
Az újonnan születés 

(T. Austin-Sparks) 

„Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem 

láthatja meg az Isten országát (királyságát, királyi uralmát). (…) Ne csodálkozz, hogy ezt 

mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” (Jn 3,3.7) 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. (…) Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, 

már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” (Jn 3,16.18) 

„Újonnan (fentről, illetve újra) kell születnetek” 

Három oka is van annak, hogy most erről az igéről beszélek. Az egyik, hogy vannak olyanok, 

akik nem tudják pontosan, mit jelent újonnan születni; a másik, hogy vannak, akik ugyan 

tudják, de emlékeztetni kell őket, mi a különbség az újonnan születettek és az összes többi 

ember között; harmadszor pedig folyamatosan találkozunk olyanokkal, akik semmit sem 

tudnak róla, és időről időre nekünk szegezik a kérdést, hogy magyarázzuk el, mit jelent az 

újonnan születés; miben más, aki újonnan született. 

Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, mely könnyen elbizonytalaníthat ebben a kérdésben, ha 

hagyjuk. Például sok olyan kedves és külső viselkedésében nagyon nemes és jó emberrel 

találkozunk, akik bizonyosan nem születtek újonnan, és ugyancsak kedvezően jönnek ki az 

általunk ismert, elvileg újonnan született emberekkel való összehasonlításból. Az újonnan 

született emberek gyakran alulmaradnak a szemünkben, ha egyes nem újonnan született 

ismerőseinkkel összehasonlítjuk őket, és ez elbizonytalaníthat bennünket; s olyan kérdések 

merülnek föl bennünk, melyek lerombolják bizonyságtételünk, hitvallásunk bizonyosságát, 

határozott egyértelműségét. 

Néha pedig, különösen a fiataloknak, nehéz pontosan és egyértelműen megválaszolniuk azt a 

kérdést, hogy mit jelent valójában kereszténynek lenni? Nagyon bonyolultan és mindenféle 

mellékes dolgokon keresztül próbálják ezt elmagyarázni. Ritkán találkozom olyannal, 

különösen, ha az illető fiatal még az Úrban, hogy képes lenne tömören és pontosan 

elmagyarázni, mit jelent kereszténynek lenni, illetve mit jelent újonnan születni. Ezért 

szeretnék most erről a témáról beszélni: „Szükséges nektek újonnan születnetek”. Próbálom 

annyira egyszerűen és világosan kifejteni, amennyire csak lehet, a következő három kérdés 

mentén. 

Mit jelent újonnan születni? 

Először is, mit jelent újonnan születni? Ugyan ez nagyon általános kérdés, és hosszan kifejtve 

lehetne válaszolni rá, most mégis egyetlen egyszerű feleletre szorítkozunk. Maga a születés 

ugyanis végső soron a vér kérdése, és a Biblia vérről szóló tanításait látszólag körülvevő 

nagyon sok olyan titkot összefoghatunk abba az egyetlen közismert ténybe, hogy életet adó, 

életmentő vércserét nem lehet két akármilyen élőlény között elvégezni.  Nem lehet a 

különböző fajok vérét összekeverni, azaz egyik faj vérét a másikba átömleszteni. Ha ezt 

tesszük, nem csak zsákutcába jutunk, hanem kárt is csinálunk. Nem ömleszthetjük az állat 



vérét az ember szervezetébe úgy, hogy annak bármi valódi értéke legyen – nem létezik 

transzfúzió állat és ember között. Ezen a módon nem lehet sehova sem eljutni; nincsen semmi 

értelme, sőt csak károsodást okoz. Minden fajnak megvan a maga vére, és az a vér az adott 

fajhoz tartozik, és nem szabad más fajba átömleszteni.  

