fel az én igazságomat.” „Hú, ezt ki szabad mondanom?” gondolhatjuk. Vonakodunk. Amikor egyszer 
feltettem az Úrnak ezt a kérdést, ő megerősítette bennem, hogy igen, igazam van. Ezzel átadtam Istennek a problémát. 
Évek után bocsánatot kért az illető, akivel problémám volt. De akkor már nem volt erős bennem az „én-vágy”, az, 
hogy ő is rájöjjön, hogy nincs igaza. Amikor bocsánatot kért, már nem volt bennem a vágy, hogy bocsánatot kérjen. 
Hamarabb kell megbocsátanunk, meggyógyulnunk, mint a másik bocsánatot kérne. Akkor már nem olyan lelkülettel 
fogunk megbocsátani, hogy „na jó, kegyelmet gyakorlok veled”. Amikor ráhullik a másikra az önvád, akkor ki fog 
neki segíteni? Kell hozzá a tisztaszívűségünk. Ne kapjon a konkoly táptalajt. Amikor elkezdünk a másikról közösen 
rosszat mondani, akkor az egységbe kovácsol, megerősít. Mindenki tesz rá egy lapáttal. De ezzel „konkolyizálódunk”. 
De lehetnek megbízható barátok, aki ezt jól kezelik, érettek.  
A tűréshez Isten ereje kell. Istenből kegyelmet meríthetünk helyzetekhez. Van ezek felett egy úr, aki tudja, hogy mi 
volt, van és lesz. Istennel együtt tudjuk viselni a terhet. „Uram el ne fogyatkozzék a hite”, imádkozzunk így a másik-
ért. 


