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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Milyen gyümölcsöket termett bennünk 

Jézus Lelke, mióta hívőkké lettünk? 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 25:1  

(„Szívemet Hozzád emelem…”) 
 Fő ének: KÉ 2  („Csak benned…") 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: 151 

(„Uram Isten, siess…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 9   

(„Jézus életem erőm, békém…”) 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 Záró ének: : 445  

 („Szólsz hozzám, Istenem…") 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800: IFI 2.  

 Vasárnap 900: Kánon Kör  
  Vasárnap 1000: Istentisztelet párhuzamosan 

gyermekistentisztelet több csoportban; valamint hittanórák 
óvodákban, iskolákban ill. Házi Biblia Körök 

 
 

BESZÁMOLÓK: Egyházmegyei lelkész továbbképzés; 
Imakör 

További problémák, változások vasárnap a 
termek használatában 

Megkaptuk Kozák-Bella Virág beosztott lelkészi 
kirendelését Püspökünktől 

A FOCI edzésről  
Munkatársi Hétvége: November 12-13. Jelentkezzünk 

mielőbb Kelemen Zoltánnál! 
IMACSOPORT: október 2. 845 
Gyülekezeti filmklub: A filmvetítés időpontja:2016. 

október 14. 15-18 Helyszín:1173. Bp. Vackor u. 29 
Elérhetőség: Csordás János Tel.:06-30-8354963 
Email: csordas.janos@vipmail.hu 

IFI-hétvége: október 21-23!!! 
Legközelebbi Úrvacsora: 2016. október 30. 
Alapítványunk idén az adó 1%-ból 408 442 Ft-ot 

kapott 
Információk a litlap alján… 

 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: ÉZS 5, 1-7 
 

"Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt 
kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a 
kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot emelt, sajtót 
is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vadszőlőt 
termett! Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek 
igazságot köztem és a szőlőm között! Mit kellett volna még a 
szőlőmmel tenni, amit meg nem tettem? Azt vártam, hogy jó szőlőt 
terem majd, miért termett mégis vadszőlőt? Megmondom én nektek, 
most mit teszek szőlőmmel: kerítését lerombolom, hogy lelegeljék, 
kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják! Hagyom, hogy elvaduljon: 
nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. 
Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt! A Seregek 
Urának szőlője: Izráelnek háza, és gyönyörű ültetvénye: Júda férfiai. 
Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett 
kiáltó gazság!" 

 ALAPIGE: JN 15, 1-6 
 

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a 
szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és 
amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több 
gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet 
szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a 
szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a 
szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a 
szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a 
lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és 
elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak 
tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az 
lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és 
akkor a tanítványaim lesztek.." 
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„Én vagyok az igazi szőlőtő” 
Az Ószövetség gyakran használta a szőlő vagy 

szőlőtőke képét Isten szövetséges népe, azaz Izrael 
szimbólumaként. Az Ézs 5 szerint Isten mindent megtett, 
ennél többet nem lehetett volna tenni egy gondos 
szőlősgazdának.** Fáradozásának eredménye azonban 
csak savanyú vadszőlő lett. A Jézus-korabeli zsidók 
fejében is élénken élt a kép: Isten szőlőskertje voltunk, de 
Ő a lázadásunk, bűnünk miatt ítéletet hozott ránk**. Isten 
szőlőjét tövis és gaz verte fel, és csúnyán kiszáradt. És 
ekkor jön Jézus: „Én vagyok az igazi szőlőtő…aki 
énbennem marad, az terem sok gyümölcsöt.” S Jézus ezt 
nem egy hangzatos, inspiráló naptárfeliratnak szánta; nem is 
egy opciót kínált fel azok számára, akik még komolyabban 
akarják venni a keresztyén életet. Jézus szerint egyedül 
akkor maradhatunk életben, ha Őbenne maradunk. Ahogy a 
fizikai táplálék, úgy a lelki táplálék is élet vagy halál 
kérdése (6. v.). Komoly szavak ezek. Jézust csak órák 
választották el a keresztre feszítéstől. Hamarosan minden 
radikálisan meg fog változni a tanítványok életében.** A 
túlélésük azon múlik, hogy megmaradnak-e Őbenne, azaz 
emlékeznek-e a szavaira, elhiszik-e és rábízzák-e magukat 
mindenben.  

