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2021. február 26. 

Nyíregyháza  

Böjti sorozat 5. nap  

Igehirdetés címe: „Az élet feltétele”: vallásosságból az életre! 

 

(2. 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, bi-

zony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem 

láthatja meg az Isten országát. (3. dia) 4Nikodémus ezt kér-

dezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Beme-

het anyja méhébe, és megszülethet ismét? 5Jézus így felelt: Bi-

zony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és 

Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6Ami testtől szüle-

tett, 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. (4. 

dia) 9Nikodémus 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 Ember-

fia. 14És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy 

kell az Emberfiának is felemeltetnie, 15hogy aki hisz, annak 

örök élete legyen őbenne. (5. dia) 16Mert úgy szerette Isten a vi-

lágot, 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 üdvözüljön 

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

nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fi-

ának nevében. (6. dia) 19Az ítélet pedig az, hogy a világosság el-

jött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint 

a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. 20Mert aki rosszat 

cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, 

hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. 21Aki pedig az igazságot 

cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen csele-

kedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.” Jn 3,1-21 
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Drága Gyülekezet! 

 

(7. dia) Ahogy minden este, úgy most is csak nagyon rövi-

den tekintsünk vissza, miről hallottunk az elmúlt napokban. Tény-

leg csak nagyon röviden, nehogy hosszabb legyen az ismétlés, 

mint az utolsó igeszolgálat. Hallhattunk arról, hogy Isten szótárá-

ban nincsen olyan, hogy (8. dia) „is-is”, hanem csak „vagy-vagy” 

van, mert a Nikodémussal való beszélgetésből kiderül, Jézus nem 

(9. dia) 2.,3.,5.,10. helyen szeretne lenni, hanem Ő azzal az igény-

nyel lép fel, hogy az ember életében az 1. helyet szeretné. Nem a 

szívünk csücske szeretne lenni – ahogy nagyon sok férfi így akarja 

elhódítani a hölgyeket –, hanem Ő az egész szívünkre igényt tart. 

Arról is hallhattunk, ahogy a (10. dia) vallástalanság úgy a 

vallásosság is a kárhozatba visz. Ezért Jézus döntés elé szeretné 

állítani az embert – Nikodémust is! A döntés elé állítás pedig meg-

szólítással kezdődik, azzal, (11. dia) hogy Ő kopogtat az értelem, 

az akarati szándékom és a szívem ajtaján – ahogy olvassuk a Jele-

nések könyvében „20Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha va-

laki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ah-

hoz” Jel 3,20. Ő nem beront, ránk töri az ajtót, erőszakoskodik, 

hanem kopogtat. „Nem erővel, sem hatalommal…” Zak 4,6 teszi 

mindezt, hanem az Ő Lelke által, azzal a halk, szelíd, csendes szó-

val. Ő szólít Igéjén keresztül, hiszen a hit hallásból van, a hallás 

pedig az Ő Igéje által. (12. dia) Amikor Ő megszólít, akkor az 

embernek van egy aktív és egy passzív munkája, amit úgy nevez 

a Biblia, hogy „megtérés” és „ujjá/felülről születés”. A megszólí-

tott aktív cselekvője az eseményeknek, hiszen válaszol a megszó-

lításra, s ezzel egy időben Isten Lelke is munkálkodik az ember-

ben. Az értelem megújulása és az újjászületés lesz az az egy egész, 

ahogy az ember „átesik” egy lelki „szívtranszplantáción”. (13. 

dia) 26Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávo-

lítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Ez 

36,26. 

Tegnap pedig arról hallhattunk, hogy (14. dia) Nikodémus, 

ez a tanult, megbecsült, vallásos vezető még nincs Isten országán 

belül. Nem volt az övé, amiről Jézus beszélt. (15. dia) Úgy volt a 
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nép tanítója, hogy ő maga még nem élte át, személyesen nem ta-

pasztalta meg, mi az igazi bocsánat és megbocsátás, mi az igazi 

(isteni-agapé) szeretet és mi az örök élet. Jézus az ilyen emberek-

ről azt mondja, hogy vak vezet világtalant. Jézus azonban nem 

akarja ebbe az állapotába hagyni, hanem szeretne segíteni rajta. 

