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Ján.l5 .l-5 .
Krisztussal van közösségünk.

Megjegyzések a textushoz:
1. A keretet tekintve fontos figyelnünk arra,hogy Jézus ezeket a
szavakat az u.n, hucsuheszéde alkalmával mondta el.A Benne maradás 
-a Vele való szoros,titokzatos kapcsolat-továbbra is földről való 

eltávozása után is lehetséges.Sőt gyümölcstermő tanitványi élet csak 

is igy l e h etséges:Nélküle,mint tanitványok semmit sem csele kdhetünk. 
Nélküle is lehet aktiv,munkás az életünk,de az még nem biztos,hogy 

 tanitványi élet.Csak addig vagyunk tanitványok,amig Vele élünk,cselek-
szünk.-lni a tanítvány,mint tanítvány nem tud önmagában,minden élet- 

ereje Krisztusból származik.Csak az terem tanítvány! gyümölcsöket ,aki

  Krisztusban marad.
2.Tartalmát tekintve igén k az u.n "Én vagyok" mondásokhoz tartozik,

 általános jellemvonása nemcsak az,hogy

a "Vagyok ,aki V agyok" nyilatkoztatja u jra ki mag á t ,vigyis,hogy 
Jézus isteni igénnyel beszél,hanem az is ,hogy van bennük némi polemikus

megnyilatkozik. Bizonyságtétel,áldozatvállalás,állhatatosság,türelem a
s z envedésekben,szeretet egymás iránt stb.Gal 5.

A  venyigét,"mely nem terem megtisztitja".

Ne csak az általánoss á gba legtöbbet emlegetett megpróbáltatás és szenv e-
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dés tisztitási módjára gondoljunk itt, hanem az igére/3 v./A tanitvá
nyok Jézus beszédei által tiszták,az ige szenteli meg őket/Jn.17,17/
Nem a megpróbáltatások vagy próbák tesznek tisztává,hanem a bennük 
meghallott,elfogadott és megértett ige. A tanitvány életét az ige 
formálja,ez ad néki hitet/bizodalmat és reménységet/ és uj életet. 

Segitségnyu jtás a textus igehirdetéssé való feldolgozásához:
Krisztussal van közösségünk.Ez mit jelent? 
1. Van táplálója az életemnek. Krisztus a szőlőtó / 1 és 5 vers./
Van gyökere az életemnek.Van tartója;hozzánőttem,belőle nőttem,csak

belőle fejlődhetek.Tőle kapom meg mindazt,amire szükségem van.
Lelke ugy jár át, mint a tőke é eletnedve a venyigét.

2. Van testvéri közösségem:a gyülekezet,az egyház.Ugyanazon a szőlőtőn 
több venyige van /2 v,5v.többes szám !/Nem vagyok egyedül.Testvéreim 
vannak,akik ugyanarról a tőről fakadtak és ugyanabból a tőbő nyerik 

állandóan az életüket - mint én

3. Van tisztitóm:az ige. /2-3 v./ Lásd megjegyzések 3.pontját.
4. Van lehetőségem a gyümölcstermésre.Az igazi eredményes életre.Sok

termésre/5 .v./.De csak Benne. Krisztustól elszakadni nekem mint tanit

ványnak egyenlő a kiszáradással.Lehet,hogy egy darabig még viritok, 
mint a vázába tett virág,vagyvirágzó gyümölcság,de gyümölcsöt már nem 
teremhetek.Érdemes megfigyelni a tanitványok életét ebhói a szempontból. 

Önmagukban is élhettek volna talán aktiv életet,de Nélküle minden 
cselekedetük a halál bélyegét hordta volna magán.Önmagában Péter 

hősködö,de gyáva,sokraigyekező ,de haszontalan életü ember,Vele 
azonban hitvalló,aki nem csak a szolgáló lánykától nem ijed meg már

töb et ,de a főpapi tanácstól sem...János a mennydörgés fia,hirtelen-
haragu ,bosszuért kiáltó ember,Vele és Benne a szeret apostola.Tamás a 
hitetlenkedő,természetes ember,Vele hivő, nagy utak fáradságot is 
vállaló apostol.Mária Magdaléna siró,elcsüggedt,gyászoló csak emlékező, 

fájdalmától megvakult asszony,Vele örvendező,szolgálatot vállaló



hirvivő,Jézus beszédének,üzenetének tolmácsolója.Pál élete Nélküle is 
mozgalmas,cselekvő élet volt,de csak a halál gyümölcseit temette: 
gyülölség,harag,gyilkosságban bünpártolás és mindez Isten nevében,

sőt nekiszánt tiszteletül.De mikor belekerül Krisztus hatáskörébe 
/rákerül a szőlőtőkére -eröltetve a képet/,akkor a Lélek gyümölcsét 

termi.Gondoljuk csak végig Pál életét igy a levelek és az cta alapján! 

pe nemcsak az apostolok életét,hanem 2ooo év tanitványi seregének

életét végig lehetne tekinteni ebből a szempontból .Tanitványok: emberek, 
akik nem önmagukban értékesek igazán,vagy gyümölcstermők, akik Nála 

nélkül semmit sem tehettek volna az ő országában ,de Vele gazdag és 

bővőlködő volt az életük.-Egy időben a lelkészi oklevélre is ezt a 
textust irták.Lelkészi  szolgálatunkat végig nézve meg kell látnunk, 
hogy Jézus beszéde ránk is igaz:csak ott termett gyümölcs ,ahol Vele

cselekedtünk.Az amit nélküle tettünk az ő mérlegén egyenlő a semmivel.
Nincs örökk évaló értéke.Minden ami gyümölcs a munkán nyo m á n ,arról 

el lehet mondani,csak azért található,mert Jézus egyszer ezt mondta:

 Én vagyok a szőlőtő,ti a szőlővesszők.
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