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SZABADULÁS ÉS GYÜMÖLCSTERMÉS 

 

Lekció: Gal 5,17-23 

Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek 

viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a 

Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei 

azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, 

tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, 

viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, 

gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre 

megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket 

cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 

öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 

 

Textus: Jn 8,31-36 

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti 

megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az 

igazságot, és az igazság megszabadít titeket." Ők ezt kérdezték tőle: 

"Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan 

mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek?" Jézus így válaszolt nekik: 

"Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A 

szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a 

Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

Különleges érzés a templom előterében látni paprikát, hagymát, tököt, 

paradicsomot, karfiolt, körtét, almát, és szőlőt. Vagyis mindazokat a 

terményeket, amelyeket Isten jóságos gondoskodása a mi életünk 

fenntartására alkotott, amelyekre hétköznapjaink rohanásában nincs időnk 

rácsodálkozni, vagy illatukat magunkba szívni, de legfőképpen hálánkat 

kifejezni a leggondoskodóbb, legnagyobb, és leglelkiismeretesebb 

kertésznek, mennyei Atyánknak, aki megalkotta e zöldségeket és 

gyümölcsöket. Kiváló alkalom mai hálaadó istentiszteletünk, hogy mindezt 

bepótoljuk, s egyben köszönetet mondjunk Istennek ezen az alkalmon, 

amelynek végén egy-egy termést mindenki hazavihet magával, különleges 

becsben tartva azt. 

A hálaadáson túl azonban a mai istentisztelet megemlékezés is egyben 

 október 23-ra. 

Megemlékezünk ma tehát a 61 évvel ezelőtti szabadság harc hőseiről, 

 akik vérüket hullatták a szabadságért  

  a megszabadulásért. 

 

E két kitüntetett alkalom kapcsán pedig  

két szó kristályosodott ki számomra, 

  amikor mai istentiszteletünkre készültem: 

   Szabadság és gyümölcstermés. 

A felolvasott Igék alapján pedig 

    először a lelki szabadulásról, 

    másodszor pedig a lelki gyümölcstermésről szeretnék beszélni. 

 

Először tehát a szabadulásról,  

 lelki szabadulásról legyen szó. 

János evangéliumából Jézus szavait olvastam fel, 

 aki így szólt azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: 

"Ha ti megtartjátok az én igémet,  

valóban tanítványaim vagytok;  

megismeritek az igazságot,  

és az igazság megszabadít titeket." 

Ők pedig szinte értetlenkedve kérdeznek vissza: 

 "Ábrahám utódai vagyunk, 



 és soha nem voltunk szolgái senkinek:  

hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek?" 

 

Mintha azt mondanák:  

 Uram, minden tisztelettel: mi aztán nem vagyunk se szolgák, 

  sem rabok, hogy szabaddá kellene, hogy váljunk. 

Annak ellenére mondták ezt, 

 hogy Palesztina az akkori világ legnagyobb birodalma, 

  a Római Birodalom elnyomása alatt állt. 

De a rebellis zsidók újra és újra fellázadtak, 

 és nem akarták elfogadni az elnyomást. 

E válasz is tükrözi, 

 ők nem ismerték el szolga és rab voltukat.  

 

A II. világháború után Magyarország is 

 az akkori világ legnagyobb birodalma, 

a Szovjet birodalom elnyomása alá került. 

 De 1956 októberében, 

 nemzetünk felemelte fejét, s nemet mondott az elnyomásra, 

  mert szabadságra vágyott.  

Ma is hoztam magammal egy könyvet, 

 aminek a címe: Emberi sorsok Debrecenben 1956 tükrében. 

E könyv gyülekezeti kötődése az, 

hogy a szerzőpáros egyik tagja: Andics Árpád gyülekezeti tagunk. 

Ebben olvastam,  

hogy egyik gyülekezeti tagunk édesanyja így fogalmaz,  

visszaemlékezve 56-ra: 

„A bolha hogyan is győzhette volna le az elefántot? 

Mert mi voltunk, a kis Magyarország a bolha,  

és a Nagy Szovjetunió pedig az elefánt. 

