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Nyíregyháza 

Böjti sorozat 1. nap 

Igehirdetés címe: Alaphelyzet: vallástalanság - vallásosság 

 

Szeretett Gyülekezet! 

(1. dia) Az előttünk álló napokban egy sorozatot indítunk 

el. Ennek a sorozatnak a témája egy dialógus lesz. Jézus beszélget 

egy emberrel, egy elismert, köztiszteletben álló emberrel. Estéről-

estére betekintést nyerhetünk, mi zajlik le közöttük, Jézus milyen 

nagy szeretettel veszi körül és hogyan leplezi le az igazságot. 

Ma este arról hallhatunk, hogy (1/a dia) mi az alaphelyzet? Meg 

vizsgáljuk, hogy a vallásosság és a vallástalanság között van-e, és 

ha van, akkor mi a különbség. 

Második este egy komoly (1/b dia), mindenkit érintő kérdés, a 

vallástalanságból vagy vallásosságból van-e kiút? És ha van, ak-

kor hogyan? 

Harmadik este arról hallhatunk (1/c dia), hogy milyen megoldás 

van és hogyan lehet az enyém? 

Csütörtökön – ha Isten engedi (1/d dia), akkor egy nagy leleple-

zésnek lehetünk a szem -és fültanúi, még nem a tiéd! 

Az utolsó este (1/e dia) az élet, a Jézustól kapott élet feltételéről 

hallhatunk, hogy hogyan lehet a vallásosságból a Jézustól kapott 

életre jutni. 

Mai esténken tehát (2. dia) az Alaphelyzetről hallhatunk: vallás-

talanság – vallásosság. Így hallgassuk az egész hétre választott 

igeszakaszt, melyet ezen az estén felolvasok, de különösen figyel-

jünk az 1-3. versig, mely esténk igehirdetési alapigéje lesz. 
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(3. dia) „1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a 

zsidók egyik vezető embere. 2Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így 

szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert 

senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, 

csak ha Isten van vele. 3Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mon-

dom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg 

az Isten országát. (4. dia) 4Nikodémus ezt kérdezte tőle: Ho-

gyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja mé-

hébe, és megszülethet ismét? 5Jézus így felelt: Bizony, bizony, 

mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem 

mehet be az Isten országába. 6Ami testtől született, test az, és 

ami Lélektől született, lélek az. 7Ne csodálkozz, hogy ezt 

mondtam neked: Újonnan kell születnetek. 8A szél fúj, amerre 

akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová 

megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. (5. dia) 9Ni-

kodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg 

mindez? 10Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt 

nem tudod? 11Bizony, bizony, mondom neked: amit tudunk, 

azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem 

fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. 12Ha a földi dolgokról 

szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha 

majd a mennyeiekről szólok nektek? 13Nem ment fel a 

mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. 

(6. dia) 14És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, 

úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 15hogy aki hisz, an-

nak örök élete legyen őbenne. 16Mert úgy szerette Isten a vilá-

got, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-

szen, hanem örök élete legyen. 17Mert Isten nem azért küldte 

el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvö-

züljön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki 

pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egy-

szülött Fiának nevében. (7. dia) 19Az ítélet pedig az, hogy a vi-

lágosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sö-

tétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gono-

szak. 20Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és 

nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cseleke-

detei. 21Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, 

hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint 

cselekedte azokat.” Jn 3,1-21 

Drága Gyülekezet! 

 

Bevezetésképpen, mielőtt rátérnék sorozatunk témájára, en-

gedjétek meg, hogy egy nagyon fontos dologról beszéljek nektek. 

Meg vagyok győződve, hogy nagyon komolyan veszitek az ige-

hirdetőket, akik közöttetek szolgálnak, de nekünk, igehirdetőknek 

újra és újra hangsúlyoznunk kell egy nagyon fontos dolgot. Jézus 
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Krisztus kell, hogy minden alkalommal a középpontban álljon! 