Ezért fogadja őt éjnek idején, beszélget vele, leleplezi azt a hiányt, 

ami benne van, mert szeretné őt is bűnbocsánattal és örök élettel 

megajándékozni, (16. dia) mert azzal a jó vallásosságával Jézus 

nélkül marad a kárhozat állapotában, Jézussal, a megtérés és felül-

ről való születés által pedig örök élete lesz. 

Az elmúlt négy alkalommal tehát arról hallhattunk, (17. dia)  

- 1. nap: „Alaphelyzet”: vallástalanság – vallásosság 

- 2. nap: „A nagy kérdés”: kiút, de hogyan? 

- 3. nap: „A megoldás”: Hogyan lehet az enyém? 

- 4. nap: „A nagy leleplezés: még nem a tied! 

A mai alkalomnak pedig azt a címet adtam (18. dia): „Az élet 

feltétele”: vallásosságból az életre! Isten az életre szeretne hívni 

minden embert! A vallástalanságból és a vallásosságból egyaránt. 

Szeretné megeleveníteni a hívők életét is, az egyház, a gyüleke-

zetek életét is. Tudjátok, nagyon nehéz idők jönnek Európára, az 

európai keresztyénségre. Minden időben, de most különösen is 

nagyon nagy szükség van a hitvalló keresztyénekre, a Krisztust 

követőkre. Most, amikor nagyon sok hívő elkényelmesedett, sok 

hívőnek meg van a maga komfortzónája és ebből nem akar ki-

lépni. Amikor nem tudnak áldozatot hozni, lemondani, nem ég a 

szívükben Krisztus, hanem Jézust a maguk életében olyan „tarta-

léklángon” akarják tartani. Olyan kényelmes keresztyén életet 

akarnak élni. Beülni a hit foteljébe, kényelmesen ülni, várni a sült 

galambot, várni az ébredést, valahogy majd Isten úgy is ad, ami-

kor jónak látja. Várni, hogy többen legyenek a gyülekezetben, az 

egyházban, hogy növekedjen Isten országa, várni, hogy megele-

venedjenek gyülekezetek, emberek, közösségek! Lehet várni akár 

ölbe tett kézzel is, de a kérdés, hogy rendjén van-e ez így? Az a 

fajta kényelmes, nyugati, jómódú keresztyénség hitvalló keresz-

tyénség-e? 
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Váci Mihálynak van egy gyönyörű verse, amelynek részlete így 

hangzik (19. dia): Még nem elég 

Nem elég a célt látni, járható útja kell! 

Nem elég útra lelni, az úton menni kell! 

Egyedül is! – Elsőnek, elől indulni el! 

Nem elég elindulni, de mást is hívni kell! 

S csak az hívjon magával, aki vezetni mer. 

 

Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! 

És nem elég akarni, De tenni, tenni kell: 

 

Isten a hívő népre azt bízta, hogy ha már az Ő gyermekeként 

éli az életét, akkor feladata, hogy másokat is oda szeressen Krisz-

tushoz. Mások előtt megélje a Krisztussal való kapcsolatát. Nem 

élhet rejtőzködő életet! Nem vonulhat vissza egy elefántcsontto-

ronyba. Azt mondja Jézus (20. dia): „14Ti vagytok a világ vilá-

gossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” Mt 5,15. Mi-

csoda megtiszteltetés! Azt mondja Jézus: „Ti vagytok a világ vi-

lágossága!” Nektek ragyogni kell – mondja Pál – (20/a dia) 

