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Kedves Testvéreim!
Bizonyára sokszor hallhattunk már
Nikodémusról prédikációt, hiszen ez
az igerész annyi tartalmat hordoz, hogy
akár könyvet lehetne róla írni. Ma még-

Nikodémus egy olyan ember, akinek
– emberi mértékkel mérve - mindene
megvolt, hiszen előkelő, bölcs, gazdag,
tekintélyes. Arkhón, vagyis vezető ember, a zsidó Nagytanács egyik tagja, ebből következtethetünk arra is, hogy bi-

Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem
teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és monda
néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten
országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é
az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom
néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. A mi testtől
született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked:
Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem
tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született. Felele Nikodémus és
monda néki: Mimódon lehetnek ezek? Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és
nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk,
arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről
szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki
sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a
mennyben van. És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember
Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra,
hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen ő benne, el
nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött
Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek
inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra.
Jn. 3,1-21 (Károli ford.)

is szeretném egy kicsit másképp megközelíteni és mindannyiunkhoz közelebb
hozni ezt a történetet.
Először is azt hallhattuk az Igéből, hogy

zonyára már nem volt fiatal, hiszen ebbe
a Tanácsba csak idősebb emberek kerülhettek be. Ő is, mint a legtöbb élete vége
felé közeledő ember, szeretné tudni, mi

van a halál másik oldalán, hogyan lehet
bejutni az Isten országába. Ezek közé
a kérdések közé robban be egy olyan
esemény, mint Keresztelő János, majd
Jézus megjelenése, aki valami egészen
újat hirdet és tesz. Beszél az Isten országáról, az üdvösségről, és ez felkelti
Nikodémus érdeklődését: talán most
megkapja a választ kérdéseire. Egy éjjel
veszi a bátorságot, és elmegy Jézushoz,
amiből arra lehetne következtetni, hogy
vagy nem akarta, hogy mások is tudjanak a látogatásról, vagy az is lehetséges,
hogy a korabeli szokás miatt ment éjjel,
mert ezt az időt tartották legalkalmasabbnak a teológiai beszélgetésekre, hiszen ilyenkor nem fullasztotta az embert
a nappali hőség, és teljes csend honolt.
Az írástudó vezető emberként úgy közeledik Jézushoz, hogy megadja neki a
tiszteletet (Mesternek szólítja), pedig
Jézus sokkal fiatalabb nála. Jézus azonban a bevezető szavak után azonnal a
tárgyra tér, és az látszik szavaiból, hogy
ismeri a szándékot és a kérdéseket, amik
Nikodémust foglalkoztatják. Bizonyára
már észrevettük az evangéliumokból,
hogy Jézus mindig ilyen lényegre törően közli a dolgokat hallgatóival. Nem
szépít, nem ötöl-hatol, hanem megoldást
kínál, ami – mint láthatjuk – most váratlanul éri a látogatót. Új dolgokat tud
meg, új fogalmakat hall: újjászületés és
annak szükségessége az Isten országába
való bekerüléshez, majd a beszélgetés
folytatásában lélek és test, Isten szeretete a világ felé, a világosság és sötétség
titokzatos megközelítését hallhatja Jézustól. Nem csoda tehát, hogy az írástudó, aki két lábbal áll a földön – mint
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kérdéseiből kiderül –, sokszor racionálisan érti Jézus elvont dolgokról szóló
mondatait.
Közelebb hozva magunkhoz a történetet, először meg szeretném kérdezni,
hogy magunkra ismerünk-e valamennyire – még fiatalként is – Nikodémusban?
Nem a vezető személyiségre, hanem a
választ kereső ember személyére szeretnék utalni. Nikodémusban egy fal omlott
le akkor, amikor végleg eldöntötte, hogy
elmegy Jézushoz, és bizonyára egy nagy
belső fal omlott le a találkozás végére.
Azt hiszem, olyan sokszor elfeledkezünk arról, hogy kérdésekkel forduljunk
a mi Urunkhoz. Hogy ennek mi lehet az
oka? Talán az, hogy túl sok a dolgunk,
és nem tudunk eléggé odafigyelni Isten
dolgaira; vagy épp nagy problémákkal
küzdünk, és nem biztos, hogy Istentől
várjuk a megoldást és segítséget. Sokféle dolog lehet, ami visszatart bennünket attól, hogy odamenjünk Jézushoz,
és megkérdezzük tőle a minket foglalkoztató kérdéseket. Valóban, Testvérem,
talán egy számunkra is fontos kérdés
lehet Nikodémus kérdése, amit leegyszerűsítve így fogalmazhatunk: Mi is az
újjászületés? Hogy lehet valaki újjászületett ember? Jézus ezt megmagyarázza:
a Szentlélek munkája által történik ez a
csoda annak az embernek az életében,
aki azt valóban akarja. „A szél arra fúj,
amerre akar; hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jön és hova megy: így
van mindenki, aki a Lélektől született.”
– mondja Jézus. Ahogyan a szélnek, úgy
a Léleknek is teljes mozgási szabadsága van, nem lehet befolyásolni, hanem
engedelmeskedni kell hatalmának. Is-

