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Bibliatanulmányozás
A Lélek gyümölcse

Bibliai szakasz:

Szeretet

Pál levele a Galatákhoz 5,22-23a
Bevezetés: az 1. kép megtekintése (7. old.)

Közhellyé vált. Az erről szóló slágerszövegek csak a
szeretet torzképei, és egy egészséges világ utáni

A. Az ősz a szüret ideje
A gyümölcsök, amelyek nyáron
növekedtek
és
megértek, most készen állnak a betakarításra. Vannak
olyan évek, amikor a fák és bokrok ágai roskadoznak
a teher alatt. Máskor hiába keresünk, csak kevés
gyümölcsöt találunk.
A természetben évről évre átéljük a növekedés és az
érés folyamatát.
Mit tudnak tenni a növények a jó termés érdekében?
Mit tudnak tenni az emberek a gazdag termés
áldásáért?

vágyakozásról tanúskodnak. Pál a Galata 5-ben a
szeretet (agapé) szót használva az isteni szeretetről
beszél. Isten cselekvése a szeretet (Jn 3,16; 1Jn 4,910; 16b). Isten szeretete Jézus tevékenységében vált
nyilvánvalóvá.

Szeretete

sokoldalú:

megbocsát,

gyógyít, megkeres, vígasztal, remél, tanácsot ad, vár,
meghallgat, megért, bízik bennünk, velünk szenved,
igazol, figyelmeztet, büntet, változtat.
Isten szeretete elfogad, körülzár, beborít, egyre
inkább be akar tölteni minket. Sören Kierkegaärd
szerint „Szereteted, ó Istenem, arra ösztönöz, hogy
örömmel és hálával azzá legyek, ami lehetek, amikor

Ahogy az emberek a fáik gyümölcseit keresik, úgy
keresi Isten gyermekei életében a gyümölcsöt. Ő
mindent megtett azért, hogy a gyümölcs fejlődhessen:
Az Ő Lelkét ajándékozta nekünk, hogy Jézus Krisztus
követőiként egymásért éljünk.

Az a szeretet, amelyet Isten ad nekem, képessé tesz

A gyümölcs szó már önmagában is kifejezi, hogy egy
növekedési folyamatról van szó.

alkatomon, adottságaimon és odaadásomon múlik. Az

A Szentlélek nem „késztermékként” hozza gyümölcsét.
Az újjászületéskor – képletesen szólva – lelki magot
vet el az emberben. Csak akkor tud a lelki mag
növekedni és megérni, ha bizonyos feltételek
teljesülnek a keresztyének életében. Ha kapcsolatot
tartunk Istennel az imádság és az Ige által, akkor
munkálkodik Isten Lelke bennünk és alakít át minket.
Aki Krisztusban gyökerezik, az fog gyümölcsöt teremni
(2. kép - 8. old.).

szereteted érzem, és a szeretetnek adom át magam.”

arra,

hogy

szeressem

önmagamat

és

másokat.

Ahogyan Isten szeretetét továbbadom, az a lelki
viszont mindig igaz, hogy a szeretet cselekszik (vö. Lk
10,30-37).

„A szeretet egy túlcsorduló erő,
ami azt az embert tölti meg, aki
nem önmagára gondol.”
Dag Hammerskjöld

B. Milyen gyümölcsöt keres bennünk
Isten?
(Esetleg nevezzük meg, vagy olvassuk el a Gal 5,2223a-t)! A Biblia így írja: „A Lélek gyümölcse pedig:

szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”

Öröm
Amit Isten ad, az több, mint ezek az örömök:
♦ egy jó ajánlat a végkiárusításon,
♦ egy vidám nap a nyaralás során,

(A kivágott bogyókból – 3. kép – rakjunk össze
egymás után egy szőlőfürtöt! - 9. oldal)

♦ egy aránylag nyugodt nap a gyerekekkel,
♦ egy olyan munkanap, amikor nincs sok stressz és
idegeskedés.
Az Isten által adott öröm független a külső dolgoktól,
mert annak forrása Istennél van (Zsolt 16,11).
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Téma
Hálaadó ünnepek (az aratásért) Izráelben

I. Sávuot – a zsidó pünkösd
A páska ünnepe és a lombsátor ünnep mellett a zsidó
pünkösd volt a harmadik olyan ünnep, amelyhez
zarándoklat kapcsolódott a jeruzsálemi templomba.
A zarándoklaton minden 20 évesnél idősebb férfinek
részt kellett venni.