„…ragyogtok, mint csillagok a világban…” Fil 2,15. Ragyog-

tatni kell Krisztus dicsőségét az emberek előtt. Meg kell élni a vele 

való kapcsolatot ebben a világban. Ragyogni, világítani! Ahogy 

Isten megteremtette a világ számára az élet, az örök élet feltételét 

– éppen a mai Igében olvastuk (21. dia): 16Mert úgy szerette Is-

ten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert Isten nem azért 

küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy 

üdvözüljön a világ általa. Jn 3,16-17. Ez lett az élet feltétele! Eb-

ben a beszélgetésben, amelynek szem – és fültanúi vagyunk már 

4 napja, Jézus megteremtette Nikodémus számára az élet fel-

tételeit. Neked is azon kell fáradoznod, azért kell szolgálnod, mun-

kálkodnod, hogy mások számára is megteremtsd a megismerés 

feltételeit. (22. dia) Krisztus az élet feltételeit teremtette meg, a 

hívők pedig a megismerés feltételeit kell, hogy megteremtsék. Mit 

is értek ezalatt – mert esetleg félreérthető lehet!? Nem a lelkipász-

torok, nem a hívők térítenek! Ha igen, akkor annak olyan csúnya 

vége lesz, mint amit maga Spurgeon is átélt egy alkalommal. 
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(23. dia) Evangélizáció után ment hazafelé, amikor egy bolyongó 

részeggel találkozott az utcán. A részeg ember felismerte az ige-

hirdetőt, mire azt mondta neki: „Tisztelendő úr! Emlékszik rám? 

Maga térített meg engem! Igen, hát látom! Lehetséges, hogy ön 

egy általam megtért, de bizonyosan nem az Úr által.” Mi megté-

ríteni nem tudunk, hacsak nem így. De a hívő emberre nagyon so-

kat akar bízni az Úr. Nézzük meg, milyen feltételeket teremtett 

meg Isten! Ha abból indulunk ki, hogy Isten különböző feltétele-

ket teremtett ebben a világban, akkor elsőként: 

Isten megteremtette az élet feltételeit (24. dia) – látjuk az ábrán –  

- talaj 

- víz, csapadék 

- napfény 

- levegő, oxigén 

E nélkül nincs élet! 

Isten megteremtette Krisztusban (25. dia) az örök élet feltételeit: 

- kegyelem 

- bűnbocsánat 

- örök élet/üdvösség 

E nélkül nincs örök élet! 

A következőkben a Krisztussal járás feltételeit láthatjuk (26. 

dia): 

- Igeolvasó élet 

- Imádkozó élet 

- Gyülekezeti élet 

- Szolgáló élet 

E nélkül nincs hívő élet! 

Láthatjuk, hogy mi (27. dia)  

- az élet feltételei ezen a földön 

- az örök élet feltételei Krisztusban 

- a Krisztussal járás feltételei 

és a negyeddikként Krisztus meg akarja teremteni az övéiben, 

hogy amit kaptak, azt ne tartogassák, hanem adják tovább, (28. 

dia) a bizonyságtevő élet feltételeit. A következőkben néhány 

Igét hoztam példaként a teljesség igénye nélkül, ami rámutat a 
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hívő ember felelősségére és a bizonyságtevő élet szükségére (29. 

dia): 

- „20Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát-

tunk és hallottunk.” ApCsel 4,20 

- „2hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkal-

matlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és ta-

nítással.” II Tim 4,2 

- „32Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról 

majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,” Mt 10,32 

- „11Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük 

igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.” 

