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459. Az Isten Bárányára ...

Jn 15,1-17

?Én vagyok a sz?l?t?, ti a sz?l?vessz?k: aki énbennem marad, és én ?benne, 
az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.?

Mit köszönhet a sz?l?vessz? a t?kének?

1. A t?ke tart ja. Bel?le fakadnak a hajtások, amelyeket a gazda évente 
metszéssel gondosan kiválogat; s amelyeket termésre választ, azokat 
megfelel? s?r?séggel hagyja meg, hogy mindet érhesse elég napfény, és 
elegend? helyen növekedhessenek. S?t a gazda évekre el?re is tervez a 
metszéskor: a legkisebb kezdeménybe is belelát ja már, merre nyúlik 
majd, és mikor lesz alkalmas a termésre. Közben a t?ke több évt izedes 
(vagy akár évszázados!) múlt jával testéb?l sarjaszt ja és hordozza a 
vessz?k generációinak hosszú sorát.

2. Táplálja. Hatalmas bels? energiájával jut tat ja el a talaj tápanyagait  a 
vessz?k csúcsáig. Minél öregebb a t?ke, annál mélyebben behálózta már 
gyökereivel a talajt . Annál kevésbé függ a pillanatnyi aszálytól vagy 
csapadéktól, h?ségt?l, bármi környezet i hatástól. A t?ke gondoskodik a 
felszín alatt i és felett i részek egyensúlyáról, s a vessz?k egészségér?l is.

3. A gyümölcstermésért is a t?ke felel?s. Bár a vessz?kön jelennek meg a 
fürtök, de a felépítésükhöz szükséges tápanyagot és vizet a t?ke 
biztosít ja. A gyümölcs a t?ke genetikai programját fejezi ki, s egyúttal a 
talaj adottságait  is. Minél id?sebb a t?ke, annál tartalmasabb és 
nemesebb lesz a bor.

Micsoda balgaság lenne, ha egy idei sz?l?vessz? azt gondolná, hogy 
önmagában képes az életre, vagy hogy egyedül terem gyümölcsöt! Urunk 
neked mondja most: ?Nem t i választottatok ki engem, hanem én 
választottalak ki t iteket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és 
gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon.? (16. v)
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464. Jöjj, királyom, Jézusom ...

Tart? Táplál és növel? Megjelenik életemben az ?  gyümölcse? Mi hiányzik 
most ebb?l? Mondjam el neki bátran!

?Ezeket azért  mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek?  
(11. v) Hogyan lehetnék ma nyitott  az ?  örömére?

ÁLDÁS

Kegyelem nektek és békesség Istent?l, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól!

?Ugyanígy t i is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus 
teste által, hogy másé legyetek: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy 
gyümölcsöt teremjünk Istennek.? (Róm 7,4)

MI ATYÁNK
  


	CsalÃ¡di Ã¡hÃ�tat 2021.03.29
	Page 1


