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TEXTUS: János 15, 1-8.
Az emberre jellemző, hogy az isteni híradásokból is először az ítéletes híreket hallja meg, és nem az éltető,
bátorító ígéreteket. Aminek aztán gyakran az lesz a következménye, hogy benn ragad ezekben az ítéletes
hírekben, ez aztán a melegágya lehet egy rossz, hamis istenképnek. Istent szigorú, ítélő bíróként látom,
melynek a következménye, hogy nemet mondok rá, mert nekem nem kell egy ilyen Isten. Vagy félelem
motivált lesz az Istenhez fűződő viszonyom. Miért is mondom mindezt? Mai példázatunkat hallgatva, az
ember általában az ítélő szavakat hallja ki elsőként: nem terem gyümölcsöt, lemetszik, kivetik, megszárad,
összegyűjtik, tűzre vetik, elégetik. Ezek a szavak általában a félelem érzését hívják elő, mely elfordulást
idézhet elő az emberek egy részében, míg mások a teljesítménykényszer nyomása alá kerülhetnek.

Van-e olyan múlt vagy jelenbeli tapasztalatod, mikor az isteni tanítás a félelmet vagy
teljesítménykényszert erősítette benned?
Az ítéletet hirdető szavak, mivel félelmet kelthetnek bennünk, és kényszeressé tehetnek, ezért önmagunk felé
mozdítanak. Az ígéretes hírek, Isten felé mozdítják el az embert. Ezért fontos, hogy Jézus tanításaiban először
az ígéreteket ragadjuk meg. Az ígéretekben való megerősödésünk elvezet oda, hogy a teljes emberi életünket
a maga realitásában látjuk. Látjuk az ígéretet és az ítéletet is, de egy Krisztus felé forduló, Krisztusban
gyökerező nézőpontból. Most arra hívok mindenkit, hogy váltsunk nézőpontot, és a példázat záró verseiből
induljunk el.

Felolvasni a János 15. rész 7-8. versét.
Ez a példázat és az ezt követő szakaszok a kapcsolatokról szólnak. Jézussal, egymással és a világgal való
kapcsolatról.

Olvassátok el: János 15,9-27. és a 16. rész 1-4. versét.
Képet kaphatunk arról, hogy milyen lesz az életünk, ha megfelelő a kapcsolatunk e hárommal, és mi lesz a
következménye annak, ha ezek a kapcsolataink nem működnek. Az egymással, és a világgal való kapcsolatunk
attól függ, milyen a Krisztussal való kapcsolatunk. Ettől függ, hogy milyen lesz az életem a földön, és hogyan
működnek az emberi és a világgal való kapcsolataim. Továbbá ez határozza meg azt, hogy mit gondolok a földi
életen túli életről. Tudom-e, bizonyosságom van-e arról, hogy a földi élet után ott van a lehetősége a
folytatásnak. Nagy erő, mert átírja a földi élet céljait, és másként látom ezt a földi létet minden örömével,
sebével, veszteségével együtt.
Emberi kapcsolatok nélkül nem tudnánk élni, vagy nagyon rövid ideig, és elég szegényes lenne az életünk.
Becsapjuk magunkat, ha azt gondoljuk, Krisztussal való kapcsolat nélkül jól el lehet élni. Látszatra, ideig, óráig
úgy tűnhet, megy ez, hiszen sokan élnek így körülöttünk. Valameddig megy is, de valójában a többi
kapcsolatunk elárulja, hogy mégsem. Hiszen ezért van tele az életünk beteg emberi kapcsolatokkal. Hogy ne
így legyen, erről tanít bennünket a mai példázat.

Van-e tapasztalatod arról, hogy miután Krisztussal rendeződött a kapcsolatod, rendeződött
emberekkel is?
Három dolgot szeretnék ebből a példázatból kiemelni, melyre irányítsuk most figyelmünket.
1. Mi kell ahhoz, hogy Krisztussal éltető kapcsolatban legyek, hogy elevenség, megújulás,
gyümölcstermés fakadjon belőle?
2. Miből láthatom, hogy Krisztussal kapcsolatban van az életem?
3. Mitől óv meg a Krisztussal való kapcsolat?
Kikről is beszél Jézus ebben a példázatban. A szőlősgazda Isten, a szőlőtő Jézus, a szőlővesszők pedig mi
vagyunk. Az ígéretek felől megközelítve, mi kell ahhoz, hogy éltető kapcsolatban maradjak Jézussal?

Maradjatok meg bennem, akkor én is megmaradok bennetek. Kapcsolódjon az életem Krisztushoz. Mi
szükséges ahhoz, hogy éltető kapcsolatban legyek Jézussal, azaz megmaradjak benne. Ez a megmaradás az
állandóság. Legyen egy állandó az életedben. Legyen egy olyan tő, amihez mindig oda vagy kapcsolódva.
Milyen tőhöz kapcsolódik az életem? Mi vagy ki az a tő, aki az állandóságot biztosítja az életem számára,
nemcsak 1-2 évig vagy évtizedig? Van-e ilyen? Van-e olyan éltető tő az életemben, melyhez kapcsolódva, élet
fakad belőle számomra, mindig és mindenkor, örömben és bánatban? Mi az éltető tő számodra? Mire
éltetnek azok a tövek, amikhez kapcsolódik az életed? Nagy és fontos kérdések. Érdemes feltenni őket. Mert
valamihez, valamilyen tőhöz kapcsolódik mindig az életünk, de ezek mennyire éltetnek?

