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Nikodémus 

(óévi) 

 

Textus: Jn 3,1-7 

 

 Hogyha figyelmesen olvassuk a Bibliát, az Újszövetséget, azt vesszük észre, 

hogy az Jézus Krisztust inkább az egyszerű, szegény, tudatlan emberek keresték. A 

gazdagok csak ritkán. A gazdag ember általában el van telve önmagával és a maga 

vagyonával. A tudós ember is jobban szeret okoskodni, mint Jézus előtt 

megalázkodni. 

 Itt most, a mai Igében egy tanult, gazdag ember keresi fel Jézust: 

Nikodémus.  

1. Nikodémus gazdag ember volt. Azt olvassuk Jn 19,39-ben, hogy száz font 

mirhából és aloéból való kenetet hozott Jézus bebalzsamozására. Ez 

akkor egy vagyon volt. 

2. Farizeus volt. A szó jó értelmében volt farizeus. A farizeusok a törvényt 

tanulmányozták és magyarázták. Így jött létre a Misna, a törvény 

magyarázata. Aztán ezt is magyarázták. Ennek neve a Talmud.  

3. Nikodémus a vezető réteghez tartozott. A zsidó Főtanács tagja volt. A 

Főtanácsnak 71 tagja volt. Nikodémus közéjük tartozott. 

4. Görög hangzású neve van. Előkelő görög családból származott. Már Kr.e. 

63-ban Pompeiushoz, a római uralkodóhoz, egy Nikodémus nevű követ 

megy. Jeruzsálem elpusztulása után is felbukkan e név az előkelők 

listáján. 

Vajon miért ment éjjel Jézushoz? 

1. Talán elővigyázatosságból. Nem akarja, hogy mások megtudják. Így 

jártak, titokban a diktatúra idején az emberek a templomba és a 

gyermekek, az iskolások a konfirmációi előkészítőre. Most már nem kell 
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félni a megtorlástól. Nem kell félni attól, hogy elveszíti az ember a 

munkahelyét, ha templomba jár. Az ifjút sem vonják kérdőre és nem 

dobják ki az egyetemről. És mégis milyen sokan nem jöttek a templomba 

az elmúlt évben! 

2. Lehet, hogy lélektani oka van annak, hogy Nikodémus éjjel megy 

Jézushoz. Az öreg ember már az elmúlás gondolatával foglalkozik. Éppen 

úgy, mint mi az év végén. Ismét elmúlt egy év és nyomaszt bennünket 

annak tudata, hogy öregszünk és mi is elmúlunk egyszer. Jövünk hát 

Jézushoz, mert olyan sok mindent nem tudunk még és olyan sokat 

mulasztottunk az elmúlt évben is! Szükségünk van Jézus tanácsára, 

bátorítására. 

3. Lehet, hogy azért jött éjjel Jézushoz, mert egy magánjellegű beszélgetést 

akart Jézussal folytatni. Voltak nekünk ilyen magánjellegű, bensőséges 

beszélgetéseink Jézussal a belső szobánkban az elmúlt évben. Vagy 

rohanásaink és a sok munkáink közben nem maradt idő az 

elcsendesedésre? Ne csodálkozzunk akkor, hogy idegesekké, 

méltatlankodókká, irigyekké váltunk! 

4. Nikodémus éjjel ment Jézushoz, mert éjjel lehet zavartalanul beszélgetni 

Vele. Amikor csend van, amikor nyugalom van, olyan jó Vele beszélgetni! 

Éjjel nem zavar meg a telefon, vagy a kapucsengő. Éjjel békésen lehet 

Jézussal beszélgetni. Vagy hajnalban, amikor még minden csendes. 

Vajon beszélgettünk-e így Jézussal a mögöttünk levő esztendőben? 

Jézus megszólal: „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3). Vagyis teljes változásra 

van szükség. Mintha újra születne az ember. Megtörtént ez az elmúlt évben? Volt-

e változás a mi életünkben?  Az anothen görög szó egyszerre jelenti az egészet, a 

fentről valót és az újonnant.  

Nikodémus mindezt tudta. Ő Jézus szerint is Izráel tanítója és ez nem volt 

ismeretlen a számára. Nikodémus azonban tudatosan nem akarja érteni Jézus 

szavait. Ő ugyanis nem megváltozni akar. Ő azért jön Jézushoz, mert meg akar 

tudni bizonyos dolgokat Ő a vallásos ember típusa, aki egy életen át kíváncsi, 

érdeklődő, de nem jut komoly döntésre Jézus mellett. 
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Vajon nem voltunk-e mi is ilyen vallásosak az elmúlt esztendőben?  Hogy 

jöttünk a templomba? Hogyan olvastuk otthon az Igét? Hogyan imádkoztunk? 

Csak vallásoskodtunk, de nem akartunk komoly döntést hozni Jézus Krisztus 

mellett? Mélyült-e a hitünk, átadtuk-e magunkat Neki? Megtértünk-e Hozzá? 

Ugyanis e nélkül senki nem láthatja meg az Isten országát!  

„Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát” – 

mondja Jézus és így folytatja Nikodémus értetlenkedése nyomán: Ha valaki nem 

születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (Jn 3,5). 

- Víztől. A víz a tisztulás jelképe. Meg kell tisztulni a régi élettől, sőt ó 

emberünket meg is kell öldökölni, vízbe kell fojtani, még akkor is, ha tud 

is úszni (Luther). 

- Lélektől. A megtisztult embert új erővel kell megtölteni. Ezt csak az Úr 

teheti az Ő Szent Lelke által. De nekünk ezért imádkoznunk kell. 

Csak így láthatja meg valaki az isten országát! 

Ha sok is a mulasztásunk, ne csüggedjünk el. Jézus éppen erre akarja 

felhívni a figyelmünket. Lépjünk át az új évbe azzal a szent elhatározással, hogy 

megkeressük Jézusunkat s engedelmeskedünk neki. Hadd szüljön Ő újjá 

bennünket az Ő Szent Lelke által! 

     Ámen. 

Biharszentjánoson, 2014.12.31. 

     Csomay Árpád (Gyökössy Endre nyomán). 

  