Minden őróla kell, hogy szóljon, mert minden életváltozás Belőle 

és Általa fakad! Amikor azt mondta Jézus (8. dia): „Én vagyok 

az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak 

énáltalam.” Jn 14,6, akkor ezzel – tudom, a mai liberális világ 

már azonnal sikítana, hogy ez kirekesztő állítás – azt mondja, 

nincs más út, nincs más alternatíva, csak Ő. Ez egy kizárólagos-

ság, mert Jézus mindent kizárt. Miért teheti ezt meg? Egy egy-

szerű, hétköznapi példával ezt hadd világítsam meg! Amikor el-

kezdtetek udvarolni – meg van, vannak emlékeink? -, aztán, ami-

kor egyre komolyabbra fordult, s megfogant az a gondolat a szí-

vetekben, hogy vele szeretnéd leélni az életedet, akkor olyan 

igénnyel léptetek egymás felé, hogy nincs másik. Amikor ti igent 

mondtatok egymásnak, amikor a férj a feleségnek „igent” mon-

dott, akkor azzal minden nőnek nemet mondtál. Egy nőnek igen, 

az összes nőnek ezen a világon nem. Milyen kirekesztő, mondhat-

nák, de azt gondolom, hogy így van helyén egy házasság. Ha ma-

tematikai példával élhetek, akkor olyan drámai, amit bemutat ez a 

tudomány. Amíg az ember egyedül van (9. dia), akkor végtelen 

lehetőség van, hogy kivel kösse össze az életét. Ahogy az ábra is 

mutatja, végtelen vonal mehet át ezen a ponton. De amikor meg-

jelenik egy másik pont (10. dia), akkor drámaian lecsökken a le-

hetőség, és azon a két ponton csak egyetlen egy vonal mehet át. A 

házasság ilyen! A feleségem kizárólagosságot kért tőlem és én is 

tőle. S ha ez az egyszerű emberi igény megfogalmazódik az em-

berekben, akkor miért gondolnánk, hogy a mindenható Istenben, 

aki elküldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, nem ez az igény fo-

galmazódna meg. Amikor Isten és az ember viszonyáról, az üd-

vösségről, bűnbocsánatról beszélünk, akkor egyetlen egy útról, le-

hetőségről lehet beszélni, az pedig Jézus Krisztus. Nincs más út, 

nincs más alternatíva. 

Ezért mi azt hirdethetjük, azt a kizárólagosságot, hogy csak 

Jézus Krisztusra érdemes építeni az életünket. Csak Őreá érdemes 

figyelni, hallgatni, az Ő vezetését kérni! Mellette semmi nem fér 

meg egymás mellett. Az Ő szótárában (11. dia) nincsen olyan, 

hogy „is-is”. Az Ő szótárában – ahogy a te házasságodban is – 
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csak az van, hogy „vagy-vagy”! Talán sok minden megfért eddig 

az életünkben. Engedtük, hogy ez is meg az is. (12. dia) Jézus nem 

szeretne 2., 3., 5., 10. helyen lenni! Ő az első szeretne lenni az 

életünkben. Mi ezt a Jézust hirdetjük, erről a Jézusról szeretnénk 

beszélni és így hallgassuk alkalomról-alkalomra az igei szolgála-

tokat. Jézus ezzel a kizárólagossággal lép fel minden alkalommal, 

amikor az emberrel beszélni kíván.  

Így beszélgetett Nikodémussal is. Egy olyan emberrel, aki 

alapvetően az akkori vallási társadalomban egy elismert személy 

volt. Erre utalnak azok az Igék, melyek Nikodémusról szólnak 

(13. dia): 

