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Amilyen a fa, olyan a gyümölcse 

 

Áldás, békesség! 

Énekeljünk: Tégy, Uram engem áldássá… https://www.youtube.com/watch?v=4b-tn1SF5IM 

Kedves Gyerekek, Szülők és Kollégák! 
A múlt heti Igénk arra figyelmeztetett, hogy szeretetünk legyen alázatos és türelmes. Ne a hibát keressük 

egymásban, hanem adjuk azt, amit mi is szeretnénk magunknak. 

A ma következő szakaszban Jézus arra tanít, hogyan lehetséges ez. Példaként a fa gyümölcstermésével segít 

nekünk, hogy megértsük, amit üzen: 

Lukács 6,43-45 

Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt 

terem. 44Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, 

csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. 45A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember 

pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 

Ha megkérdezném, melyik fa terem almát, körtét, ugye csodálkoznátok? Egyértelmű a válasz. És ha azt 

kérdezem: Miért tud valaki kedves lenni? Vagy egy másik ember miért olyan goromba? Talán ezekre a 

kérdésekre már nem tudunk olyan könnyen választ adni. 

Jézus most rávilágít a dolgok mélyére ebben a kérdésben: „amivel csordultik van a szív, azt szólja a száj”. 

Amivel tele van a szíved, lelked, amin töröd a fejed, amiért aggódsz, amitől félsz: mindez befolyásolja azt, 

hogy hogyan fogsz beszélni, viselkedni. Biztató leszel, és jó lesz a közeledben lenni, vagy jobb lesz menekülni 

tőled… 

Mivel van tele a szíved? Sok dolgot beletöltenek a szüleid, a tanáraid, a hallott hírek. Mindez nem biztos, hogy 

derűssé, nyugodttá tesz. Rajtad áll, hogy engeded-e, hogy Isten szava is bejusson, és békét teremtsen benned. 

Olyan belső békét, amely a beszédeden is észrevehető lesz. 

Isten Lelke képes úgy formálni a szívünket, hogy ez megtörténjen velünk is, bármilyen helyzetben. Ő segít, 

hogy a Lélek gyümölcseit teremjük, amelyekről Pál apostol így ír: 

Galata 5,22-23 

22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, 

önmegtartóztatás. 

Imádkozzunk! 

Mennyei Édesatyánk! 

Te tudod, mi mindennel telt meg a fejünk és a szívünk az utóbbi hetekben. Köszönjük, hogy Neked bármikor 

elmondhatjuk panaszainkat.  Kérünk, Lelked erejével formáld a mi szívünket! Adj nekünk békességet, 

türelmet, reménységet! Segíts, hogy szavaink és tetteink biztatóak, megnyugtatóak legyenek szeretteink, 

gyermekeink, szüleink számára. Kérünk, vigyázz az iskolánkhoz tartozó diákokra, családokra, és egész 

városunk népére! Ámen 

Miatyánk,… 

 

Énekeljünk: Teremts bennem tiszta szívet… https://www.youtube.com/watch?v=5hehkMIXxkY  

https://www.youtube.com/watch?v=4b-tn1SF5IM
https://www.youtube.com/watch?v=5hehkMIXxkY