1. A zsidó pünkösd eredete
Eredetileg a zsidó pünkösd, a lombsátor ünnephez
hasonlóan, aratási hálaadóünnep volt, a túlcsorduló
öröm és köszönet napja. A „hetek ünnepe” (2Móz
34,22) vagy a „zsengék ünnepe” (2Móz 23,16; 4Móz
28,26) néven ismert ünnep minden második évben
megült ünnep volt a búzaaratás végén, „Siván”
hónapjában (május-június). Ez a tavaszi aratás első
kévéjének átadása utáni 50. napra (7 hét) esett, a
páskaünnep után.
A „hetek ünnepe” kifejezés a 7 hétből ered. A mi
„pünkösd” szavunk később keletkezett, a görögül
beszélő zsidóktól ered, ebből a szóból: „hae
pentaekostae”, azaz az 50. nap.

2. Pünkösd – az öröm és a hálaadás
ünnepe
A bibliai parancsból látható, hogy ez egy vidám
népünnepély volt:

„Örvendezz Istenednek, az Úrnak színe előtt fiaddal és
leányoddal, szolgáddal és szolgálóddal meg a lévitával
együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az
árvával és özveggyel együtt, akik veled vannak azon a
helyen…” (5Móz 16,11)
A „jövevény” szintén részese volt ennek az ünnepnek.
Ez arra emlékeztette Izraelt, hogy valamikor ők is
jövevények voltak Egyiptomban (5Móz 16,12).
A „Misnaba” a babiloni fogság óta eltelt idő ünnepi
szokásainak gyűjteménye volt.

A közelben lakók hoztak friss fügét és szőlőt, a többiek
szárított fügét és mazsolát. Az áldozatnak kiválasztott
bika vezette az ünnepi menetet, a szarvait
bearanyozták, és olajág-koszorú volt a nyakában.
Jeruzsálem kapuja elé követeket küldtek, hogy a
papok és leviták fogadni tudják a menetet. Jeruzsálem
kézművesei ezekkel a szavakkal köszöntötték a
zarándokokat: „Testvéreim, mindenfelől, jöjjetek
békével!”
A templomhegyig furulyások kísérték az egész
menetet. Amikor a zarándokok a templom
előcsarnokába érkeztek, a leviták elkezdték énekelni a
30. Zsoltárt: „Magasztallak, Uram, mert megmentettél.

Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon.”
Előírt áldozatok voltak: az ételáldozat (3Móz 23,16-17),
az égőáldozat (3Móz 23,18), a vétekáldozat (3Móz
23,19) és a hálaáldozat (2Móz 23,19).
Ezeken az áldozatokon kívül mindenkinek be kellett
mutatni egy önkéntes áldozatot is, aszerint, ahogy
Isten megáldotta őt (5Móz 16,10).
Az áldozat bemutatásakor a zarándokok a 5Mózes 26,5
-10;13-15-ben olvasható szavakkal tettek vallást Isten
és a nép előtt.
A zsidó pünkösd kezdetben csak hálaadó ünnep,
később azonban a sínai-hegyi szövetségkötés
emléknapjává is válik:
A rabbinikus tanítások és számítások szerint pünkösd
ünnepe arra a napra esik, amikor arra emlékeznek,
hogy Isten a népnek átadta törvényeit, és ezzel
kimondta a világ feletti királyi uralmát. Isten és Izrael
népének szövetsége a Tízparancsolaton és a Tórán
(Mózes öt könyvén) alapszik.
Ezért a hálaadás ünnepe a szövetségkötés ünnepe is.
A liturgiában tehát a zsidó pünkösd ünnepén „a Tóra
átadásának idejét” is ünneplik.
Így tehát a „Sávuot”, a zsidó pünkösd összeköti a
hálaadást az aratásért és a hálaadást a Tóra
átadásáért.

Ebből származik a következő leírás:
„A környék minden kisebb városának lakói egy
központi városban gyülekeztek. Ott, a szabad ég alatt
töltötték az éjszakát. Korán reggel kezdődött a közös
zarándoklat, ezekkel a szavakkal: „Menjünk fel Sionba,
a mi Urunkhoz, Istenünkhöz!”

