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„Én vagyok az  igazi  szőlőtő,  és  az  én Atyám a szőlősgazda.  Azt  a  szőlővesszőt,  amely  nem terem gyümölcsöt
énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, 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 nálam nélkül semmit
sem  tudtok  cselekedni.  Ha  valaki  nem  marad  énbennem,  kivetik,  mint  a  lemetszett  vesszőt,  és  megszárad  és
összegyűjtik  valamennyit,  tűzre  vetik  és  elégetik.  Ha  megmaradtok  énbennem,  és  beszédeim  megmaradnak
tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, ha sok gyümölcsöt
teremtek, és akkor tanítványaim lesztek.” (János 15:1-8)
Isten  már  az  Ószövetségben  is  több  helyen  úgy  tekintett  népére,  mint  a  szőlőjére.  Ézsaiás  próféta  szemléletes
leírásában  ezt  olvashatjuk:  „Dalt  éneklek  kedvesemről,  szerelmesem  szőlőjéről!  Szőlője  volt  kedvesemnek  kövér
hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott
benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vadszőlőt termett… Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel:
lerombolom a  kerítését,  hogy lelegeljék,  kidöntöm a  kőfalát,  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: Izráel háza.” (Ézsaiás 5:1-7) 
Igénkben Isten, Jézus Krisztusra nézve, újra szeretetébe és gondjaiba veszi ezt a szőlőt: – övéi életét és örök sorsát.
Jézus,  keresztáldozatával újra a szőlő felé fordítja a Nagy Szőlősgazda szívét.  Újra indul  a szőlőben a munka:  a
metszés és a gyümölcstermés, szemben a korábbi ítélettel: „Hagyom, hogy elvaduljon…” 
A szőlő az Istené. A szőlőtő: Jézus. Mi vagyunk a szőlővesszők. Kiábrázolódik ebben a képes beszédben egy áldott,
nagy titok: az, hogy Jézus Krisztus dicsőséges élete az ővéiben él tovább, és az övéi cselekedeteiben hozza meg a
gyümölcsét. Ez csak úgy lehetséges, ha a szőlővessző a szőlőtőkén van, és ott is marad, azaz a keresztyén ember Jézus
Krisztussal  van  és  marad  életközösségben.  Úgy,  ahogyan  Pál  apostol  fogalmazza:  „Krisztussal  együtt  keresztre
vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az
Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Galácia 2:20) 
A szőlővessző, csak termőre fordulva marad a szőlőtőkén. A szőlő Gazdája ugyanis gondozza, tisztogatja, szőlőjét.
Metszőkése, az Ige, megelevenít vagy megítél.  A termő venyige még többet terem, a gyümölcstelen pedig lehull,
megszárad, és tűzrevaló lesz a Gazda tisztogató munkája nyomán. A gyümölcstermés záloga a venyige szőlőtőkén
maradása, azaz, a tanítvány Krisztusban maradása. Itt általában megállunk, mert úgy véljük, hogy az Ige tanítása itt
valami  megfoghatatlan,  valószerűtlen területre  érkezett:  mi,  keresztyének – a  Krisztusban:  nem léptünk túl  ezzel
minden realitáson? Valóban egy áldott titok előtt állunk, amelynek mégis egészen egyszerű a gyakorlai megfejtése:
Őbenne  élni  és  maradni  ez:  szeretni  Őt  és  megtartani  parancsolatait.  Ez  egyszerre  a  legmagasabbrendű  és
legyegyszerűbb életközösség, ami Krisztus és a hívő, Krisztus és az Atya között létezik. Jézus sem fogalmazza ezt
bonyolultabban:  „Ha  parancsolataimat  megtartjátok,  megmaradtok  a  szeretetemben,  ahogyan  én  mindig
megtartottam az én Atyám parancsolatatait, és megmaradok az ő szeretetében.” (János 15:10)
Segítsen bennünket most egy vers az imádságos elcsendesedésben:

Tóth Árpád: Isten oltókése

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.


