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vasárnap de. 
Ige:  
ApCsel 2,1-21.37-38 
Jn 3,1-8 
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. 4Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, 
amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? 5Jézus így fe-
lelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélek-
től, nem mehet be az Isten országába. 6Ami testtől született, test az, és ami 
Lélektől született, lélek az. 7Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újon-
nan kell születnetek. 8A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tu-
dod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. 

 
1. Kedves Testvérek! Már olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy vajon mi 

járhat a testvérek fejében ilyenkor ünnepek táján, különösen az ünnepi istentisz-
teleteken. Hiszen akik évről évre eljönnek a pünkösdi ünnepi istentiszteletekre, 
azok évről évre ugyanazt a bibliai igeszakaszt hallják, hogy a lelkipásztor felol-
vassa. De nem is tehetünk mást, mivel a pünkösdi történet ez, és így írta le Lukács 
a Cselekedetek könyvében. 

És ugyanez a helyzet Karácsonykor is és Húsvétkor is. Bár a másik két ünnep-
pel kapcsolatban legalább a 4 evangélium mindegyikében – egy picit másképpen, 
máshova téve a hangsúlyt – olvashatunk Jézus születéséről vagy haláláról és fel-
támadásáról. 

De Pünkösd ünnepéről csak ez az egy tudósítás szól. Ezért  leggyakrabban en-
nek az igének az alapján kell prédikálnunk. Mégis van ebben az érdekes helyzet-
ben valami nagyon jó. És erre Pál apostol mutat rá egyik levelében. A Fil 3,1-ben 
ezt írja: Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban! Hogy ugyanazt ír-
jam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít.  

Igen, ez nagyon fontos üzenet számunkra. Ma sincsen más evangélium, ma sem 
olvashatunk más érdekességet vagy újdonságot Pünkösd ünnepéről, mint amit 
már tavaly is, meg eddig minden évben hallottunk. De ez bennünket megerősít. 

Urunk Istenünk azért is adja nekünk ugyanazt az Igét, a már jól ismert történe-
tet, hogy újból megerősítsen bennünket. A pünkösdi örömüzenet, a Szentlélek ki-
töltetésének jó híre, evangéliuma ma is erőforrás lehet számunkra. 
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2. Ugyanakkor a Szentlélekről más helyeken is esik szó a Szentírásban, ezért 
ezek az Igék segítenek nekünk, hogy jobban megérthessük a Szentháromság Isten 
harmadik személyét. Hogy mennyire nem egyszerű megértenünk a Szentlelket, az 
Nikodémus történetéből is nagyon jól látszik. 

Nikodémus farizeus volt. A zsidók egyik nagyon határozott kegyességi irány-
zatának követői voltak. Az a szó, farizeus, azt jelenti: elkülönülő. Egyrészt val-
lási buzgóságukkal kiemelkedtek a nép közül, másrészt pedig politikailag erős el-
lenzéket képviseltek a zsidóságon belül. A hangsúly azonban mégis a buzgó ke-
gyességükön volt.  

Nagyon fontosnak tartották azt, hogy Izráel az Úr számára elkülönített, szent 
néppé váljon. Ezt a szent küldetést próbálták megélni, és saját életükkel, kegyes-
ségükkel jó példát is akartak adni a nép számára. Azt akarták, hogy népük sokkal 
jobban elkülönüljön a pogányoktól. 

A Keresztyén Bibliai Lexikon még leírja a következőt is a farizeusokról: 
„A szentség pedig - a farizeusi értelmezés szerint - nem egyebet jelent, mint Isten 

parancsolatainak pontos ismeretét és megtartását. Ezért a farizeusok nem eléged-
tek meg a TÖRVÉNY 7 évenkénti felolvasásával (5Móz 31,10kk), hanem annak ál-
landó tanulmányozását és az élet minden területére való alkalmazását szorgalmaz-
ták. Nekik köszönhető, hogy a zsidóság a Biblia népévé lett. Írástudóik (Mk 2,16) 
rendszeresen magyarázták a TÓRÁt a zsinagógai istentiszteleteken és a farizeusi 
iskolákban. A Kr. e. 1. szd. közepére sikerült bevezetniük az általános iskolakötele-
zettséget.” Ők tehát nagyon sokat tettek buzgóságukon keresztül a népükért. 