3. A keresztyén pünkösd
Két vonal köti össze a zsidó pünkösdöt a keresztyén
pünkösddel.
Krisztus népének ünnepe is hálaadásünnep, de itt egy
lelki gyümölcsről van szó: azon a zsidó ünnepen,
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Ültessük át a gyakorlatba!
Felelős bánásmód a gyümölcsökkel

a) Ötletek a bevezetőhöz

d)
Hogyan
gyümölcsöket?

fogyasszuk

helyesen

a

Más táplálékokkal szemben, a gyümölcsök minden
olyan tápanyaggal ellátnak, amire szervezetünknek
szüksége van.

♦ Összegyűjteni a gyümölcsöket, és felsorolni őket
egy

papírra

(kisebb

csoportokban,

megadott

ideig)
♦ Gyümölcsök a Bibliában (közösen kikeresni).
Milyen gyümölcsöket ettek az Ó- és Újszövetség
idejében?
I. Mózes 43,11
IV. Mózes 13,23
V. Mózes 8,8
Józsué 5,11
Példabeszédek 21,20
Ézsaiás 24,7
Máté 21,19
b) A gyümölcsök Isten ajándékai
Nem

tudunk

m e s te r s é g e se n

g y ü m öl c s ök e t

előállítani.
A gyümölcsök sokfélesége a különböző országokban
az éghajlattól és a talajviszonyoktól függően
c) Hogyan bánjunk a gyümölcsökkel?
♦ Mennyire értékes számunkra például egy alma?
♦ Hálás vagyok-e a gazdag termésért?
♦ Felelősen bánok-e a gyümölcsökkel, hogy meg ne
romoljanak?
Praktikus tanácsok gazdag termés esetén:
♦ Ajá ndé kozzuk

tová bb

a

gyüm ölcsöt

az

Az öt létfontosságú tápanyag, amelyet a
táplálékokból von ki szervezetünk, a glükóz
(szőlőcukor) mint energiahordozó, az aminosavak,
az ásványi anyagok, a zsírsavak és a vitaminok. A
táplálékokban az energiahordozó a legfontosabb, ez
abszolút elsőbbséget élvez a többi tápanyaggal
szemben. Nélküle a test nem tudna létezni. Egyetlen
egy táplálék fajta létezik a Földön, amely kiválóan
megfelel minden követelménynek, méghozzá helyes
összetételben, ez pedig nem más, mint a gyümölcs.
A gyümölcsöknek van minden élelem közül a
legmagasabb víztartalma, akár (80-90%). Ezáltal
tisztítják szervezetünket, és megszabadítják a
mérgező salakanyagoktól.
A gyümölcsöket nem a gyomrunkban emésztjük
meg, a banán, a datolya és az aszalt gyümölcsök
kivételével 20-30 perc alatt áthaladnak a gyomron.
A bélben emésztődnek meg, és itt adják le bőséges
tápanyagaikat. Mivel a gyümölcsök nem maradnak
sokáig a gyomorban, ezért nem szabad más
ételekkel együtt vagy közvetlenül étkezés után
fogyasztanunk őket. A gyümölcsök azzal az
egyedülálló képességgel rendelkeznek, hogy a
szervezetünkben keletkezett savakat semlegesítik,
megakadályozva ezzel az elsavasodást, vagy a
mérgek felhalmozódását.
Isten a gyümölcsökkel sokkal többet ajándékozott
nekünk, mintsem azt a legtöbben gondolnánk.
Felelősen és hálásan kellene bánnunk velük, ami
nem csak azt jelenti, hogy ne hagyjuk tönkremenni,
hanem azt is, hogy helyes módon fogyasszuk őket.

(Gondolatok H. és M. Diamond: Fit fürs Leben /
Egészségesen egy életen át/ c. könyvéből)

asszonykörön vagy a gyülekezetben!
♦ Szociális intézményeknek is felajánlhatunk belőle.
♦ Segítséget

kérhetünk,

vagy

mi

magunk

is

Ilse Gleb

segíthetünk szüreteléskor.
♦ Apró,

nem

annyira

tetszetős

gyümölcsből

gyümölcslevet lehet készíteni.
♦ Gyümölcsünnepet tarthatunk a gyülekezetben,
szomszédságban, női körben stb.
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