
 

„Cselekedeteink, szavaink, megnyilatkozásaink 
visszamutatnak önmagunk értékére, 

önmagunk minőségét jelzik. 
A jó cselekedet, a szép beszéd a mi emberségünknek a 

bélyege,  
a bizonyítéka annak a benső világnak, amit önmagunkban 

hordozunk, amit a szívünknek nevezünk. 
De ugyanakkor a szívünk, a mi benső emberségünk 

határozza meg, 
hogy milyenek lesznek a tetteink, hogy milyenek lesznek a 

szavaink. 
Vajon értékes gyümölcsök-e, avagy silányak? 

A jó fa nem hoz rossz gyümölcsöt, és a rossz fa nem hoz jó 
gyümölcsöt.” 



Évközi 8. vasárnap 
Sir 27,5-8 

1 Kor 15,54-58 
Lk 6,39-45 

 
Minden fát a gyümölcséről lehet megismerni - halljuk Jézus szavát. 
Életünk gyümölcsei: a tetteink, a beszédeink, a megnyilatkozásaink, 
és ezek a gyümölcsök jók, avagy rosszak, a mi ismertetőjeleink. 
A fát a gyümölcséről lehet megismerni, de a gyümölcs a fának a minőségétől 
függ. 
A szív bőségéből fakad a cselekedet,  
a tövisbokorról nem szüretelnek fügét, és a fügefáról nem szüretelnek 
bogáncsot. 
Az ember életének, megnyilatkozásainak e két végpontja összetartozik 
egymással. 
Cselekedeteink, szavaink, megnyilatkozásaink visszamutatnak önmagunk 
értékére, 
önmagunk minőségét jelzik. 
A jó cselekedet, a szép beszéd a mi emberségünknek a bélyege,  
a bizonyítéka annak a benső világnak, amit önmagunkban hordozunk, amit a 
szívünknek nevezünk. 
De ugyanakkor a szívünk, a mi benső emberségünk határozza meg, 
hogy milyenek lesznek a tetteink, hogy milyenek lesznek a szavaink. 
Vajon értékes gyümölcsök-e, avagy silányak? 
A jó fa nem hoz rossz gyümölcsöt, és a rossz fa nem hoz jó gyümölcsöt. 
Mire figyeljünk tehát? Figyeljünk benső önmagunkra is, és ápoljuk a szívünket, 
törődjünk a benső emberségünkkel, a tulajdonságainkkal, a jellemünkkel. 
Építsük és fáradozzunk annak nemességén, mert ennek a bensőnek, a szívnek,  
a bennünk kicsiszolt emberségnek az értéke termi meg  
a tetteink értékét, a szavaink szépségét, külső megnyilatkozásainknak a 
nemességét. 
Törődjünk önmagunkkal, törődjünk a bensőnkkel! 
De a külső megnyilatkozásaink is, a szavaink, a tetteink minősége is nagyon 
fontos, 
erre is figyeljünk oda! 
Figyeljünk oda úgy, hogy ezek a külsők jelezni tudják a mi bensőnk állapotát 
nekünk. 
Ha észrevesszük, hogy külső megnyilatkozásaink durvák, akkor ez jelzés a mi 
számunkra,  
hogy valami tennivaló van a bensőnkben is. 
Ha észrevesszük, hogy külső megnyilatkozásaink, tetteink és szavaink silányak, 
értéktelenek, 
akkor ezek kifejezik a bensőnknek a minőségét. 



Figyeljünk oda életünk külső megnyilatkozásaira, és ezekből a külsőkből mérjük 
le bensőnk értékét. 
Erre tanít bennünket ma Jézus bölcs szava, az ember életének több rétegére. 
Az ember életének vannak külső felületei, külső megnyilatkozásai, 
és e külső megnyilatkozások magukon hordozzák az értéket vagy 
értéktelenséget. 
Figyeljünk tehát ezekre! 
De az ember élete nem pusztán a külső megnyilatkozásokból áll,  
hanem ezekkel összefügg egy benső világ. 
Van benső világunk, nevezzük így: szívünk, jellemünk, 
és e benső világ már előre meghatározza külső életünket. 
Törődnünk kell tehát bensőnkkel is, amit nem lát senki.  
Csak önmagunk tekinthetünk bele lelkünkbe, és Isten tekintete látja ezt 
szüntelen. 
Nekünk azonban figyelnünk kell önmagunk bensőjére, 
mert a tetteink itt kezdődnek el, itt születnek meg a szavaink, 
itt kell tehát e bensőben előkészítenünk egész életünket. 
Jó fa legyen a mi emberségünk, és jó gyümölcsöt teremjen a mi életünk.  
És a jó gyümölcs legyen bizonyítéka annak, hogy valóban nemes, jó fa a mi 
benső emberségünk, 
mert a gyümölcséről ismerjük meg a fát, de a szív bőségéből fakad a gyümölcs. 
Ámen. 
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