- „1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, 

a zsidók egyik vezető embere.” Jn 3,1 

- „48Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne 

valaki? […]50Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt 

nála, és közülük való volt” Jn 7,48.50 

- „10Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy…” Jn 3,10 

Nikodémus, a zsidók egyik főembere, a főtanács, az úgynevezett 

Szanhedrin tagja, Izrael tanítója volt – akit még Jézus is így nevez 

meg történetünkben. Egy olyan idős ember volt, akinek már korá-

nál fogva is kijárt a tisztelet. Egy farizeus, de nem a képmutatók 

fajtájából, hanem azok közül, akik nagyon komolyan veszik a val-

lásukat, s kitűnnek az átlagemberek közül szigorú kegyességük-

kel. Közmegbecsülésben áll. Egy jó vallásos ember, akiben mégis 

valami nagyon komoly hiány fogalmazódik meg. Valami hiányzik 

benne, s ezért megy Jézushoz éjnek idején. Valami, amit nem tölt 

be a vallásosság, a pozíció, a tudomány, az ismeret, a tisztelet, az 

elismerés, a megbecsülés.  

Richard Wurmbrandttól olvastam ezt a gondolatot, s nagyon 

megragadott. Vannak olyan emberek ezen a földön, akik Jézusban 

(14. dia) 

- nem hisznek 

- hisznek 

- azt hiszik, hogy hisznek 
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Mai alkalmunknak azt a címet adtam, hogy (15. dia) „Alaphely-

zet: vallástalanság – vallásosság”. Erről a kettőről szeretnék ma 

bővebben beszélni, hiszen a legtöbb ember ezen a világon így vi-

szonyul Jézushoz. A legtöbben, akik vannak, nem hisznek egyál-

talán Őbenne. A szó szoros értelemben vallástalanok. Olyan szép 

a magyar nyelvünk, olyan sok mindent ki lehet vele fejezni. (16. 

dia) A magyar nyelvben a –tlan, –tlen, –talan; – telen; –atlan; –

etlen ragok fosztóképzők. A vallástalan, vagy még inkább „Jézus-

talan” azt akarja kifejezni, hogy meg van fosztva Tőle, megfosztja 

önmagát Jézustól, a Jézusban való hittől. Ma arról szeretnék nek-

tek beszélni, hogy mindannyian így – „Jézustalanul” – jövünk a 

világra. A bűnesetben a Sátán megvezette az embert, becsapta, az 

ember hallgatott rá, hitt neki, megfosztott valakit Valakitől, s azóta 

Istentől teljesen elszakadt állapotba jövünk a világra. Ez az alap-

állapotunk. Vallástalanul, „Jézustalanul” érkezünk meg, születünk 

meg. A Sátán akkor megfosztotta az embert Istentől, hallgatott az 

ember a Sátánra, kihúzta a kezeit Isten kezei közül, s meg lett 

fosztva ettől a mély, bensőséges kapcsolattól. Mert tudjátok a Sá-

tán mindig mindentől meg akar fosztani. Ő mindent megígér, 

mindet elvesz, és mindig benyújtja a számlát. Így lett az ember 

megfosztva Istentől, és ez alól senki sem kivétel. Erről beszél Pál 

apostol is (17. dia): „Mert nincs különbség: 23mindenki vétke-

zett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Róm 3,22b-23. Az 

alaptermészete az embernek, hogy mindent, amit Isten mond, azt 

kétségbe vonja, megkérdőjelezi, kétkedve fogadja. Ez a (18. dia) 

„Csakugyan azt mondta Isten” ördögi kérdés annyira hatott az 

emberre, annyira belemarta ezt az emberbe, hogy a mai napig ez a 

kétkedés uralja az embert. Az alaphelyzet tehát ez. A napokban 

olvastam egy könyvet, amely a Bibliával és az ókori közel-kelettel 

foglalkozik. Abban olvastam a következőket, amikor a bűnbeesést 

vizsgálja: „…ha objektíven vizsgáljuk a Teremtés könyvében fog-

laltakat, láthatjuk, hogy nem az ember „bukásá-ról” szól, hanem 

inkább az ember felemelkedéséről, mely során félútig jutott az is-

tenné válás útján. Az istenek két kiváltsága vagy tulajdonsága kö-

zül az egyiket megszerezte: az intelligenciát.” (Cyrus H. Gordon 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 

Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

6 
 

és Gary A. Rendsburg: A Biblia és az ókori Közel-Kelet). Azt ál-

lítja, hogy nem bukás, hanem felemelkedés történt a bűneset után. 

