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lekciók: Jer 1,4-10; Kata
4

Így szólt hozzám az ÚR igéje: 5Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél,
megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.
6
De én ezt válaszoltam: Ó, Uram, URam! Hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok! 7Az ÚR azonban ezt
mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak
parancsolok! 8Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! – így szólt az ÚR.
9
Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom
igéimet! 10Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és
plántálj!

1Kor 10,1-13; Zoli
101Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a
tengeren mentek át, 2és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben.
3Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, 4és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a
lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. 5De
többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában.
6Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak.
7Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint meg van írva: „Leült a nép enni
és inni, majd mulatozni kezdtek.” 8De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek
paráználkodtak, és elestek egyetlen napon huszonháromezren. 9Krisztust se kísértsük,
ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. 10De ne is zúgolódjatok,
mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. 11Mindez
pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó
időkben élünk. 12Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! 13Emberi
erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket
erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy
el bírjátok azt viselni.
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Jézus, a Te beszéded
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151Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a
szőlősgazda. 2Azt a szőlővesszőt, amely nem terem
gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt
terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt
teremjen. 3Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet
szóltam nektek. 4Maradjatok énbennem, és én tibennetek.
Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem
maradtok énbennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az
terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok

Jn 15, 1-8

cselekedni. 6Ha valaki nem marad énbennem, kivetik,
mint a lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket
összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. 7Ha megmaradtok
énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor
bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 8Az lesz az
én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és
akkor a tanítványaim lesztek.
Ez a hetedik, és egyben az utolsó, János evangéliumában
feljegyzett „ÉN VAGYOK” kijelentés Krisztus részéről.
A SZŐLŐTŐKE. Tulajdonképpen három különböző
szőlő található a Szentírásban.
A múltbeli szőlőtőke Izráel nemzete volt (ld. Zst 80, 920; Ézs 5,1-7; Jer 2,21; Ez 19,10-14; és Hós 10,1). Isten
csodálatos kegyelmi cselekvésében „átültette” Izráelt
Kánaán földébe, és megadott a nemzetnek minden
lehetséges jót. „Mit kellett volna még tennem szőlőmmel,
amit nem tettem meg vele?” – kérdezte Isten (Ézs 5,4). Ha
létezett valaha is nemzet, amely rendelkezett mindennel,
amire szüksége volt a sikerhez, az Izráel volt.
De a szőlőtőke vadszőlőt termett! Ézs 5:7 A seregek
Urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az Ő
gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn
jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom! >> Amikor Isten
saját Fia jött el a szőlőskertbe, kidobták onnan és
megölték (Mt 21,33-46).
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Van egy jövőbeni szőlőtőke is, a „föld szőlőtőkéi”,
ahogyan az a Jel 14,14-20-ban van leírva. Ez a pogány
világrend, amely megérett Isten ítéletére. A hívők a
„mennyei tőke ágai”, a megváltatlanok pedig a „föld
szőlőtőkéjén” vannak. A megváltatlanok a létfenntartásuk
és megelégedettségük szempontjából ettől a világtól
függenek, míg a hívők Jézus Krisztustól függenek. A
„föld szőlőtőkéje” ki lesz vágva, és megsemmisül, amikor
Jézus Krisztus visszajön.
A jelenlegi szőlőtő természetesen a mi Urunk, Jézus
Krisztus, A Szőlőtő és a vesszők szimbolikája hasonló a
Fej és a test képéhez: élő kapcsolatunk van Krisztussal,
és hozzá tartozunk.
A SZŐLŐTŐ – SZŐLŐVESSZŐ KONTAKTUS
Nyaralásunk alatt elmentünk a közeli ev. templomba, ahol
az igehirdetésből megragadt bennem a következő
tanmese:
Volt egyszer egy ember, aki eltévedt az élet útján, és egy
verembe esett. A gödör mély volt, nem tudott kimászni
belőle. Ahogy ott ül egyszer csak arra járt
KONFUCIUSZ, a nagy kínai bölcs. Lenézett az emberre
és ezt mondta:

Jn 15, 1-8

Ha bölcsebb lettél volna, nem estél volna bele a
gödörbe. Elmélkedj sokat, s ha kellően bölcs leszel, akkor
rájössz, hogy miként tudsz kimászni a mélyből.
És ezzel elment.
Telt múlt az idő, és egyszer csak arra jött BUDDHA.
Meghallotta az ember segélykiáltását, és ezt mondta:
Á, ez a te nagy bajod, ez a nagy élni akarásod!
Megtanítalak téged, hogy miként semmisítsd meg
magadban a vágyat, s majd belesimulhatsz a Nirvánába.
Azzal fogta magát, és elment.
Nemsokára arra jött MOHAMED. Már messziről
hallotta, hogy az ember kiáltozik.
Mit kiabálsz? Allah akarta így, hogy a verembe ess,
törődj bele ebbe, s egyszer majd részed lesz a
Paradicsomban. Azzal ő is otthagyta az embert.
Az ember már a teljes kétségbeesés állapotában volt,
amikor arra járt JÉZUS KRISZTUS. Meghallotta az
ember kétségbeesett hangját, odament, leguggolt,
kinyújtotta a karját, és kihúzta az embert a gödörből.
Eddig a tanmese.
Én szeretnék mégis többel elmenni, mint azzal, hogy itt
mindenki csak tanított, tanácsolt, dogmázott, beszélt, de
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egyedül Jézus Krisztus tett, segített, megszabadított a
veremből.

Megérintette a szememet, hogy meglássak olyan
dolgokat, melyek munkára, segítségnyújtásra sarkallnak.

Merevítsük csak ki itt a képet.
Nekünk érintő Istenünk van.
A hangsúly nem azon van, hogy mi érintgetjük, bár ezek
is fontos üzenetek.
Gondoljunk a titokban Jézus ruháját érintő intim
betegségben szenvedő asszonyra.

Itt kezdődik a krisztuskövetés…

Vagy negatív érinthetőségre, az arculcsapásra, a
megkötözésre…
És van fölszólítás a Tamások számára – jöjj érintsd meg a
sebeimet!
Van egy pillanat, amikor az emberi érintés lehetetlen lesz:
A Föltámadott nem engedi Máriának, hogy hozzáérjen.
Torz érintések kegyeleti helyek fényesre simogatott
szobrai, csillogóra csókolt feszületei.
Zarándoklatos közeledések, ereklyés illetések…
BESZÉLJÜNK MOST AZ ÚR ÉRINTÉSEIRŐL.
A földön járt testté lett Ige fizikai érintései üzenetesek.

Megérintett hallás.
Hallatlan csodák meghallására
Megérintett nyelvek.
Megszólalók, bocsánatkérésre, tanúságtételre.
Úgy megragadta lelkemet, hogy értem annyit szenvedett.
A megilletődés, a meghatottság könnycseppjei.
Nick Vujisics előadása után mért sírtak az elébb még
kacagó diákok?
Ha megérintett maradj meg őbenne. Maradj a szőlőtőn a
belőle kinövekedés érintésével.
Érintsd meg Őt imában, fohászban és dicsőítésben!
Érintsd meg Őt istentiszteleten, gyülekezeti közösségben.
Érintsd meg Őt gyümölcstermésben ízes
bizonyságtevésben és illatos életvitellel! Ámen.