Szóval Nikodémus ehhez a vallási csoporthoz tartozott. Nagyon jól ismerte a 
Szentírást, és nagyon szorgalmasan tanulmányozta azt, hogy még mélyebb és gaz-
dagabb ismeretekre tehessen szert. Ennek ellenére értetlenül áll néhány dologgal 
szemben, amit Jézus tett vagy tanított. 

Mivel farizeus volt, ezért túlságosan kínos lett volna, ha nyíltan felvállalja azt, 
hogy megkérdezi Jézust. Csak éjszaka mert elmenni hozzá, és beszélgetni vele. 

Azt mondja Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert 
senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Is-
ten van vele. Érdekes az, hogy ebben nincsen egyetlen kérdés sem. Ez látszólag 
nem kérdőmondat. Azonban benne van mindaz, ami foglalkoztatja őt: hogyan le-
hetséges az, hogy Jézusról mindenki elítélően beszél, sőt vannak, akik egyenesen 
azt hangoztatják, hogy Jézus bűnös ember és az ördögök fejedelmével, Belzebúb-
bal cimborál, hogy jeleket és csodákat tehessen, ugyanakkor minden törvényis-
merő, írástudó ember azt tanítja, hogy ezek a jelek és csodák csakis Istentől szár-
mazhatnak? Ebből pedig egyedül az következhet, hogy Jézus Istentől jött tanító. 

Még egyszerűbben fogalmazva Nikodémus legfontosabb kérdése: kicsoda Jé-
zus és honnan származik? Istentől jött, vagy csupán emberi az Ő származása?  

Nikodémus kérdése – tudjuk jól – másokat is foglalkoztatott. A Mt evangéliu-
mában egyszer ezt olvassuk: Azután (Jézus) bement a templomba, és miköz-
ben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kér-
dezték tőle: Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatal-
mat? (Mt 21,23) 
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3. Jézus felelete Nikodémusnak erre kijelentésbe csomagolt kérdésére meg-

nyitja előttünk Pünkösd ünnepének egyik nagyon fontos üzenetét. 
 Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem szüle-

tik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.  
Jézus ezzel a mondatával egyszerűen összekapcsolja a hit külső, látható 

megnyilvánulását, látható jeleit a Szentlélek belső munkájával. 
Hogyan értem ezt?  
I. A farizeusok, és úgy általában a kegyes életű emberek nagyon sok ismeretet 

szereztek. Éjjel és nappal tanulmányozták az Írásokat, mert rendkívül fontosnak 
tartották a hitbéli ismeretek megszerzését és elmélyítését. Ugyanakkor a szívük-
ben ez nem hozott változást. Az Isten Igéjét pontról pontra megtartották, a val-
lásos-kultuszi cselekedeteket részletesen elvégezték, de a szívükből mégis hiány-
zott az, amiről azt mondhatnánk, hogy megérintette őt.  

Ahogy a Cselekedetek könyvében olvastuk, amikor Péter és a többi apostol 
prédikált, akkor egy adott ponton az emberek szívét és lelkét megérintette az Ige. 
37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték 
Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 

Azok az emberek is általában jó embernek tartották magukat, és mégis most a 
hallott üzenet Krisztusról mélyen megérintette őket, amitől azt érezték, hogy ez 
egy olyan fordulópont az életükben, ahol meg kell állni, mert csak jól szabad dön-
teni, és csak a jó irányba szabad most továbbmenni.  

Ez az a helyzet, amikor azt érzi és azt mondja az ember, hogy most engem Isten 
szólított meg, és eltalált egy szó, szíven ütött egy mondat, egy gondolat. Ilyenkor 
az ember csak azt tudja mondani, „hogyan lehetséges az, hogy ez a lelkész ennyire 
rólam és nekem beszél, pedig nem is ismer engem, és nem ismeri, hogy mi van a szí-
vemben?!” 

