Újonnan kell születnetek
János 3,1-10
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, hacsak nincs vele az Isten." 3Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten országát." 4Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet
anyja méhébe és megszülethetik ismét?" 5Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, 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 arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." 9Nikodémus megkérdezte tőle: "Hogyan
történhet meg mindez?" 10Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?

Múlt héten a Kánai menyegző történetét azzal fejeztük be, hogy amikor Jézus a vizet borrá változtatja az
egyfajta szimbóluma az új teremtésnek. Aki Jézussal találkozik, valóságosan találkozik, annak az élete megújul,
Jézus újjá teremti.
Ma ugyanott folytatjuk, ahol a múlt hétenabbahagytuk, az új teremtésről lesz szó, de ahogy ma olvastuk egy
másik szinonima szóval fogalmaz Jézus: Újonnan kell születnetek.
Ma egy zsidó főember találkozik Jézussal és teológiai fejtegetésekbe kíván bocsátkozni. Ám Jézus nem kíván
vele másról beszélni, csakis arról, hogyan változhat meg Nikodémus élete Isten akarata szerint. Jézus ma veled
is találkozni akar, és azt kívánja elmondani neked is, hogy: Újonnan kell születned!
Három gondolatban vizsgáljuk ezt meg:
1. Mit mond az újjászületésről a Biblia?
2. Mit mond az újjászületésről Jézus Nikodémusnak?
3. És mit mond nekünk?
A Szentírásban az újjászületés mindig is Isten munkájának köszönhető. Isten cselekszik, mi pedig hálásak
lehetünk azért, hogy cselekedetett. Az ember része tehát a hálaadás a bibliai leírások szerint. Az Ószövetségben
minden esetben a megtérés szavában kerül elő a jelentés, több mint 1000 alaklommal, s egy kivételével minden
esetben a nép újjászületéséről van szó, akiket Isten szövetsége tart meg. Azaz 1059 esetben a közösségre, Isten
választott népére vonatkozik az újjászületés. Az egyetlen kivétel Jób, aki (42,10) szintén arról beszél, hogy
Isten szüli újjá az embert.
Az Újszövetség szintén hasonló módon beszél az újjászületésről. Ugyan maga a szó a hellenizmusból
származik, de jelentése megegyezik az Ószövetség jelentésével: Isten Lelke szüli újjá az ember életét. Az Isten
cselekszik, az ember pedig örül ennek a tettnek. Örül annak, hogy megszületik újonnan, Istentől.
A felolvasott mai ige mellett az 1 Péter 1,3 és 23 versében találkozunk az újjászülés/újjánemzés fogalmával:
- 3Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus
Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre,
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mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és
maradandó igéje által.
Ugyanezzel találkozunk a Nikodémus történetében is, sőt egy szinonima is szerepel itt, azaz az újjászületés az
onnan felülről való születés. Alulról az ember testileg születik meg, felülről pedig lelki módon. (ld.6.vers)Ami
testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Erről szól tehát a mai alapige és a mai igehirdetés is,
erről szól az Isten kegyelme a mi életünk felett is, hogy ő újjá kíván szülni bennünket.
2.
Nikodémus története érdekes történet. Egy az Isten országára nyitott szív érkezik Jézushoz, de gondolkodása
meglehetősen röghöz kötött. Ne ítéljük el őt emiatt, hanem inkább ismerjük fel magunkat Nikodámusban, akik
vele együtt sokszor nem tudjuk elképzelni Isten hatalmát, Isten csodálatos tetteit, s csak földi körülmények
között vagyunk hajlandóak elképzelni Istent, s a hit dolgaiban is csak addig merészkedünk, ameddig földi
tapasztalataink engednek bennünket.

Nikodémus éjjel ment. A mai kánikulás napokban könnyű elképzelni, hogy miért. Este ui. alkalmas volt az
időjárás egy hosszabb és egymásra odafigyelő, mély beszélgetésre. Áldozatot hozott Nikodémus. Szeretett
volna beszélni Jézussal. Feláldozta az alvását.