Vannak élethelyzetek,  

amikor a megszorítottságában az ember már nem mérlegel, 

  csak cselekszik.  

Mi, magyarok ezt is megpróbáltuk.  

 Büszkeséggel is tölt el a bátorság.” 

 

KT! Miért történt a forradalom? 

 Mert a magyar emberek a rabságból szabadságra vágytak. 

 

Jézus a felolvasott igeszakaszban arról beszélt, 

 hogy létezik egy rabság, 

  amitől csak az Igazság szabadít meg. 

Hallgatói pedig a rabság alatt fizikai rabságot értettek. 

Jézus azonban nem fizikai rabságról beszélt, 

 hanem lelki rabságról. 

 

Azonban amikor rabságról hallunk, 

 hajlamosak vagyunk mi is a fizikai rabságra gondolni, 

s eszünkbe juthat egy börtön, 

 ahol elzárva rabok sínylődnek. 

 

Mi jellemzi a rabokat? 

Az egyik legfontosabb jellemző, 

 hogy nem mehetnek sehová, 

  úgy mint egy béna,  

   aki egy helyhez van kötve. 

Az is jellemző a rabokra, 

 hogy nem társaloghatnak szabadon másokkal, 

így bizonyos értelemben a rabság egyfajta némaság is együtt jár. 

 

Ugyanakkor csak korlátozottan hallhatnak a világ híreiről, 

 így bizonyos értelemben süketek is. 

A világ szépségeit sem láthatják, 

 így bizonyos értelemben vakok is. 

 

Tehát elmondhatjuk, 



 hogy a rabság bizonyos értelemben egyenlő 

  a süketséggel, vaksággal, 

  némasággal, illetve bénasággal. 

Így a rabot szabadságának korlátozása 

 szegényebbé, fogyatékosabbá teszi. 

 

De ahogy az előbb említettük, 

 Jézus nem fizikai, hanem lelki rabságról beszélt. 

 

Mert van lelki börtön is, 

 és vannak lelki rabok is, 

  akiket lelki süketség, lelki vakság, 

  lelki némaság és lelki bénaság jellemez. 

 

A lelki süketség miatt nem tudja meghallani  

a lelkileg vak ember Isten Igéjét, az örömhírt. 

A lelki vakság miatt nem tudja meglátni 

 Isten működését e világban. 

A lelki némaság miatt felejt el Istenhez szólni, imádkozni,  

 vagy Istenről vallást tenni. 

A lelki rabság miatt pedig a világi ember lelke  

lassanként lebénul, 

s e lelki bénaság miatt nem tud megmozdulni,  

Isten akaratának a cselekvésére.  

 

KT! 

Jézus azonban nemcsak rávilágít, 

 hogy van lelki rabság, 

  hanem rámutat arra is, 

hogyan lehet ebből megszabadulni. 

Azt mondja:  Az Igazság szabaddá tesz. 

 

S Pilátussal együtt mi is megkérdezhetjük, 

 hogy mi az igazság? (Jn 18, 38) 

De talán úgy helyesebb a kérdés, 

 ha nem azt kérdezzük, hogy mi, 

  hanem hogy ki az igazság. 

Hiszen Jézus azt mondja magáról: 

 "Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) 

Jézus tehát az, 

 aki ki tud szabadítani minket embereket, 

  ha lelki fogságba kerültünk. 

Ő a világ világosságaként (Jn 8,12) rávilágít arra, 

 amit már az elmúlt vasárnapon is érintettünk, 

hogy körülöttünk egy hatalmas szellemi háború dúl. 

Egy olyan háború, 

 amely a bűnesetkor kezdődött, 

  s ami azóta szünet nélkül zajlik  

   Isten és az ördög, 

   Isten angyalai és a bukott angyalok között.  

S a harc tétje a mi lelkünk. 

Az ördög célja születésünk első percétől az, 

 hogy megkötözzön, hogy szellemi elnyomás alá helyezzen, 

  hogy szellemi rabságba taszítson, 

mert akkor szellemileg süketté, 

 vakká,  

 némává és bénává tehet. 

