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emberek. 
Jhnns evang. 3. resz, 7. vcrs: 

,SriiksCg nfiktek ljunnan sziilctnclek'. 

hliddn egykor JCzus Jcruzshlemhen volt, 
kisii Pjjel a zsidbk fiiembere, nevlleg Niko- 
d h u s  elnicnt hozzh, hogy vele lsten orszi- 
garb1 heszblgesscn. Nikoddmus nagy tist- 
tcletben dllott a nep efiitt jdrn borsaga 
miatt, krillinben nem lehetctt volna tagja 
a tanksnak.  Szigori~an a tijrve~y szcrint 
Clt. lclkiisrnetetcsen n~cgtartotta a valliis 
elbirrisa~t, a zsinaghgibau tarlokt isltrni 
tiszteletcket Idtoga tta, rendeseri inlhd kg- 
zolt, olvasolt 6s k~itatott a szentirSr;okl>an. 
ilriindennek daczjra ncm volt iinmag6bmal mcs- 
elegedvc. Szivehen nern volt b~zanyossag 
a fcldl, hogy tctszik-e igatrin lstcrlriek ks be- 
rnehet-e as lstennek asszSg?bn. Ezert von- 
zGdolt JCzushoz, az egyszcrii nizirethi prb- 
TStahoz, akitiil valaszt rcnlt.12 mindnmn kPr- 
ritsekrc, rnclyek szivkn fckiidtck ; .Mit kc11 
nckcm cselckcdnem, hogy iidvliziiljek 6s  
!logy az Istennek orsz6g1 bn be~nchcssek ?" 
J ~ Z L I S  rfigtijn tudla, m i  tllrinyzik Nikoder~iiis- 
nak is 111i.g rnieliitt cz, az i i t  olyar~ igc~r 
edekl6 kCrd6sekct kirrloniltn volnn, vdlaszola 
U: .Sziikstg itjonrlnn sziiletnetck". 

Nincsenek-c sclk ezercn nzok. akik 
l!asonl6 nlrjdon jirnak, rrlir~t NikutlPjnus ? 
O k  tijrckcdniek jirnborokki Icnni, j6t cselt- 
ked~ti ,  Istcn pararlesolntrlit t n e g t a r f ~ n ~  @s 

iltrrl lcPkiiktt mcgrr~cntcn~. Uc ilaczirn 
komoty lilrekvbstiknck, epcn legjotlb cirriik- 
i n n  nleq varl n t k i k  atiln tz~rIattlk, bogy Ili6tiy- 
zik 1lcktl-i vslatni, nrni ;iltcll Istcnrlelt tcssc~~ek .  
Ern t~crck elfit! perszc k2irlnycbheti Iclictiin k 
jjmhorokki, mert iik csak nzt l;itj;ik, n ~ i i i  n 

szembe ttlnik, de Isten, aki a szivet t s  
veseket viz;gjlja, bcrisdnkben irgy olvas, 
mint tlyitott kbnyvben c s  meg nem csal- 
hat6 kiilsii. Iatszat altar. Az 6 hangja az, ha 
6 n~ inke t  a lel kiisrnerct. Lil tal vgyarlikAgainkra 
6s bilneinkre emldkeztct. Erezted-e mar. 
kedves olvasb, erne bcnsd nyugtrtlans,igot ? 
El jdttel-e etzel. mint NikodCrnus, JCzushoz 3 
Ncm nyeshctsr mas valaszt, mint: ,Szu kskg 
ncktck tijonnan sziiletnetek." 

Erne szavakka! Jtzns dl tnl inos  PrvhyB 
tiirvPnyt al l i t  fel. ,SziiksPg nektek rijonnan 
sziiletnettk'', egy tfirvkny, mcly a161 kivetcl 
nincs. Ha Nikodemusta nezvc sziikstges volt 
iljonrlnn sziiletni, aki pcdig oly jirnbor es 
erknyes Cletii volt, mcnnyivtll inkdbb masokra 
n h c ,  nki k nyilvanval6 bhniikbe estek. 
Van-c egyiltalin entbcr, akinek nc volna 
vktkc? JPzus kivCtelkvet, nincs egy scm. . h\indnyajan el hajlot tak, egyefemben haszon- 
talnnokka lettctk ; nincs, aki jdrt cscfekedjfik, 
nincscn csak egy is " (Rom. 3, 12.) Ez Isten 
igejinek velcmCnye mi r6Itrnk. Ez ignz marad 
1116-g abbarl a t  csetben is, ha mi  el nenr 
Fogadj~rk. Aki  a bi~n  v~zcdelmCtii1 nleg akar 
szabndulni,  aki iidviiziilni akar, aki rtszesc 
nkar Ienni a [ne~ir~yei dicsGsegnek, amelyet 
t> 'vn  szerzcti azoknak. akik I ~t szeretik, nnnak 
csak cg): r'ltin van: ,SziiksPg nektck fijonnan 
sziilctnetck". 

Eiti tclirit ez a t  iijiAsziiletCs ? N6rnelyek azt 
his~lk, Ilugy cgy szertartas, taIBn a kereszt- 
seg. Ha cz igaz volna, ilgy rnindnzok, akik 
~ncgkereszteltettck, tijonnan szfiletlek volna. 
Nos h a t  aki ilionnan szuletctt, annak dc te  2 
Szcntiris szcrint Ineg is lorrb~i az ti jj6sziile~Cs 
fly iimiilcscit : Jkslts Kriszttlsban vnld hit, lstcrl h 
i rAn  t val0 szerctet teljris sziv bijl. 3szinte fclc- 
barit;  szcretet Ps nr. GriikPlet C l G  vrrppis 








