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Szent Szellem folyamai mellé plántálva. 

 

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a 
víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, 
és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg 
nem szűnik. (Jere 17:7-8) 

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és 
csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő 
törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 

És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és 
levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. (Zsolt 1:1-3) 
 
Ez két rendkívül hasonló igerész. Mind a kettő ugyanazt a képet vetíti elénk: történetesen, 
mihez hasonlatos az áldott ember. 
A Szent Szellem azonban, két különböző dolgot emel ki. Az  egyik igeszakasz az Úr iránti 
bizalmat helyezi fókuszba, a másik pedig azt, hogy nekünk Isten igéjében kell lelni minden 
gyönyörűségünket. 
 
Akkor válunk egészséges gyökérzetű (identitású) emberekké ha bizalmi kapcsolatunk 
elmélyül Istennel, továbbá, ha Isten Igéje minden gyönyörűségünk. 
 
Ma sajnos, számos gyökértelen emberrel találkozhatunk. Sokan soha nem találkoztak 
Isten szeretetével, mások, pedig egyéni tragédiák következtében fordultak ki ebből a 
szeretetből.   
 
Isten határozott akarata, hogy mi az aszályos korszakokban is olyanok legyünk mint a 
folyóvíz mellé plántált fák melyek évszaktól függetlenül  meghozzák termésüket. Áldottak, 
produktívak, egyszóval sikeresek  legyünk.  Olyan emberek, akiknek az identitása ép, mert 
az Istentől kapott megigazultságba vannak belegyökerezve ugyanakkor a Szent Szellem 
folyamai, kinyilatkoztatásai éltetik, táplálják őket. 
 
Az egészséges gyökérzet bár folyó mellett él, mégis szüntelenül arra törekszik hogy mind 
közelebb kerüljön hozzá. Amennyiben ez nem így történik, egészen bizonyos hogy a 
bizalmi kapcsolatunk tört meg Isten irányába,  

 szellemünket nem éltetik a Szent Szellem folyamai.  

 Megszűntünk gyönyörködni Isten Igéjében.  

 Gyökérzetünk kifordult megigazultságából. 
 
Egy fa azért egészséges, mert a gyökérzete ép,  mivel megkapja mindazt a tápanyagot s 
ellátmányt amire szüksége van. A Szent Szellem megadja számunkra mindazt a kijelentést 
eledelt, ami ahhoz szükséges hogy produktívak, gyümölcsözők lehessünk minden 
korszakban.  
Azonban, ha egy fa gyökerei nem kívánják a tápanyagot beteg, s gyümölcstelen életű fává 
lváltozik. 
 
Azonban, mi gyümölcstermésre rendeltettünk. 
 



A Szent Szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, béke(sség), hosszútűrés, 
kedvességjóság, hithűség, szelídség, önuralom. (Gal 5:22-23 Csia ford.) 
 
A Szent Szellem folyamaival még az Ezékiel 47-ben találkozhatunk, ahol mint  
"templomból kiáradó áldásdús víz" jelenik meg. A 12-ik fejezetben ezt olvashatjuk: 
 
És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; 
leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új 
gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és 
leveleik orvosságra valók.  
 
Igen, ezek mind mi kell hogy legyünk, mivel ez a mi rendeltetésünk  valamennyiőnknek.  
A legbensőbb lényünknek sóvárognia, törekednie kell  a Szent Szellem közelségébe, 
jelenlétébe hogy ilyen egészséges plánták lehessünk Isten dicsőségére. 
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