ten felséges dolgai valamilyen mértékben mindig titkok maradnak az ember
számára. Jézus itt sem fejti ki, hogy a
Léleknek milyen munkájára gondol, de
egyszerű képekkel, Nikodémus előtt is
ismert történettel (az érckígyó történetével) próbálja közelebb hozni azt az üzenetet, amely már nem csak egy ember
és Jézus beszélgetésébe, hanem Jézus
minden embernek (a ma élő embernek
is) szóló igehirdetésébe illik bele. „Te
Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod?”,
Jézus tőlünk azt is kérdezhetné: „Te keresztyén ember vagy, és ezt nem tudod?”
Nem tudod, hogy újjá kell születned, hiába ismered az Írásokat? Hogy nem csak
névlegesen kell keresztyénnek lenned,
hanem teljesen át kell formálódnod?
Jézus kérdése ironikusan hangzik, de
mégsem az, hiszen türelmesen válaszol,
amikor elmondja: minden, amit mond,
bizonyságtétel. Azt láthatjuk, hogy a beszélgetés elején Jézus elvont dolgokról
beszél (szél, Lélek, újjászületés, stb.),
de miután feltette azt a kérdést, hogy
„Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod?”, ezután már végig teljesen érthető
képekkel és mondatokkal magyarázza el
a lényeget.
Mi tehát a lényege az egész találkozásnak? A középpont áttevődik két mondatra: „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót
a pusztában, úgy kell az Emberfiának
is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak
örök élete legyen.” Ez az egyik mondat,
amely visszavisz bennünket Mózes korába, és az akkor történt eseményt ös�szekapcsolja az üdvtörténettel. Ahogyan
Mózes korában életben maradtak azok,
akik hittel felnéztek az érckígyóra, úgy
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ma életben maradnak azok, akik hittel
felnéznek a kereszten függő Isten Fiára. S a másik mondat: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” Ez a
„Biblia szíve”-ként emlegetett Ige ös�szesűríti az egész evangéliumot!
Kedves Testvéreim! Ezért a mondatért
érdemes volt elkezdeni a beszélgetést!
Vajon hagytuk-e már valaha, hogy átjárjon minket ez a csodálatos Ige, ami
egyben ígéret is? Isten, a Világteremtő,
Mindenható, Hatalmas Úr szeret minket!
Minket, akik annyira méltatlanok vagyunk erre a szeretetre! A legdrágábbat
adta oda, hogy mi üdvözüljünk! Ki lenne képes arra, hogy gyermekét áldozza
fel olyan emberekért, akik gyakran csak
fájdalmat, halált, keserűséget okoznak?
Ki lenne képes ilyesmire?... Bizonyára
egyikünk sem! Isten mégis úgy szeretett
mindenkit, hogy odaadta Fiát a világért.
Azt olvashatjuk a folytatásban, hogy Isten nem ítélni akar, hanem megváltani.
Isten nem elfordulni akar tőlünk, hanem
közel kerülni hozzánk. Isten Istene akar
lenni – ennek minden értelmével, mélységével és velejárójával – a mi életünknek! Kedves Testvérem! Lehet, hogy
még nem érzed, nem érezzük, de neked
és nekem is naponként szükségünk van
arra, hogy közel kerüljünk Istenhez újra
és újra! És hagynunk kell, hogy Ő közel kerüljön hozzánk! Az is lehet, hogy
már megtaláltad és éled az ilyen közeli
kapcsolatot Istennel, és ha így van, áldottnak mondhatod magad, mert ott van
életedben Az, akinek közelségében a rád
nehezedő gondok, kudarcok, problémák,

kérdések, döntések, betegségek, és még
sorolhatnám, mi minden, mindez kön�nyebbé válik. Isten eltöröl minden kön�nyet! És amikor sírsz, Ő együtt sír veled,
és amikor örülsz, Ő együtt örül veled!
És amikor kérdésed van, akkor nem fordul el tőled, hanem megválaszolja azt,
ahogyan Jézus tette Nikodémusnak.
Ezek után azt olvassuk, hogy a világosság, Jézus Krisztus, „eljött a világba, de
az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.” Isten ezt a világot
szerette, az emberek pedig a sötétséget
szerették. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte bele a világosságot,
az emberek úgy szerették a sötétséget,
hogy elbújtak a világosság elől. Mindennapos jelenségnek lehet tekinteni, hogy
az emberek nem szeretik titkos dolgaikat napvilágra hozni, hiszen ki szereti,
ha hibáit mások is meglátják? Sajnos,
olyan sokszor előfordul, hogy inkább takargatjuk, leplezzük életünk sötét oldalát
ahelyett, hogy belépnénk Jézus Krisztus
világosságába, ahol minden sötét bűn
eltöröltetik. Milyen sokan vannak körülöttünk, akik olyan dolgokat hordoznak,
amiket nem szeretnének napvilágra hozni, akik olyan sok éve takargatnak valamit, hogy abba lelkük is belebetegedett.
Az ilyen ember kérdezheti: „Lehetséges
nekem újjászületnem? Van megoldás a
gondjaimra? Letehetem a terhet, amit
hordozok?” És Jézus erre azt válaszolja:
„Igen, mert minden lehetséges annak,
aki hisz” és „Aki hisz énbennem, annak
örök élete van!” Aki tehát rátekint Jézusra a kereszten, és megnyitja előtte a
szívét, az örök életet nyer. Világosságot