A bevezető tiszteletköröket Jézus azonnal megakasztja, s azt látjuk, a lényegre tereli szót. Az Isten országa csak
akkor lehet valakié, ha újjászületik. Mit is jelent ez a mondat?
Mi úgy képzeljük, hogy halálunk után csak akkor megyünk be a mennyországba, ha itt a földi világban járunk
templomba. Nem erről szól Jézus tanítása.
Isten országa = Isten úrsága. Isten úrságában élni azt jelenti, hogy engedem, hogy ő legyen az úr az életemben.
Nos, ez logikailag is csak akkor működik, ha az ember gondolkodása, érzelmei, akarata megváltoznak,
mégpedig úgy, hogy örül annak, hálás érte, hogy Isten lesz az élete ura. Az újjá nem született szív, a testileg
gondolkodó ember élete nem örül az Isten uralmának. Maga akarja irányítani az életét. Tiltakozik a megtérés
ellen. Tiltakozik az ellen, hogy Isten akaratába belesimuljon, hogy Isten akaratát teljesítse.
Csak újjászületett ember képes arra, hogy örüljön az Isten uralkodásának az élete felett, azaz az Isten
úrságának, az Isten országának.
Nikodémus viszont még nem ért semmit az egészből. Vénember létemre, az anyám képes újra megszülni???
Micsoda képtelen gondolkodás, s mégis mennyire emberi. Amikor el sem tudjuk képzelni, hogy valami
történhet másképpen is, mint ahogy azt ismereteink vagy tapasztalataink elképzelni engedik.
Biztos van mindenki emlékei között olyan eset, amikor csak valami nagyon kicsit kértünk Istentől, mert azt
hittük már az is valami, már az is nagy dolog, s amikor Isten cselekedett, akkor vettük észre, hogy Isten
hatalmas Isten, legnagyobb elképzeléseinket is képes meghaladni. (Továbbtanulásom és a toborzás története)
Amikor az Isten cselekszik, akkor bizony az ember elnémul és elcsodálkozik.
Nincs magyarázat rá. A Lélek munkája megmagyarázhatatlan. Sem pszichológiailag, sem szociológiailag nem
lehet levezetni, hogy milyen sémákban dolgozik a Lélek, mert a Lélek mindenkivel külön-külön foglalkozik,
nem lehet sémába szorítani. A Lélek olyan, mint a szél. Sokszor használja ezt a képet a Biblia. Ahogy a szél fúj
a maga titokzatosságában tartva eredetét és célját, úgy dolgozik maga a Lélek, titokzatosan, de mindig érezni
lehet a hatását. A kalászok érése, egy szélmalom munkája, egy hajó haladása Jézus korában bizony függött a
szél munkájától. S megtapasztalták bőven a korabeli emberek, hogy ha nem is tudják meteorológiailag
megmagyarázni a szél jelenségét, örültek annak, hogy van szél, hogy van hatása a szélnek. Ez a lényege tehát
ennek a képnek is, hogy átélhető és megtapasztalható a Lélek jelenléte.
3.
Nos, nézzük meg, hogyan látszik ez meg ma. Hogyan élhető ez át ma?
Legkönnyebb válasz talán az lehetne, hogy az erkölcsi változásban lehet látni a lényeget. Ha valaki megtér,
akkor utána mér nem fog káromkodva csúnyán beszélni Istenről, nem fog lopni, nem fog csalni, vagy nem fog
paráználkodni. De az újjászületés többet jelent az erkölcsi felemelkedéstől. Természetesen, mindezek mint
gyümölcsök megjelennek, de …
Hogyan lesz egy vad fácskából nemes gyümölcsöt termő értékes fa? Ha beoltják, ha új életet kap.