Ugyan azzal az intelligenciával rendelkezik az ember, mint az Is-

ten. (19. dia) Akkor nézzük meg, hogy csak az elmúlt 30 év mi-

lyen emberi felemelkedést hozott ennek a világnak, micsoda intel-

ligencia van az emberekben a bűneset óta. Az első képen a ruandai 

tömegmészárlást láthatjuk, ahol 100 nap alatt 1 millió férfit és nőt, 

gyermekeket, anyákat és apákat mészároltak le. A második képen 

a kenyai mészárlást, ahol keresztyén diákokat, 148 fiatalt lőttek le. 

A harmadik képen magyar hazánktól nem is olyan messze a „hí-

res” srebrenicai mészárlás, ahol néhány nap alatt 8000 ezer férfit 

és fiút mészároltak le a jugoszláv háborúban. A negyedik kép né-

hány éve készült, amikor egy férfi tüzet nyitott és 58 fiatalt ölt meg 

géppuskával. Számtalan példát hozhattam volna. Nyilván ezek ki-

rívóak, de a saját életünkből is hozhatnánk példát, hogy nem a fel-

emelkedés, hanem éppen a lesüllyedés jellemzi az embert. A min-

dennapi életről is lehetne beszélni, amely éppen, hogy azt bizo-

nyítja, mennyire bűnös az ember. Nem hogy felemelkedett, hanem 

rettenetes dolgokat tud művelni az ember. Isten Igéje egyértel-

műen és világosan beszél az emberről (19/a dia): „9Csalárdabb 

a szív mindennél, javíthatatlan” Jer 17,9. Ilyen az ember a bűn-

eset óta és lehet ezt szépíteni, kozmetikázni, de a valóság az, hogy 

nem felemelkedés lett, nem isteni intelligenciával rendelkezik az 

ember, hanem rettenetesen távolra került Istentől és az embertől 

az ember. 

Aztán van egy másik fokozat, amikor egyfajta vallásosság ala-

kul ki az emberben. Mindent tud, de semmi nem válik az élete 

részévé. Nem a szíve közepe, magva lesz, amit esetleg megismert 

a Bibliából. A vallásos ember a maga módján hisz. Szokták is 

mondani: „úgy a magam módján hiszek”. Ez a fajta vallásossága 

abban merül ki, hogy azt gondolja ez a vallásos ember, hogy Istent 

meg lehet vásárolni egy kis pénzzel, adománnyal, jócselekedettel, 

egy kis vallásos szolgálattal. Életét nem Istenhez és az Isten Igé-

jéhez igazítja, hanem még mindig az embereknek igyekszik tet-
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szeni. Pedig tudjuk az Igéből (20. dia): „Ha még mindig embe-

reknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. ” Gal 

1,10.  

A vallásos ember sok mindent tud Jézusról, de személyes, élő 

kapcsolata nincs vele. Sok mindent tud a Bibliából, ismeri Jézus 

szavait, de számára nem az élet könyve, nem az örök élet beszéde 

és a bűnbocsánat forrása. A vallástalan embert nem is érdemes 

megemlíteni olyan értelemben, hogy nála csak olyan általános er-

kölcs van, de az is sok esetben nagyon lent. A vallásos embernek 

már van mércéje, de nagyon könnyen felül íródik, ha úgy kívánja 

a helyzet.  Az alábbiakban láthatjuk, milyen különbség van a val-

lásos és a Krisztusban hívő ember között.  

Ismeri azt a parancsolatot (21. dia), hogy „Ne lopj!”, de hát 

mindenki ezt csinálja. Mindenki játszik a számokkal a könyvelés-

nél, mindenkinél esik le a raklapról. Aztán kitudja, hogy a háza 

miből épült fel, miközben a templomban tölti a vasárnap délelőtt-

jeit.  