Ez a megtérés első lépése, amikor a Szentlélek által az Isten szava szíven találja 
az embert. 

 
II. Majd ezután az ember akkor dönt helyesen, ha bűnbánatot tart, és őszinte 

szívvel kéri Isten kegyelmét. Erre szólította fel Péter apostol az őket hallgató em-
bereket. Azt kérdezitek tőlünk, hogy mit tegyetek? Én erre csak azt tudom 
nektek mondani, hogy „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan 
Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát.” 

Péter apostol nem mond mást, mint amit Jézus mondott Nikodémusnak: „Bi-
zony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja 
meg az Isten országát.” Mert az Isten országának meglátásához nem az kell, hogy 
szorgalmasan tanulmányozza valaki a Bibliát. Nem az kell, hogy vallásos cseleke-
deteket tegyen meg. Nem az kell az üdvösséghez, hogy rendszeresen templomba 
járjon és adakozzon. 
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Testvérek! Az üdvösség elnyeréséhez három dologra van szükség Péter szavai 
szerint: 

• Az első: megtérésre van szükség.  
• A második: higgye, hogy a víz általi keresztség a bűnök lemosásának, el-

törlésének, a bűnök megbocsátásának szent jele és pecsétje, vagyis hite-
lesítése. 

• A harmadik pedig: nélkülözhetetlen a Szentlélek új életre keltő, megújító 
munkájában való részesülés. 

 
4. Ugyanakkor fontost azt is kiemelni, hogy a megtérésnek, az Istenhez való 

elkötelezett tartozásnak vannak látható és nyilvánvaló jelei. És ezek a jelek na-
gyon fontosak, mert ezek mutatják meg a világ felé és az életünk fordulatának, jó 
irányba történt változásának gyümölcseit. 

Sok ilyen külső jel és gyümölcs van. Például az Úr iránti elköteleződésünket 
jelzi az, hogy hétről hétre rendszeresen eljövünk a templomba, naponta olvassuk 
az Igét, adakozunk Isten dicsőségére. Ezek és a többi hasonló dolog mind azt je-
lezhetik, hogy valóban nagyon fontos számunkra az Úrral való élő kapcsolat. 

 
5. Nikodémust tulajdonképpen az érdekelte, hogyan lehet élő kapcsolata Is-

tennel. Mert hiszen, mint farizeus, nagyon elkötelezett volt abban, hogy vallásos 
cselekedeteket megtegyen, és ezeket a vallásos cselekedeteket maximalizálja, el-
jutva a tökéletességre. De felismerte azt, hogy saját jóságából, önmaga erejéből 
nem tud üdvösségre jutni. Kevés az Isten előtt az ő farizeusi kegyessége. 

És éppen ez a törekvés és az Isten ügye iránti elkötelezettség vitte oda Jézushoz 
éppen úgy, ahogyan a gazdag ifjút is, aki azt kérdezte Jézustól, hogy Mester, mi 
jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? (Mt 19,16)  

 
6. Testvéreim a Krisztusban! Nikodémus és a gazdag ifjú beszélgetése Jézussal, 

valamint a pünkösdi történet mind ugyanarról szólnak: a Szentlélek megeleve-
nítő és újjáélesztő munkájáról. Azt láthatjuk meg különböző emberek életében 
és különböző élethelyzetekben, hogy a Szentlélek az új élet szerzője. 

Erre az új életre van nekünk is szükségünk! Arra, hogy az Atyaisten Fiának, Jé-
zusnak golgotai megváltó kereszthaláláért megújítson és újjászüljön minket az Ő 
Szentlelke által. 

Krisztus nekünk mondja ezen a Pünkösdön: Bizony, bizony, mondom neked: 
ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. … Bi-
zony, 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.  

Testvérek! Szükséges nekünk is újjászületnünk, hogy ne legyen hitünkben 
megfáradás, hogy az Isten iránti lelkesedés töltse be az életünk. Újjá kell szület-
nünk víztől és Lélektől, hogy bemehessünk az Isten országába! Ámen. 

Loment Péter 