Azaz az újjászületés nem a maradék lelki, spirituális erőnk összeszedése, fogunk összeszorítása és majd saját
erőből kiizzadott Istennek tetsző cselekedet. Az újjászületés az Isten Lelkének munkája. Kívülről érkezik
hozzánk, kívülről hoz új életet, ami szépen kiformálódva aztán gyümölcsöt terem. A vad fából értékes fa lesz, a
bűnös emberi életből pedig megszentelt élet. Az ember a maga adottságában nem képes önmagát újjáteremteni,
ahogy a vad fa sem képes erejét összeszedve értékes meggyet, szilvát, vagy barackot teremni. De ha jön egy
hozzáértő kertészember, aki egy pici ágat képes megfelelő módon beoltani a vad fába, akkor hirtelen minden
megváltozik. Ennek a pici ágnak a tulajdonságai lesznek a meghatározóak, azaz meghatározza a

gyümölcstermést. DE ahhoz, hogy valaki valóban a megtérés gyümölcseit teremje, ahogy Pál írja, ahhoz újjá
kell születnie előbb.
Mi is jellemzi a szülést?
A szülő anyára a világ fájdalmai szakadnak rá, megszenvedi a lehető legnagyobb módon az új élet érkezését, de
aztán mindketten (azaz: anya és gyermek) örülnek az élet ajándékának. A gyermek jó esetben ki is fejezi
édesanyja felé, hogy hálás azért, hogy élhet. Testvérek! Valami hasonló történik az Isten újjászülő munkájában
is. A világ fájdalmai, a legnagyobb szenvedés itt sem volt elkerülhető. Ahhoz, hogy az új ágacska életünk vad
törzsébe beoltasson, bizony előbb valakinek el kellett hordoznia vad és Istentől távoli életed minden rossz
gyümölcsét, valakinek jóvá kellett tennie bűneid sokaságát Isten előtt.
Persze szánkkal tudjuk a választ: Jézus volt az. De tudod-e a szíveddel? Átérzed-e a szíved mélyén azt, hogy
micsoda fájdalmat és micsoda szenvedést vállalt érted az Úr, csak azért, hogy új életed szerezzen neked? Aki
ezt átérzi, annak az élete már Isten keze alatt formálódik. Aki ezzel még nem tud mit kezdeni, imádkozzon
Istenhez, hogy ajándékozza meg őt újjáteremtő, újjászülő erejével. Imádkozzon, hogy kapjon hitet, elhinni
mindazt, amit a Biblia elmond nekünk az élet leglényegesebb kérdéseiről.
Wass Albert írta: De nincsen újjászületés fájdalom nélkül. Ami bántó volt, azt el kell feledni.
Istenről ír ő is, még ha nem is úgy akarta. Isten felválta a legnagyobb fájdalmat, hogy bennünket újjászüljön, és
mindent képes volt elfeledni, ami bántó volt, ami bűn volt, csak hogy velünk szeretetkapcsolatban lehessen.
Mi lehet erre a válasz?
A hála.
A gyermek hálás a szüleinek az életéért. Az Isten családjába, az Isten országába újjászületett ember pedig hálás
azért, hogy Isten életet, új életet adott neki. A hála az újjászületés legjellemzőbb gyümölcse. Megköszönni
Istennek mindenkor, hogy nem hagyott bennünket bűnös állapotunkban, elveszett helyzetünkben, a halál
torkában, hanem újat adott az ő egyetlen Fiában, Jézusban. Ő mint pici ág a Lélek által vad életünkbe oltatik be,
s egész életünk természetét újjá teszi, reménységet adva nekünk arra, hogy Isten gyermekei lévén bennünket
senki el nem szakaszthat többé az Isten szeretetétől.
Hogy mi történt Nikodémussal, nem tudjuk.
Hogy mi történik a te életedben, azt is csak te tudod a legjobban. Minden esetre tudnod kell, hogy bármilyen
rég óta is jársz templomba, bármennyi munkát is végzel szolgálatként, újjászületés nélkül nem lehetsz Istennel
kapcsolatban. Jézus komolyan szól hozzánk a mai napon is: Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan
kell születnetek.