Ismeri azt a parancsolatot (22. dia), hogy „Ne paráznál-

kodj!”, de hát mindenki összeköltözött körülöttem és házasság 

előtt kipróbálják egymást. Mert hát a „puding próbája az evés” – 

szokták mondani, csak hát kitudja, hogy hányadik puding ez már, 

akivel összefeküdt, akivel összeköltözött?! A Krisztusban hívő 

ember nem a környezetéhez igazodik, hanem Krisztus Szavához! 

Ismeri azt a parancsolatot (23. dia), hogy „Szenteld meg az 

ünnepnapot!”, „de hát a munka tisztelendő úr, tudja… az nem 

vár. Azt meg kell csinálni!” S lehet, hogy többen azt mondjátok, 

hogy „persze a lelkész könnyen beszél, mert nincs földje”. Ez így 

van, de emlékszem, amikor nagyapám, akinek kb. 6 hektár szőlője 

volt, becsületesen végig dolgozta a hat napot. Rengeteget dolgoz-

tak nagymamámmal, de szombat délután már csak az udvar taka-

rítása, rendbetétele volt. Vasárnap ott voltak az istentiszteleten, s 

hallgatták az Igét. Persze lehet, hogy valaki azt mondja, „az régen 

volt, ma másvilágot élünk”. Gyülekezetünkben, ahol sokan foglal-

koznak földműveléssel, Isten adott egy nagy ébredést. Elkezdték 

az életüket Istenhez igazítani, komolyan venni mindazt, amit Isten 
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mond, beépíteni az életükbe, s komolyan vették azt, hogy a vasár-

nap az Úré. Akkor nem dolgoznak, hanem délelőtt ott vannak az 

istentiszteleten. Rádöbbentek arra, hogy semmivel nem lett keve-

sebbjük, sőt, Isten megáldotta az engedelmességüket, s többet is 

adott azoknak, akik engedelmességben éltek, mint azoknak, akik 

még vasárnap is dolgoztak. Emlékszem, egyszer egy nagy gazda, 

aki gyülekezetünk tagja volt, sajnos már Isten magához szólította, 

kb. 300 hektár földje volt, s eljött a délelőtti istentiszteletre, majd 

a délutáni evangélizációra. Pedig nagyon sürgette őt az idő, hogy 

arasson, de úgy döntött, hogy enged a hívogatásnak, s eljött. Ott 

volt egész nap a gyülekezetben, s a következő napokban pedig 

rengeteg eső esett. Nem tudott aratni. Azt mondta nekem: „tiszte-

lendő úr! Nem mentek ki a gépeim vasárnap aratni, s most kb. 2 

millió Ft-ot buktam, mert mindent teljesen elvert az eső, de olyan 

hálás vagyok, hogy ott lehettem az alkalmakon”. Aztán a betaka-

rítás végén összegezve többje lett, mint amennyire számított! Per-

sze nehogy valaki azt gondolja, úgy spekuláljon, hogy érdekből és 

számításból meg lehet ezt csinálni Istennel, de arról meg vagyok 

győződve, hogy Isten az engedelmes embert megajándékozza 

megelégedettséggel. Gyülekezetünkben sokan fáradoznak, dol-

goznak, keresik a kenyeret kemény munkával a földeken, de sokan 

rájöttek arra az igazságra hitrejutásuk után, amit az Ige mond (24. 

dia): „2Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal 

szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában 

is ad eleget.” Zsolt 127,2. A Krisztusban engedelmesen élő ember 

számára még álmában is ad eleget, azaz megelégíti mindenben. 

Számára a kevés is mindig sok lesz és mindenért tud hálás lenni. 