 
„Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” 

De mikor érezzük, hogy abszolút Istentől függünk, 
rászorulunk? Elsősorban akkor, amikor gyengének és 
tehetetlennek érezzük magunkat. Ezért írhatta Pál apostol: 
2Kor 12:10. Isten ezeket használhatta az apostol életében, 
hogy egyre inkább Krisztusra támaszkodjon ahelyett, hogy 
önmagában bízna, ezért Pál megtanult hálásnak lenni 
ezekért. És gyakran a mi életünkben is hasonlóakat használ 
Isten, hogy megtisztítson attól, ami akadályoz a 
gyümölcstermésben, és még szorosabban Krisztushoz 
kapcsoljon.** Habár első pillantásra nem kegyelemnek 
érezzük ezeket a megpróbáltatásokat, valójában azok. 
Hiszen minél erősebben hisszük és érezzük, hogy Jézus 
nélkül semmit sem tudunk cselekedni, annál inkább válunk 
növekedő, erősödő, gyümölcstermő szőlővesszővé.  

De sokunk számára a kiszolgáltatott függésnek még a 
gondolata is taszító, megrémítő. Pedig miért is akarunk 
mindenképp függetlenedni Jézustól? Mert könnyen 
bedőlünk annak a tévképzetnek, hogy mi nem szőlővesszők 
vagyunk, hanem szőlőtőkék. Emlékszünk a Sátán eredeti 
hazugságára: „olyanok lesztek, mint Isten”? Túl büszkék 
vagyunk ahhoz, hogy beismerjük: Jézus nélkül valóban 

semmit sem tudunk tenni. Hiszen mi igenis jó emberek vagyunk 
azért valójában, nem?? 

Persze, a képességeim, ajándékaim, tapasztalatom, 
intelligenciám, ügyességem – mindezek hasznosak lehetnek 
ebben-abban, de mindezzel együtt képtelen vagyok lelki 
gyümölcsöt kiizzadni magamból. Amikor úgy gondoljuk, megy 
nekünk ez az élet magunktól is, egyik tevékenységtől a másikhoz 
rohanunk, egyre keményebben dolgozunk, hogy lenyűgözzünk 
másokat – a függetlenségünk eredménye pedig száradó vessző 
lesz: türelmetlenség, ingerültség, neheztelés, keserűség, 
békétlenség, örömtelenség… Mind-mind jelzi, hogy nem 
Krisztusból táplálkozunk, hanem önmagunkból próbálunk. Ha 
azonban Jézusban maradunk, Ő táplál bennünket, az Atya 
hűségesen metszeget, tisztogat, és a Lélek gyümölcsöt terem 
bennünk (Gal 5:22-23).  

 
„Maradjatok énbennem” 

Jézus szavainak azonban nem a metszés és nem a 
gyümölcstermés áll a központjában, hanem az Őbenne maradás! 
Mit jelent hát Krisztusban maradni?  

1) Az Ő beszédei megmaradnak bennünk (7. v.) – ennek 
pedig hatása lesz az életünkre: megerősít a hitben, megtisztít, 
megszentel (Jn 17:17). Ha örömmel fogadjuk Őt az életünkbe, 
helyet készítünk a számára, nem csupán mint egy csendes 
vendégnek, aki nem sok vizet zavar, hanem mint egy tekintélyes 
Úrnak, akinek a szava és véleménye mindenki másénál többet 
számít. Ha Ő bennünk marad, akkor az Ő prioritásai, ígéretei és 
parancsolatai is bennünk maradnak.**  

2) Megtartjuk az Ő parancsolatait (10. v.). Mi is az első és 
legnagyobb parancsolat? „Szeresd az Urat,… és szeresd 
felebarátodat.” S itt vissza is jutottunk a gyümölcsterméshez, 
hiszen a Lélek elsőként említett gyümölcse a szeretet. A 
gyümölcsöt a növény nem önmagának termi, hanem másnak 
használ vele. Ezékiel próféta teszi fel a kérdést: 15:1-4. Ez nem 
egy elvetemült kapitalista profitorientált hozzáállás; egészen 
egyszerűen a szőlővesszőnek egyedül akkor van értelme, ha a 
szőlőtőből életnedvet nyerve gyümölcsöt terem. Semmi másra 
nem lehet használni: nem készítenek belőle hasznos eszközöket 
vagy bútort, nem a különleges leveleiben gyönyörködnek, de 
még tartócöveknek sem jó, mert girbe-gurba.** 