Mert ha rab vagyok, 

 ha sikerül elérnie, hogy megtagadjam Jézust, 

 vagy ha nem is tagadom meg, 

  de egyszerűen nem Őt választom életem Uraként, 

akkor már nyert ügye van. 

Mert akkor nincs senki, 

 aki meggátolhatná azt, 

hogy e földi rabláncon való menetelésem végén a pokolba zuhanjak. 

 



Harc folyik tehát körülöttünk, 

 amelyben az ördög szellemileg elaltatja az embert, 

  s ezzel együtt szellemi rabságba taszítja. 

Egyedül az igazság felismerése által jutok el oda, 

 hogy egyáltalán mindezt észrevegyem. 

S ez a Szentlélek munkája bennem, 

 hiszen a Szentlélek győz meg arról, 

  hogy Isten Igéje, Jézus szava igaz. 

A Szentlélek által kezdek a szellemi álomból felébredni, 

 s talán előbb Isten szavának csak egy-egy részletre csodálkozom rá, 

majd egyre több mindent megértek Jézus Igazságából. 

 

S ahogy az ébredező ember rádöbben, 

 hogy mindaz igaz, 

  amit Jézus mond, 

egyre inkább lehullnak a lelki-szellemi láncok, 

 amelyeket az ördög ránk dobott, 

s az ember elkezdi tudni használni a szellemi érzékszerveit: 

 a szellemi hallását, látását,  

s az addig lelki némaság és bénaság megszűnik. 

 

 A lelki süketség elmúlásával egyre nyitottabb módon tudja meghallani  

a lelkileg már halló ember Isten Igéjét. 

A lelki vakság elmúlásával  már meglátja 

 Isten működését e világban, és a saját életében. 

A lelki némaság elmúlásával pedig 

meg tudja szólítani Istent,   

  s  vallást tud Róla tenni  

a még lelkileg rabságban sínylődő társainak. 

A lelki bénaság elmúlásával pedig már tud mozdulni, 

hogy Isten akaratát tegye. 

 

 

KT! 

Jézus azt mondja az Igében: 

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (Jn 8,36) 

 

Vajon tudjuk-e,  

 hogy mit jelent Jézus neve? 

Jézus neve héberül Jesua. 

A Jesua név pedig a Jehósua név rövidített alakja, 

ami ezt jelenti:  Az Örökkévaló megszabadít.  

 

És ma is, az 56-os forradalom 61. évfordulóján 

 Jézus az, aki ki tud szabadítani a lelki-szellemi rabságból. 

Mert Ő a Szabadító, Ő a Megváltó. 

 

Mert ha Ő megszabadít, 

 akkor megjön a szellemi hallásunk, látásunk, 

  s elindul a szellemi gyümölcstermés az életünkben. 

 

II) 

És ez az, amiről másodjára szeretnék beszélni, 

 a gyümölcstermésről. 

 

Pál apostol Galatákhoz írt leveléből olvastam fel egy részletet. 

Ebben először arról olvastunk, 

 hogy a test kívánsága a Szentlélek ellen tör, 

  a Léleké pedig a test ellen. 

S itt leírja az apostol a test cselekedeteit. 

Úgy is mondhatnánk, 

 hogy Jézus szabadítása előtt ez jellemzi az embert: a testiség. 

 

Múlt héten csütörtökön beszéltünk a bibliaórán arról, 

 hogy Isten az özönvíz előtt megállapította rólunk emberekről, 

hogy „az ember szívének minden szándéka  



és gondolata szüntelenül csak gonosz.” (1Móz 6,5) 

 

Pál pedig utal rá, 

hogy az Istentől elvadult, szellemi rabságban lévő életünk 

csak vad gyümölcsöket tud teremni. 

 

S az apostol fel is sorolja ezeket a vad gyümölcsöket. Azt írja:  

„A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, 

paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, 

ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, 

pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez 

hasonlók.” 

 

És itt Pál nagyon egyértelműen utal arra, 

hogy mi a lelki rabság következménye. 

Akit Jézus nem szabadított ki, 

azokról azt írja az apostol: 

„Ezekről előre megmondom nektek,  

amint már korábban is mondtam,  

akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.” 

