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Den Jesus Johannes kendte. Født to gange. Kap. 3:1-21. 

 Afsnittet uddyber og forklarer prologens ord om at være ”Født af Gud” (1:13). 

 Nikodemus var en lærd, men også sandt søgende mand. Og han endte med at finde, se 

19:39. 

 Hvorfor kom Nikodemus om natten? Åndeligt mørke? Skammede sig ved Jesus? 

 Nikodemus’ anerkender Jesus (gerninger og lære). Alligevel konfronterer Jesus Nikodemus, 

for Nikodemus og Jesus er ikke ligeværdige, for det ypperste jordiske (kødet) kan ikke nå det 

himmelske (Ånden). Derfor må Nikodemus fødes på ny for at se Guds rige. Selv det bedste af 

os er besmittet af synd. Ikke nok med forbedring, end ikke en reformation, men kun Guds 

egen fuldkomne, rene, hellige Ånd kan få os ind i Guds rige. 

 Korset igen: Al menneskelig mulighed for frelse er væk, kun Gud kan tilgive og rense os ved 

at Jesus døde på korset og kun Guds Ånd kan give os Guds liv, som er det evige liv. 

 Nikodemus har svært ved at forstå det. Og ja, det er helt umuligt, men for Gud er alting 

muligt! Når Gud føder os på ny skaber han nyt liv ud af døde med samme overvældende 

kraft som han oprejste Jesus fra graven med (Ef 1:19-20, 2:1). 

 Den nye fødsel ser vi ske pinsedag, hvor mennesker omvendte sig, lod sig døbe og fik 

Helligånden som gave. 

 Nikodemus burde ikke undre sig, for den nye fødsel er forudsagt i GT bl.a. i Ez. 36:25-27 

(læs). Problemet var, at farisæerne kun mente, at det var proselytter, der havde brug for en 

omvendelsesdåb! 

 Guds rige er det kommende Messianske herlighedsrige, som omtales i GT. Men fordi 

Messias er kommet, er Guds rige, der hvor han er. Og derfor kan vi ved Guds Ånd allerede 

nu se det rige gennem tro på Jesus, selvom det kun er en forsmag. 

 Selvom den nye fødsel kan virke mystisk, skal vi ikke undre os. Det er en skjult åndelig 

virkelighed, men dens effekt er meget synlig. Ligesom vinden, vi ikke kan se, men kan høre 

og se effekterne af. Verden omkring os kan have svært ved at forstå vores liv i Helligånden, 

men Gud forstår os og vi forstår hinanden. 
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 Nikodemus kan stadig ikke forstå, hvordan det kan gå til. Først forklarer Jesus, at han taler 

om det han ved, for han er det eneste menneske, der er kommet fra himlen. 

Dernæst forklarer Jesus i vers 14-15 hvordan den nye fødsel kan ske. Ligesom Moses blev 

ophøjet i ørkenen, skal Jesus ophøjes på korset, for at enhver som tror, skal have evigt liv i 

ham. a)Jesu død på korset er en ophøjelse, fordi han her vandt vores frelse og viste os Guds 

kærlighed. b)Ligesom israelitterne var slangebidte og døde, sådan er vi gennemtrængt af 

syndens gift, som fører til død og fortabelse. c)Men ligesom israelitterne blev helbredt fra 

slangebiddet ved at se op på den ophøjede slange, sådan kan vi blive helbredt fra syndens 

gift og få evigt liv, hvis vi ser op på den korsfæstede Jesus og tror at han døde for vores 

synder. Så smelter Gud vores hjerte og vi fødes på ny af Guds Ånd. 

 Det evige liv er ikke dette liv til evig tid, men Guds liv, som er født ind i os og derfor aldrig 

kan dø. 

 Vers 16-21 synes at være Johannes’ meditation over Jesu samtale med Nikodemus. Han 

bryder nærmest ud i tilbedelse: ”Således elskede Gud verden…”. Gud gav sin enbårne søn til 

en verden, som var (og er) i oprør mod ham. Guds kærlighed gælder alle, for enhver som 

tror skal ikke fortabes, men have evigt liv. Initiativet udgår fra Faderen. Det er Gud, der 

elsker verden så meget...Dernæst er det Jesus, som elsker og adlyder Gud og Jesus, der 

elsker os så meget, at han giver sit eget liv. Vers 16 kaldes også ”den lille bibel”. 

 Guds kærlighed er så stor, at selvom verden fortjente hans vrede og dom, var det ikke 

derfor han sendte sin Søn, for Gud ønsker at alle skal frelses (17). Dem, der dømmes, er 

dem, som ikke vil tro og ikke vil være en del af Guds rige. De har dermed dømt sig selv (18). 

 Hvordan kan en sådan forhærdelse gå til? Det er fordi, at lyset er kommet til verden, men 

mange mennesker elskede mørket fremfor lyset. Når man kommer fra mørket ind i lyset, vil 

det skarpe lys virke ubehageligt. Man kan så reagere på to måder. Enten åbner man 

langsomt øjnene og lukker mere og mere af lyset ind og på den måde vil der åbne sig en helt 

ny verden for en. Eller også lukker man øjnene og forbliver i mørket. Forhærdelsen sker, når 

man vedholdende afviser Jesus for ikke at blive afsløret af lyset. Man vil hellere blive i 

mørket og leve i synd og egoisme og uafhængighed af Gud. 

 Action Point. Vers 21: ”Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive 

åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.” Lad os dagligt komme til Gud og lade ham 

gennemlyse vores liv. Lad os være villige til både at blive bekræftet, men også afsløret, så vi 

kan justere vores liv. Det kan vi roligt gøre for Gud elsker os med en evig og uforanderlig 

kærlighed. 