A Bibliában a vér, mint tudjuk, az életet jelképezi, és amikor azt mondja, hogy Jézus 

Krisztusban, illetve a Benne való hit által mi örök életet kapunk, az nem más, mint hogy 

részesülünk az Ő vére – szimbolikus nyelvezetű – ivásának megszentelő hatásában. „Aki issza 

az én véremet, annak örök élete van” (Jn 6,54), és ez azt jelenti, hogy megkapjuk – 

használhatom-e ezt a szót az Úr Jézussal kapcsolatban? – egy másik „fajnak” az életét. Nem 

létezik az Úr Jézushoz hasonló „faj” a világegyetemben; Ő a teremtés egyedülálló rendje, 

különleges rendje. Valami olyasmit képvisel, ami nem található meg sehol máshol, és újonnan 

születni azt jelenti, hogy a teremtés egy olyan rendjének az életét kapjuk meg, melynek Ő a 

legelső képviselője. 

Mit jelent tehát újonnan születni? Azt, hogy egy másik, teljesen újfajta életet kapunk, és ennek 

a lényege, ha valóban Isten újonnan született gyermekeivé lettünk, nem a természetünkben 

és nem a külsőségekben rejlik. A létünk legmélyén, odabent van valami, amit kaptunk, ami 

teljes mértékben különbözik minden emberi dologtól. Bármennyire is jó lehet valaki 

viselkedését tekintve, ez más – itt lényegi különbség van. Mi magunk is tudjuk, hogy 

önmagunkban a különbség nem teljesen látható, mégis tudjuk, hogy alapvető változás 

történt; ott van bennünk, ami ezt létrehozta; és ezt a dolgot semmilyen módon nem lehet 

kierőszakolni vagy erőltetni, hanem annyira természetes, mint minden más ezzel az új 

teremtéssel kapcsolatban. Tudjuk, hogy valami történt bennünk, amitől mások lettünk, mint 

a többi ember, és ez az alapvető tény folyamatosan megismerteti magát bennünk. Olyan, mint 

egy újfajta felfogás és világlátás, újfajta tudatosság és lelkiismeret, amely mindig jelen van 

mint egy választóvonal; indít valamire vagy visszafog. Ott van bennünk ez a másik rendből, az 

Isten Fiának rendjéből való új, másik élet; ez hozza létre ezt a különbséget, mely nem más, 

mint az újonnan születés. 

Sok kereszténynek – és nem csak olyanoknak, akik fiatalok az Úrban –, nehézsége adódik, 

amikor komoly megterhelés vagy próbatétel éri őket; amikor a természeti életre valamilyen 

okból inger vagy nyomás nehezedik, talán testi bajok, gyengeség, vagy kívülről jövő 

kényszerítő erő formájában. Ilyenkor a természeti élet nagyon is erősnek tűnik még mindig a 

rossz oldalon, és elég határozottan érvényesítik magukat a természeti élet régi dolgai. Ekkor 

az ellenség megkísért bennünket a kérdéssel, hogy hát, ha így viselkedünk, így gondolkozunk, 

akkor mégis miben jelent különbséget Isten gyermekének lenni? Csakugyan jelentene valamit 

újonnan születettnek, új teremtésnek lenni? Van egyáltalán különbség? 

A válasz pedig mélyen, sokkal mélyebben rejlik, mint a saját természetünk. Amik mi természet 

szerint vagyunk, az megmarad, de jelen van az új teremtés is. Nagyon fontos a hangsúlyt a 

helyes kifejezésre helyezni. Amikor az apostol azt írja: „Azért ha valaki Krisztusban van” – és 

sok fordítás úgy adja vissza, „új teremtés az” vagy „új teremtmény az”. Más fordításokban 

viszont a mondat így hangzik: „Azért ha valaki Krisztusban van, ott új teremtés van” (2Kor 

5,17). Hol van új teremtés? Krisztusban; az az új teremtés, amik mi Krisztusban vagyunk; ott, 

ahol Krisztusban vagyunk, és amikor Krisztusban vagyunk. Nem az az új teremtés, amikor 



magunkban vagyunk, hanem az, amikor Krisztusban vagyunk. Ott van az új teremtés. Az, ami 

Krisztusban van, az az új teremtés. 