Nevezz meg olyan töveket az életedből, melyekről kiderült, hogy nem voltak állandóak, vagy
nem az éltető erő fakadt belőlük!
Ha az élet realitását komolyan véve, őszintén válaszolunk a feltett kérdésekre, akkor be kell valljuk, Jézuson
kívül nincs senki és semmi, aki az állandóságot, és az éltető erőt biztosítaná számunkra. Miből tudom,
tudhatom, hogy Jézushoz kapcsolódik az életem? Abból, hogy gyógyul. Olyan sok sebet kapunk, hordozunk
magunkon. Akkor gyógyul, ha úgy tudom élni az életemet, hogy bármi is történik velem, mindenből fakad élet,
mert éltető erő áramlik a tőből a vesszőbe. Növekedik. A jóból és rosszból. Az egészségből és betegségből is. A
földi életből és elmúlásból is. Hiszen Jézus olyan tő az ember életében, aki által mindig növekedek, már itt a
földi életben is, de az örökkévalóság irányába is. A veszteségeimben szerzett tapasztalataimat, az életem
növekedésére tudom fordítani. Ahogy haladok kifelé az életből, egyre inkább betellek vele. Nem engedem,
hogy bármi is elvonjon ettől a kapcsolattól. Nem lesz semmilyen kapcsolat fontosabb számomra, mert
tudom, hogy az egyéb kapcsolataimat is ebből tudom táplálni. Ebből fakad az éltető erő: hűség, megbocsátás,
békesség, öröm, reménység…Gyülekezeti közösségben vagyok és maradok. A tő biztosítja számomra a
közösséget a többi hívővel. Ugyanaz az éltető erő áramlik bennünk, ugyanaz a tő éltet bennünket. Ezt nagyon
szépen kifejezi az úrvacsorai közösség.

A te életed miben gyógyult, növekedett azáltal, hogy Krisztushoz kapcsolódott? Mi az az erő,
mely leginkább nehezíti ezt a kapcsolatodat? Mit jelent számodra a krisztusi közösség?
Mi fakad még a Krisztushoz kapcsolódó életből? Gyümölcstermés.
A gyümölcstermő élettel el is jutottunk harmadik kérdésünkhöz: Mitől óv meg a Krisztusban maradásom,
Krisztussal való kapcsolatom? A Krisztushoz való kapcsolat megóv a türelmetlenségtől, a
teljesítménykényszertől. Mindenáron gyümölcsöt kell teremjek lelkülettől. Januárban érjen már a szőlő. Nem.
Nem a gyümölcsre kell koncentrálnom, hanem a tőre. Krisztus erejére van szükségem ahhoz, hogy
gyümölcsöző legyen az életem. A szőlőtőből, Krisztusból fakadó tápláló erő által termem a gyümölcsöt. Van
olyan, mikor csak áramlik bennem az erő, de nincs gyümölcs. A pihenésnek is megvan az ideje. Az
erőgyűjtésnek. A látszatra való semmittevésnek, gyümölcstelen időszaknak is, ha a tőn maradok, ha
Krisztusban vagyok. A tő mindig éltet, éltető erőt ad. Várnom kell a gyümölcsre. Nem terem mindig a
szőlővessző. Nem is egyforma gyümölcsöt teremnek a vesszők. Nem össze kell hasonlítani a másik vesszőn
való gyümölcsöt az enyémmel. Lehet én már kevesebb szőlőfürtöt növesztek, de édesebbet, nagyobb erőt
energiát adót. Nekem nem olyat kell teremnem, és nem annyit, mint a másik vesszőnek. Nehogy a gyümölcsre
való koncentrálásom, teljesíteni akarásom, olyan nagymérvű legyen, hogy már el is feledkezek az éltető tőről.
Nehogy téves irányba erőlködjek, és közben megszakadjon a kapcsolat a tővel. Nem nekünk kell mindent
megvalósítani, Isten az, aki rajtunk keresztül mindent véghezvisz. A tökéletessel kell összekapcsolva lenni, nem
arra figyelni, hogy tökéletesen teljesítsek. Egyedül a Krisztussal való szoros és állandó kapcsolat a fontos, és a
többi megadatik. Kapcsolódjon életünk össze a tökéletessel, Jézus Krisztussal, hogy naponta éltető erő áradjon
át rajtunk, mely által megelevenedik, állandó növekedésben lesz életünk. A szabadságot megkaptuk, hogy
dönthetünk. Jézushoz kapcsolom az életemet, avagy nem. Ebben a szabadságban ott van az egyéni
felelősségünk. Döntésünk, pedig hordozza a következményt, hiszen mi választunk. A következményt már nem
kérhetjük számon, Istenen. A következmény az élet ígérete vagy ítélete. A döntés a kezünkben van. Ámen.