 

Isten országát csak azok örökölhetik, 

 akik termik a Lélek gyümölcsét 

Ami pedig a gyümölcstermést illeti, 

arról így ír: A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, 

türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen 

nincs törvény. 

 

KT! 

Jézus azt mondja: 

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek,” 

 és talán folytathatnánk így: és gyümölcsöt teremtek. 

 

Hiszen amint Jézus megszabadít, 

 a Szentlélek kezd el munkálkodni az életünkben. 

Úgy képzelhetjük ezt el, 

 hogy az életem a Szentlélek szántóföldje lesz, 

  és ahogy a föld megtermi az előttünk látható zöldségeket, 

   gyümölcsöket, 

úgy az életem elkezdi teremni a fenti gyümölcsöt: 

 a szeretetet,  

az örömöt,  

a békességet,  

a türelmet,  

a szívességet,  

a jóságot,  

hűséget, szelídséget,és önmegtartóztatást. 

 

Amikor egymás után hozták tegnap a testvérek a szebbnél szebb 

 zöldségeket és gyümölcsöket, 

  olyan jó volt érezni az illatukat, 

   s gyönyörködni az asztalon lévő terményeken. 

S most is a szemet gyönyörködteti az előttünk lévő sok finomság. 

 

Ugyanígy gyönyörködünk egy olyan életben is, 

 amely a Lélek gyümölcsét termi, 

  hiszen szükségtelen arról beszélnünk, 

hogy mai világunkban mennyire hiánycikk  

szeretet, öröm, békesség,  

türelem, szívesség, jóság,  

hűség, szelídség, és önmegtartóztatás. 

 

Hogyan teremhetjük a Lélek gyümölcsét? 

 

Jézus elmondja ennek is a titkát:  

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, 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,  

hogy sok gyümölcsöt teremtek,  

és akkor a tanítványaim lesztek. (Jn 15,4-8) 

 

A szabadításhoz hasonlóan a gyümölcstermés is Jézushoz kötődik. 

 

A Lélek gyümölcsét nem lehet  

sem tanítással, sem neveléssel,  

sem fenyítéssel, sem jutalmazással kicsikarni az emberből.  

 

Mert amit a Lélek gyümölcseként jelöl meg a Biblia, 

 azok nem nemes emberi tulajdonságok,  

hanem krisztusi tulajdonságok.  

 

Csak ha megmaradunk Krisztusban, 

 ha Rá hallgatunk,  

 ha nem térünk el az Ő irányításától,  

  akkor ennek a következménye a gyümölcstermés lesz. 

 

 

 

 

 

Jeremiás próféta azt írja, 

 hogy „majd ha meg tudja változtatni bőrét a szerecsen,  

vagy foltjait a párduc,  

akkor tudtok ti is jót tenni,  

úgy megtanultátok a rosszat!” (Jer 13,23) 

 

Azt mondja, hogy ha majd a párduc meg tud szabadulni foltjaitól, 

 akkor tudjuk mi emberek is megváltoztatni lelkületünket, 

  gondolkodásunkat.  

Ezzel azt mondja, 

 magunktól nem tudunk megváltozni. 

 

Ezért jött Jézus, 

 hogy megszabadítson, 

  és új természetet adjon nekünk. 

Olyan tulajdonságokat,  

 ami a Lélek gyümölcse által összefoglalható.  

Jézus a saját természetét akarja adni nekünk.  

 

És ha valaki felismeri az Igazságot, 

 és eljut oda, hogy nem tud magán változtatni, 

 de engedi, hogy segítsen Jézus, 

  behívja Őt az életébe, 

  és azt mondja: Te légy az én Uram, Jézus. 

   Behívlak az életembe, 

   mostantól Neked akarok engedelmeskedni, 

az ilyen ember kapja Isten Lelkét, 

 kapja az új természetet, 

  és a Lélek gyümölcsét kezdi teremni. 

 

Ma tehát,  

 amikor már csak egy nap választ el október 23-tól,  

  s ugyanakkor előttünk van a gyümölcsökkel feldíszített asztal, 

  vigyük magunkkal e két szót:  

   szabadulás és gyümölcstermés. 

Mindkettő Jézus által lehet a miénk. Így legyen. Ámen. 