Ezt nem elemezzük most tovább, de szeretném, ha észrevennétek, hogy lényegi különbség 

van, és ezt a különbséget ismerjük. Ez az a különbség, ami a szellemi növekedésünkkel 

párhuzamosan egyre valóságosabbá válik számunkra; a különbség aközött, hogy mi Krisztus, 

és mik vagyunk mi, és mi az ember mint egész a maga természete szerint; mit jelent az a 

különbség, hogy mi – szimbolikusan – új vért kaptunk, más vért; illetve, a helyes kifejezéssel: 

egy másik, teljesen más életet kaptunk. Mit jelent újonnan születni? Ezt jelenti. 

Miért kell újonnan születnünk? 

Miért kell újonnan születnünk? Miért hangsúlyozta ezt ennyire az Úr Jézus? Figyeljük meg ezt 

a kettős felszólítást: „Bizony, bizony, mondom neked” Miért? A válasz a teljes kijelentésben 

található: „ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát (királyságát, 

királyi uralmát)”. Isten királyságára nincs utalás a szövegösszefüggésben, ezért feltételeznünk 

kell a következőket: Nikodémusnak, és a népnek, akihez tartozott, nem volt szüksége 

magyarázatra Isten királyi uralmát illetően. Azaz nem volt ez titok előttük, biztosan lehetett 

abból kiindulni, hogy tudtak Isten királyi uralmáról. Nikodémus is tudott valamit róla; Jézus 

nem valami idegen témát vezetett be. De akár új eszme volt ez, akár nem, a lényeg ez: az Úr 

Jézus nem kezd hosszas magyarázatokba arról, hogy milyen Isten királysága, nem mondja, 

hogy ilyen vagy olyan, hanem rögtön abból indul ki, hogy ez alapvetően lényeges dolog, ami 

nagyon is számít, ami a legfontosabb és legeslegnagyobb jelentőségű, és a hozzáállása 

egyszerűen ez: – Nézd, Nikodémus, itt végül is, alapvetően, mindenek előtt az Isten királyi 

uralmáról van szó; közel az idő, amikor nem lesz más uralom, csak Isten királyi uralma. Minden 

más királyság meg lesz ítélve, le lesz rombolva, meg lesz szüntetve, és az egész világegyetem 

Isten királysága lesz! Az a legfontosabb kérdés tehát, hogy te benne leszel vagy kívül leszel 

rajta? Nem lesz más, amit választhatsz. Vagy bent leszel Isten királyságában, vagy kívül leszel: 

„… el ne vesszenek, hanem örök életük legyen”. Elveszni azt jelenti, hogy kiesni abból, amit 

Isten meg fog valósítani, kívülre kerülni azon, elveszíteni, és méltatlannak ítéltetni arra, amit 

Isten létre fog hozni, amit el fog készíteni. 

Isten királyi uralma tehát az egyedüli, ami számít, mert végül mindenre ki fog terjedni és 

mindent magába foglal majd. Ezért kell újonnan születnünk, mert nem automatikusan 

történik az oda való bejutás. Ez születés kérdése, természet kérdése. Ezt a királyságot isteni 

természet fogja megalapozni; a királyság alattvalóiba és minden polgárába beoltott isteni 

természet, mely az állam berendezkedésének alapelve lesz. A két út pedig a következő: 

elveszünk azáltal, hogy kívül vagyunk vagy örök életet nyerünk azzal, hogy belül vagyunk; ezt 

az életet pedig egyedül születés révén lehet megkapni. 