gyújt Isten az ember szívében, hogy teljesen új fényben lássa meg a múltat, a
jelent és a jövőt. Újjászületésünkkel egy
időben Jézus Krisztus megváltó műve
minden bűnvádat levesz rólunk. Isten a
maga fiaivá fogad bennünket úgy, mintha soha sem vétkeztünk volna.
Kedves Testvéreim! A textusból sajnos
nem derül ki, hogy Nikodémus ezután
a mélyreható beszélgetés után mit tett,
hogy megváltozott-e az élete, de az
evangéliumban egyszer arról olvashatunk, hogy szót emelt Jézus védelmében a Nagytanácsban a keresztrefeszítés
előtt, majd pedig, hogy kenetet vitt
Jézus testének bekenéséhez. A hallott
Igék tehát nem szálltak el nyomtalanul,
mert a Jézussal való igazi találkozás
soha nem marad láthatatlan az ember
életében! Jézus maga a világosság, Ő
az Isten Fia, akivel olyan kapcsolatunk
lehet, mint senki mással ezen a földön.
Ő az, akihez odamehetünk nyomorúságunkkal, kérdéseinkkel, mert a helyes út
hozzá vezet. Ő nem tol el magától, nem
fordít hátat, Ő mindig hű marad, mert Ő
maga a szeretet. Ha valóban vele járunk,
akkor világossága által mi is fényleni
fogunk! Adja az Úr, hogy úgy legyen,
ahogyan Ő mondta: „Úgy ragyogjon
a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt
5,16) Így legyen.
				
Ámen
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(Elhangzott 2009. április 26-án,
az Igét Magyar Katalin
kárpátaljai teológa hirdette)

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében
és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos
felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében,
elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz,
hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága
és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember
nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban
és a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül –
egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add
nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!...
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Gyülekezeti
Alkalmak
Istentiszteletek:
Vasárnaponként 17.00-tól (a nyári időszakban) a gyülekezet Klimentská utcai
gyülekezeti termében (Klimentská 18,
Prága 1) vagy az „U Klimenta” templomban.
Énekkari próbák: Szerda esténként
18.00-tól, a Teológia (Černá 9, Prága 1)
kápolnájában, vagy egyéb megegyezés
szerinti helyen.
(korus@refnet.cz)

gyülekezetünk életéből
– A mai napon első alkalommal vehette igénybe gyülekezetünk a
Cseh testvérek egyház
által rendelkezésünkre
bocsátott klubhelyiséget.
A gyermekmegőrző/vasárnapi iskolai
helyiség a gyülekezeti terem alatt, az
első emeleten található – ide várja szeretettel a gyülekezet mindazon gyerekeket, akiket szüleik biztonságos helyen
és felügyelet alatt szeretnének hagyni az
istentiszteleti alkalom idejére. Nagyon
kis gyerekek esetében ajánlott az
egyik szülő jelenléte. Mivel írószerek,
játékok egyelőre nincsenek a helyiségben, ezeket egyelőre minden család
maga kell biztosítsa. Kérjük a gyülekezet tagjait, kisgyermekes ismerőseik
közt minél tágabb körben terjesszék a

gyermekmegőrző/vasárnapi iskola működtetésével kapcsolatban összeállított
tájékoztatót és kérdőívet, hogy az egyre
szervezettebb formában működhessen.
– Egyházunk püspöke, Ft. Fazekas
László május 16-án készül találkozni gyülekezetünk presbitériumával,
amikoris egy egyházi konferencia kapcsán fog Prágában tartózkodni. A presbiterek és felelős gyülekezeti tagok
részvétele a megbeszélésen nagyon
fontos.
– Gyülekezetünk kórusa, a Mille Do(re)
mi énekelni szerető prágai magyarokat keres. A kórusnak új tervei vannak, szeretne olyan repertoárt összeállítani, amellyel nyitottabbá válhat a
prágai magyarság felé és növekedhet
úgy létszámban mint minőségben –
ehhez minden segítséget, tippet, ötletet,
támogatást, felelőségteljes hozzáállást
szívesen fogad!

Boldog Anyák napját!
„Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet...
Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül és ott ülök
az ölében én.”
Zelk Zoltán
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