Jel 12,11 

A bizonyságtevő élet feltételei ezek. Amikor valaki új életet kap 

Krisztustól, akkor onnantól kezdve embereket bíz rá, felelősséggel 

ruházza fel! A vallástalan emberek felé, akik Jézus nélkül élnek, a 

vallásosak felé, akiket ki szeretne emelni abból a nikodémusi ál-

lapotból. Hányan, de hányan vannak, akik Jézus nélkül élnek, és 

Krisztus a Vele járókat bízza meg, hogy menjenek szerte a világba 

és tegyenek bizonyságot, olykor pedig használjanak szavakat is – 

ahogy egyszer valaki fogalmazott! Ma egyházak óriási energiát, 

pénzt fektetnek az úgynevezett (30. dia) ökoteológiába, a terem-

tésvédelembe, hogy meg kell menteni a földet. Kiadványokat ad-

nak ki, programokat szerveznek, gyülekezeteket mozgatnak meg, 

hogy rábírják az embereket, meg kell védeni, meg kell óvni a föld-

golyót. Ezeknek az embereknek fáj a föld teljes kizsákmányolása, 

tönkretétele. Ne értsétek félre, nem szeretném a kettőt egymással 

szembe állítani, de fordítva ülnek a lovon! Miközben ezeket az 

erőket mozgósítják, nem fáj, hogy emberek pedig mellettük vesz-

nek el, halnak meg Krisztus nélkül, kárhoznak el a pokolban. Perc-

ről-percre, óráról-órára halnak meg emberek, lezárul az életük és 

visszafordíthatatlan állapotba kerülnek, mert többé nem ismerhe-

tik meg Krisztust. Meg vagyok győződve, ha valaki hitre jut, 

Krisztussal éli az életét, akkor fog igazán felelősséget érezni a te-

remtett világért, de ahhoz hitre kell jutni. Fordítva nem megy! Ak-

kor már nem akarja kizsákmányolni a Földet, kizsigerelni, tönkre 
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7 
 

tenni! (30/a dia) Minket az Úr elsősorban emberek mentésére hí-

vott el! Mi nem fogjuk tudni magunk megmenteni a Földet, de a 

Földért felelősséget vállaló Krisztus-hívő emberek lehetnek! A mi 

mandátumunk elsősorban a lélekmentés! A vallástalanságból és a 

vallásosságból az életre vezetés. 

„Nem elég akarni, de tenni, tenni kell” – írta Váci Mihály! Való-

ban a hívők a tettek emberei kell, hogy legyenek!  

 

A hívő ember „kész” ember (31. dia): 

- Krisztus követésére kész 

- Könyörgésre Kész 

- Tettre kész 

- Szolgálatra kész 

- Bizonyságtevő életre kész 

A legnehezebb körülmények között is kész a szíve a szolgálatra! 

Hadd meséljek el egy igaz történetet, amely az Amerikai Egye-

sült Államokban történt, hogy sokszor milyen nehéz körülmé-

nyek között kell szolgálnia a hívő embernek vagy akár a lelki-

pásztoroknak: 

Egy amerikai lelkipásztor, aki egy teljesen halott gyüleke-

zetbe került pásztornak. Amikor első prédikációját akarta megtar-

tani a templomban, üres volt a templom. Amikor házanként fölke-

reste gyülekezete tagjait, mindenütt a teljes közönybe ütközött. Ez 

a lelkész végső elkeseredésében és kétségbeesésében arra a külö-

nös gondolatra jutott, hogy az újságban egy halálesetről szóló hír-

adást tesz közé. Ebben a híradásban nyíltan bejelentette gyüleke-

zete halálát és meghívta az egyháztagokat a következő vasárnapon 

a templomban tartandó temetési szertartásra. A szenzációs hírre 

a következő vasárnap zsúfolásig megtelt a templom. Elől, a pad-

sorok előtt egy (32. dia) koporsó volt felravatalozva, és a lelkész 

felhívta a gyülekezetet, hogy sorban vonuljanak végig mindnyájan 

a ravatal mellett, és egy a koporsóba vetett pillantással búcsúzza-

nak el a halott gyülekezettől. 



„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 
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Mindenki nagy feszültséggel várta, mi módon ábrázolhatta vajon 

ki a lelkész a koporsóban a halott gyülekezetet, de akkor csodál-

koztak el igazán és sütötték le a szemüket, amikor semmi egyebet 

nem láttak a koporsóban, mint egy tükröt, és benne önmagukat. - 

Nagy ébredés lett e különös szertartás eredménye.” 