Tehát, ha a királyi uralom az, ami végtére is és valójában számít, és emiatt kell újonnan 

születnünk, és semmilyen más módon nem lehet ide bejutni, csak újonnan születés által, 

akkor erről van szó, ez a lényeg. Tehát, ha valaki megkérdezi tőlünk, mit jelent újonnan 

születni, mit jelent kereszténynek lenni, egyszerűen azt feleljük, hogy azt jelenti, kaptam egy 

új, egy másik életet, amelyik bensőbb és mélyebben van, mint a saját, természettől való 

életem, és ez egyre növekszik bennem, egyre nagyobb területet foglal el, egyre inkább 



érezteti a hatását, és például ezért van, hogy nem veszek részt bizonyos dolgokban, amiket ti 

szerettek. Nem arról van szó, hogy én úgy döntöttem, nem teszem ezeket a dolgokat; hogy 

írtam volna egy listát arról, hogy mit szabad és mit nem, vagy mit tegyek és mit ne tegyek. 

Egyszerűen csak történt bennem valami, ami létrehozza ezeket a változásokat, és én egy 

másik életnek a törvényszerűségeit követem, azét az életét, amelyik bennem munkálkodik, 

tehát ez nem pusztán valamilyen törvényt követő dolog. Ez a különbség, ezt jelenti újonnan 

születettnek lenni, és ezért kell újonnan születnünk. Végül ugyanis csak egyetlen királyi 

uralom lesz, Isten királysága, és úgy jutunk be ebbe a királyságba, hogy újonnan születünk. 

Vagy kint leszünk vagy bent leszünk, de ha bent akarunk lenni, újonnan kell születnünk. 

Hogyan születünk újonnan? 

Akkor hogyan születünk újonnan? Mit kell tennünk ahhoz, hogy újonnan szülessünk? 

Legelőször is el kell ismernünk, hogy bűnös természetünk van. Ez nem csak azt jelenti, hogy 

elismerjük, csináltunk néhány rossz dolgot, hogy bűnöket követtünk el – ez nem elég. Sokan 

azt gondolják, hogy ha keresztény akarsz lenni, akkor megvallod, hogy miket csináltál, milyen 

rossz dolgokat, kéred Istent, hogy bocsásson meg, és megígéred, hogy többet nem csinálod 

ezeket. Nem így működik. Nem a bűnökről van szó, hanem a bűnről; nem arról van szó, hogy 

mit teszünk vagy nem teszünk, hanem arról, mik vagyunk. Úgy soha nem jön egyenesbe senki 

Istennel, ha elismer egy rakás bűnt, még ha azok jó nagy kupacba tornyosulnának is, hiszen 

Isten még sokkal többről tud, olyanokról is, amikre nem is emlékszünk, vagy tudatában sem 

vagyunk. Amit Ő vár, az az, hogy elismerjük, bűnös az egész természetünk, hogy ilyenek 

vagyunk önmagunkban, és majd, ennek fényében, elismerjük Krisztust mint Isten Fiát. 

Nagyon fontos dolog rejlik itt ebben. Azt vártátok, azt fogom mondani, hogy Krisztust mint 

megváltót ismerjük el, de nem mondtam ezt; hanem azt, hogy Krisztust mint Isten Fiát 

ismerjük el. Nézzük meg az Újszövetséget; pünkösdtől kezdve ezt kellett elismerniük az 

embereknek, hogy Jézus az Isten Fia. Miért? Fiúnak lenni jelent valamit, arra utal, hogy van 

egy apa, ami pedig a születésre utal, és ez azonnal odavisz bennünket, hogy meglássuk a 

családi kapcsolat létrejöttét, a családba való bekerülést. Az ajtó ebbe a családba az Úr Jézus, 

az Elsőszülött. Ő az út, mely ebbe a családba vezet, és nekünk el kell ismernünk Őt, nem mint 

nagy prófétát, nagy tanítót, mint jó embert, a legjobbat, aki valaha élt, hanem ezt a 

különleges, egyedülálló kapcsolatot kell elismernünk, hogy Ő a Fiú; mi viszont természet 

szerint nem vagyunk Isten gyermekei ugyanilyen módon, mint Ő.  

