
 

2023. április 17., hétfő – Jn 3,1-8 

Ma sok a tömegember. Úgy gondolkodnak, hogy az a jó, amit mindenki csinál, ami a divat – ebben nagy 
szerepe van az internetnek, amely befolyásolja az embereket. Nikodémus is benn volt egy közösségben, a 
farizeusok közösségében, amely megkövetelte a törvény és hagyomány szerinti gondolkodást és cselekvést. 
Ő mégis önálló, saját gondolatra jutott, sőt tettekre is. Felkereste Jézust, beszélgetett vele. Szembe mert 
menni az árral, még abban az esetben is, amikor tudta, hogy esetleg következményei lesznek tetteinek. 
(Voltak ilyen „nikodémusok” hazánkban is a szocializmus ideje alatt.) 

Érdekes Jézus és Nikodémus párbeszéde. Nikodémus tanúságot tesz Jézusnak a hitéről, hiszi, hogy Jézussal 
van az Isten a cselekedeteiben. Jézus Nikodémus kijelentése mögé lát, válaszában rögtön a lényegre tér, és 
megmondja, hogyha nem tér meg, illetve nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem láthatja meg Isten 
országát. Mert ami testből születik az test, ami Lélekből születik, az lélek. A test szüleményei: a pénzéhség, 
hatalomvágy, önzés, érzékiség … ami lehúz, boldogtalanná tesz. A pillanatnyi öröm érdekében egyre többet 
akar az ilyen ember, és ez megtéveszti, mert azt hiszi, hogy ez az igazi boldogság, amit hajszol és keres.  

A lélek szüleményei: Isten- és emberszeretet. Ha nem tudom szeretni embertársaimat, hogyan tudnám 
szeretni Istent, akit nem láthatok? Ha magamat nem szeretem, hogyan szerethetem embertársamat? 
Ahhoz, hogy a Lélek újjászülethessen bennem, önmagamon kell kezdeni megváltozást. De ez a kezdés 
nemcsak a saját erőből történik, hanem kell hozzá az a Lélek szele, amely ott fúj, ahol akar. 

Erre van egy példám. Van egy kedves ismerősöm, aki teljes ateizmusban nevelkedett és élte az életét 
mintegy 50 évig. Amikor hitüket élő emberek közelébe került, egyszer csak megváltozott. Korábban is 
ismerték egymást. Épp ezért érdekes, hogy miért csak ekkor nyílt ki ismerősöm szeme és szíve barátai felé. 
Kézbe vette a Szentírást. Kérdés kérdést követett, egyre többet akart megtudni Jézusról, végül odáig jutott, 
hogy feladta jól fizető állását, teljesen megváltozott az életszemlélete, a világról vallott felfogása. Rend-
szeresen olvassa a Szentírást, jár bibliaórákra, éli a felebaráti szeretetet. Hitével, istenszeretetével meg-
szégyeníti környezetét. Valóban. Isten Lelke ott fúj, ahol akar. 
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