A gyülekezet ebből a nehéz helyzetből, ebből a vallásos ál-

lapotból kimozdult azért, mert volt egy Isten ügyét komolyan 

vevő, ébredésre vágyó, imádkozó, tettre kész ember, aki figyelt 

Isten vezetésére, útmutatására és a legnehezebb körülmények kö-

zött is kész volt engedelmeskedni. Az, hogy „kész” legyél, annak 

az a kulcsa, hogy engedelmes légy! 

Így akarta Jézus is Nikodémust a vallásosságából kimene-

kíteni, megváltoztatni az életét és késszé tenni! Jézus neki is meg-

teremtette az élet feltételeit, világosságra hozta vallásos életét, 

szembesítette vele, s ez az ember – ahogy később nyomon követve 

az életét – él az élet feltételeinek lehetőségével.  

A 7. fejezetben ő lesz az, aki kiáll Jézus mellett, majd megvallja 

hozzátartozását azzal, hogy ott van ő is a keresztre feszítésnél, 

nem mint gúnyolódó, kiabáló, gyalázkodó, hanem mint gyászoló 

és aki megértette, hogy Jézus érte is meghalt (33. dia): 

- „50Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és kö-

zülük való volt, így szólt hozzájuk: 51Elítéli-e az embert 

a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem 

tudták tőle, hogy mit tett?” Jn 7,50-51 

- (34. dia) „39Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka 

ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat ho-

zott, mintegy száz fontnyit. 40Fogták tehát Jézus holttes-

tét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, aho-

gyan a zsidóknál szokás temetni.” Jn 19,39-40 

Így került ez a Nikodémus a vallásosságból az életre. Azon az es-

tén valami olyat hallott, ami megváltoztatta az életét, világosságra 

került az élete, aztán lett hitvalló, Jézust felvállaló, Jézusért élő és 

Jézusért égő ember. Aki ott volt Jézus halálánál, már nem, mint 

buzgó vallásos, hanem mint hitvalló, tettre kész, Krisztust követő 

ember. 

 



„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.  
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 Szeretett Gyülekezet! 

(35. dia) 5 alkalommal hallhattunk Nikodémusról. Láthattuk pont-

ról-pontra az eseményeket. Talán voltak dolgok, amelyekben ha-

sonlóságot véltünk felfedezni a saját életünkkel. Voltak párhuza-

mosságok! Azt egyedül ti és az Úr tudjátok, mik voltak ezek! 

Amire szeretnélek benneteket bátorítani: ha még nem tör-

tént meg a bűnök megismerése, felismerése, beismerés, ne halo-

gassátok! Mindig lehet halogatni, mindig lehet kifogás, miért ne. 

Mindig, mindent meg lehet magyarázni. Az ember mindig talál 

kibúvót. Mert lehet azt mondani, hogy az ember  

- túl fiatal (36. dia) 

- túl gondtalan (36/a dia) 

- túl öntudatos (36/b dia) 

- túl boldog (36/c dia) 

- túl elfoglalt (36/d dia) 

- túl leterhelt (36/e dia) 

- túl öreg (36/f dia) 

de nehogy aztán (36/g dia) túl késő legyen! Ne halogassátok, 

hanem menjetek oda bátran, akár éjjel is az Úrhoz, keressétek 

Őt, kérjetek Tőle, zörgessetek Nála, s Ő válaszol! 

Bánjátok meg bűneiteket, kérjétek bocsánatát, s kérjétek, hogy te-

remtse meg bennetek az örök élet feltételeit, adja nektek (37. dia) 

kegyelmét, bocsánatát, üdvösségét, aztán pedig teremtse meg a 

(38. dia) Krisztussal járó élet feltételeit: Igeolvasó, - imádkozó, - 

gyülekezetbe járó és szolgáló életetek legyen! Tegye késszé szí-

veteket, hogy kész legyetek bármikor, bármilyen helyzetben Jé-

zussal élni és róla bizonyságot tenni.     

         Ámen! 