Ugyanakkor nekünk korántsem a gyümölcstermésen kell 
görcsölni, mert a szőlővessző sem maga produkálja a 
gyümölcsöt: egyszerűen be van oltva, hozzá van nőve a 
szőlőtőhöz, s az abból nyert életnedvvel automatikusan termi a 
gyümölcsöt. Nem azon kell aggódnunk, figyelgetve magunkat, 
megjelenik-e már a jellemünkben a Lélek gyümölcse, hanem 

Jézussal való minél szorosabb kapcsolatra kell törekednünk. 
Ennek pedig ismerjük az útját: elsősorban az Ige-olvasás-
hallgatás, az imádság és az Isten népével való közösség által 
erősíti az Úr a Vele való szeretetkapcsolatunkat.  

 
„…kérjétek, és megadatik nektek.” 

S Jézus egy elképesztő ígéretet ad azoknak, akik Őbenne 
maradnak (7.v.) Persze, valószínűleg már számos olyan 
imakérésünk volt, ami nem teljesült – ezért hajlunk a szkeptikus 
gondolkodásra: a) Jézus egyszerűen túloz, b) ez az ígéret csak a 
szuper-szenteknek szól. Pedig egyik sem igaz. Jézus egyrészt 
nem esik túlzásokba, másrészt gyenge és lenézett embereket 
választ követőinek (1Kor 1), vagy kicsinyhitűeket (Mt 14: 31) – 
tehát olyanokat, mint amilyenek mi is vagyunk. De ha Őbenne 
maradunk, azaz azonosulunk az Ő értékeivel, annak örülünk, 
aminek Ő örül, fáj nekünk, ami Őt megszomorítja, egyre inkább 
arra kezdünk el vágyni, amire ő vágyik, így imádságaik 
kedvesek lesznek az Ő számára. A többes számú formula is 
kulcsfontosságú itt: az összhangot jelzi azok körében, akik 
kéréseikkel őt keresik – tehát nem önös érdekek, önző vágyak 
vezérlik ezt az imádságot, hanem Isten népe az Ő uralmának 
terjedéséért imádkozik, az Ő dicsőségére.  

Így amikor hiába várjuk a választ az imádságainkra, 
valószínűleg az alábbi lehetőségek egyike áll fenn: a) Nem Jézus 
vágyai mozgatnak, motiválnak bennünket (Jak 4:3); b) más 
időzítést preferálunk, mint Ő; c) nem ismerjük fel az Ő váratlan, 
meglepő válaszát. Ahogy mélyül a Krisztussal való 
közösségünk, lassanként felfedezzük: az örömünk nem 
elsősorban abból származik, hogy Jézus megadja azt nekünk, 
amire vágyunk – hanem hogy maga Jézus az, akire vágyunk, aki 
betölti a szükségeinket!  

 
Újra és újra: „Maradjatok énbennem!”  

Maradjunk meg Jézus szeretetében – ez legyen az állandó 
lakhelyünk, otthonunk, nem csupán egy kirándulóhely a 
vakációk alkalmával, vagy a Margitsziget, ahol időnként 
megpihenünk a rohanás közepette. Hiszen ne felejtsük: nem 
autók vagyunk, amit alkalmanként teletankolunk a 
benzinkúton, és utána egy jó darabig nincs szükségünk a 
töltőállomásra. Mi sokkal inkább a szőlővesszőkhöz 
hasonlítunk, amelynek napról-napra, sőt óráról-órára a 
szőlőtővel való szoros közösségre van szüksége ahhoz, hogy 
életben maradjon. Úgy vigyázzunk hát a Vele való 
kapcsolatunkra, mint legféltettebb kincsünkre, az életünkre. 

       Kozák-Bella Virág 