Alapvetően nem létezik olyan, hogy Isten mindenkinek egyetemesen az Atyja, és hogy minden 

ember egymásnak testvére lenne; nincs ilyen univerzális testvériség. Teljes képtelenség ez a 

gondolat, és hiábavalóság vele foglalkozni, mert nem vezet sehova. Isten, az Atya ugyanis 

különleges módon apa, Jézus Krisztus különleges és egyedi módon fiú, és a köztük lévő családi 

kapcsolat is bezárólagos; és csakis egyféleképpen lehet ebbe a családba bekerülni, mégpedig 

egyedül Jézus Krisztus mint Fiú által. 

A Sátán persze jól tudja ezt. Talán nincs is más egyéb a történelemben, amit a Sátán ennél 

jobban el akart volna érni, mint hogy teljes mellszélességgel tagadja Jézus Krisztus fiúságát. 

Az egyetlen dolog, amit támadásainak és csaló ravaszságának célkeresztjébe vett a 

korszakokon át, az Jézus Krisztus fiúsága a maga teljességében, kizárólagosságában, 



egyedülálló voltában. A különféle hamis tanításokban mindben felbukkant ennek tagadása 

valamilyen formában. Jézusnak mint Isten Fiának elismerése a mi megmenekülésünkért tehát 

az újonnan születés útja. 

Utána pedig következik a hit általi elfogadás és az odaszánás határozott cselekedete. Én nem 

egy olyan valaki vagyok, aki sok bűnt elkövet, vagy ilyen vagy olyanfajta bűnöket, hanem 

bűnös vagyok természet szerint. Jézus Krisztus egy más rend szerint a Fia Istennek. Én, az 

elfogadás és elköteleződés határozott lépésével, hiten alapuló kapcsolatba kerülök 

Krisztussal, hogy vigyen be engem ebbe a családba, amely egy másik, teljesen másfajta család! 

Értitek ezt? Mit jelent tehát újonnan születni? Meg tudjátok egyszerűen válaszolni? Miért kell 

újonnan születnünk? Hogyan születünk újonnan? Ha itt bárki nem tudja, mit jelent újonnan 

születni, akkor nagyon röviden ezt jelenti. Most már ismeritek a módját.  

Ha bármelyikőtöknek is akadt problémája ezzel, hogy vannak nagyon kedves és jó emberek, 

akik egyáltalán nem mondják magukat kereszténynek, és vannak olyan keresztények, akik 

egyáltalán nem ilyenek, vagy saját magunkban sem azt látjuk, amit szeretnénk, és 

elgondolkodunk, „tényleg annyira számít ez, hiszen mi a különbség egyáltalán; nagyon is úgy 

tűnik nekem, hogy sok keresztény egyáltalán nem ér fel odáig, ahol sok nem keresztény van! 

Mi a különbség, mit jelent?”, akkor megvan erre a nagyon is valóságos válasz. Nem soroltam 

el mindent, de a válasz igazi. És miért? Nincs más ok, ami fontosabb lenne annál, hogy miért 

kell újonnan születnünk, hogy az Isten királyi uralma lesz az, ami mindent kormányozni fog. 

Hogy bent vagyunk-e Isten királyi uralmában vagy sem, ez a legfontosabb kérdés, amivel bárki 

szembesülhet. 

Hogyha tehát ez igaz, és engem meggyőzött, vagy bárki mást meggyőzött, hogy ez olyasmi, 

amit komolyan fontolóra kell venni; és megkérdezik, hogyan kell csinálni, hogy történik, mi a 

módja –  tudtok akkor már válaszolni rá? Megértettétek mindannyian? Használja az Úr ezt a 

nagyon egyszerű igét a mi megerősítésünkre, megvilágosításunkra és új örömünkre. 
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