A vallásos ember, ha a kényelméről, a pénzéről, az idejéről, a 

munkájáról van szó, akkor mindig előrébb helyezi, mint Istent. Ha 

elismerésről, karrierről, pozícióról van szó, akkor is mindig elő-

rébb helyezi, mint Istent. A vallásos ember addig hisz, amíg nem 

jár áldozattal, lemondással, odaszánással! A vallásos ember azt hi-

szi, hogy hisz, miközben az élete teljesen távol van az Isten Igéjé-

től. Abban a hitben ringatja önmagát, hogy minden rendben van 

vele, az életével, önmagát akarja minden esetben igazolni, közben 
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pedig az élete köszönő viszonyban sincs a Szentírással. A vallás-

talan embernek annyi „előnye” van, hogy nem hiteti önmagát. A 

vallásos ember elhiteti önmagával, hogy milyen jó hívő ember. 

Azt gondolja, hogy a vallásosságával Istent ki lehet fizetni. Egy jó 

példa a farizeus és a vámszedő példázata, amiben Jézus leleplezi, 

hogy a vallásosság milyen lelkületet takar (25. dia): „A farizeus 

megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok ne-

ked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, go-

nosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.” Lk 18,11. A vallá-

sos mindig másokhoz akarja viszonyítani magát, mindig igazolni 

akarja önmagát, és mindig különbnek tartja magát másoknál. Azt 

hiszi, hogy a helyén van, jól cselekszi a dolgokat, csak az a baj az 

ilyen lelkületű emberrel, hogy emberi akarat, szándék van a hát-

térben és nem Isten akaratát keresi az ilyen ember, hanem az em-

berek kedvében akar járni.  

Jézusnak a szavai rettentő ítéletet is hordoznak önmagukban. 

Megítéli a vallásos embert és rátapint arra a fontos tényre, hogy 

mind a vallástalan, „Jézustalan”, mind a vallásos ember Jézus nél-

kül elkárhozik. Ő azonban kész segíteni, de egyetlen egy módja 

van, a megtérés és az újjászületés. Sokat gondolkodtam, hogy a 

vallásos embert hogy mutassam be nektek. Néhány héttel ezelőtt 

egyik lányom, amikor kint a kertben játszott, este bejöve nagyon 

koszos volt a körme. Mondtam neki, hogy körömkefével tisztítsa 

meg a körmét, mert így nem mehet iskolába. A lányom erre azt 

válaszolta nekem: „apa, ha befesteném a körmömet, akkor nem 

látszana a koszos körmöm.” Ez egy jó példája, hogy a vallásos 

ember hogyan gondolkodik. Bebújik a jócselekedetek, az öntöm-

jénezés mögé, azt gondolja, hogy a vallásosságával a bűneit el-

tudja takarni, el tudja leplezni, de attól még a kosz kosz marad, a 

bűn bűn marad. A legnagyobb akarati megfeszítéssel és erkölcsi 

fegyelmezéssel is csak toltozgatjuk-foltozgatjuk és átfestjük régi, 

romlott életünket. Jeremiás könyvében azt olvashatjuk (26. dia): 

„23Ha majd fehérre változtatja bőrét az etióp, vagy ha a pár-

duc elrejti foltjait, akkor tudtok ti is jót tenni” Jer 13,23. Kép-

telenek vagyunk magunktól, vallásosságunk semmire nem elég, 
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sőt még be is csapjuk magunkat. Nem tudjuk elkerülni a kárhoza-

tot, ezért ahogy Nikodémusnak is, ezen a mai estén is felkínálja a 

lehetőséget (27. dia), ha változni akarsz, akkor válaszd Jézust. 

Mindegy, hogy valaki vallástalan, vagy vallásos, ugyan úgy el fog 

kárhozni. Egyetlen módon lehet segíteni a vallástalan, „Jézusta-

lan” és a vallásos emberen, amit Jézus válaszolt ennek a vallásos 

Nikodémusnak: „3Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom 

neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az 

Isten országát.” Jn 3,3. Ha ez még nem történt meg, kérd Jézust, 

hogy cselekedje meg az életedben! 

 

         Ámen! 

 


