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Det var blandt farisaerne
en mand, som hed Nikodemus,en af jsdernesrddsherrer. Han kom til Jesus
om nattenog sagdetil ham:
>Rabbi! vi ved, at du er en
lerer, som er kommen fra
Gud, thi ingen kan gore de
tegn,som du gor, udenGud
er med ham, <<Je'sus
svarede
og eagdetil ham: >Sandelig,
sandeligsigerjeg dig, ingen
kan se Guds gige,hvis han
ikke bliver fsdt pA ny.<Ni-

kodemus siger til ham:
>Hvorledeskan et menneske fodes, nAr det er gammelt? Det kan da ikke for
andengangkommeind i sin
modersliv og fsdes?<Jesus
svarede:>Sandelig,sandelig
siger jeg dig, ingen kan
kommeind i Gudsrige,hvis
han ikke bliver fsdt af vand
og And. Hvad der er fsdt af
ksdet, er kod, og hvad der
er fsdt af Anden, er And.
Du mA ikke undredig over,

at jeg sagdetil dig: I mA fsdes pA ny. Vinden bttaser,
hvorhendenvil, og du hsrer,
denssusen,men du ved ikke, hvorfraderlkommer,og
hvor den farer hen: sAdaner
det medenhver,som er fsdt
af Anden.<Nikodemussvarede og sagde til ham:

vi taler om det, vi ved, og
vidnerom det, vi har set,og
I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Hvis I ikke tror,
nAr jeg taler til ier om de
himmelske?Ingen er steget
op til Himmelen undtagen
han, som stegned fra Himmelen, Menneskesgnnen'

>Hvordan
kandeue
ske?<::fr
Jesussvaredeog sagdetil
ham: >Er du larer i Israel
og forstAr ikke dette?Sandelig, sandeligsigerjeg dig,

gen i srkenen, sidan mA
ophsies,
Menneskesonnen
"tttJlll,liT;3tit'*:
for at enhver,som tror, skal
haveevigtliv i ham<.

Hvis det var af frygt for de religiose jo ikke. Snareretvrertimod.Men Jesus er ikke af den slags,som indgAr
kollegaersdom, at Nikodemuikom til
Jesui>om natten(, sAer det dog bed- taktiskealliancerpi de andresvilkAr.
re at komme sAdanend slet i[ke at
Hos Jesuser der ingenleflen for larkommetil Jesus.For et msde med Jedommen.ellerden religiosealvor og
susindebarerden risiko, at Jesusvinmdlrettethed,som Nikodemus stod
der overen!

Titus (3,5). Uden ordet er vandetvaskevandog intet andet, som Grundt'YiS
kunneformuleredet.
Selv om evangelieti dAben vel ikke
kan betonesnok, er det imidlertid en
kendt og bedrsveligsag,at mangeefter den nye fodselslumrerind i en An-

karMsdetmettem
Jesus
og NikodemusffiS':ffitHl'i,TJ#il"" samme

$:lt:ff*"e mi derlydeet kaldtit

synes da heller ikke at have varet
uden resultater.Senerei Johannesevangeliettager han Jesusi forsvar
over for sinekollegaer(7.50).Og sammen med Josef af Arimataa lagger

lighed mod en fra det gode selskab,
somhan vistemod toldereog syndere.
En reprasentantfra det godeselskab,
som Nikodemusvar det, er ogsAet
Og Jesuser jo kommetfor
menneske.

Og om den nye fsdsel i
omvendelse.
diben aleneer Gudsvark, er den sandet ogsd.Sdogsdog ikde omvendelse
ke mindst i dennesammenhang,har
Jesuord til Nikodemusadresseocsa

tein, tor a" gri,
"oii-c"J
.t tnlO ham, ,ileius
svarede
og sagdetil ham: >Sandelig,
sinOe-tig
sigerjeg dig, ingJi
tan se-Guis iigi, hVis tian
ikke bliver fsdipA ny.<Ni-

-som er i Himmelen.og lige----- .
. >Hvordan kan dette ske?< som Moses ophsjede slangen i srkenen, sAdan mA
Jesussvaredeog sagdetil
ham: >Er du larer i Israel Menneskesonnenophsjes,
og forstAr ikke dette?San- for at enhver,som tror, skal
delig, sandeligsigerieg dig, haveevigtliv i ham<.
-

ii"n-ir,r..bliver fsdt if vand
og And. Hvad der er fsdt af
kidet, er kod, og hvad der'
er fsdt af Andei, er And.
., ,
. , ikke
Du mA
undredig over,

Hvis det var af frygt for de religiose
kollegaers
dom, at Nikodemuskom til
JesusDomnatten<<,
sAer det dog bedre at komme sAdanend slet ikke at
kommetil Jesus.For et msdemed Jesusindebarerden risiko, at Jesusvinder overen!

jo ikke. Snareretvartimod. Men Jesus er ifike af den slags,som indgAr
taktiskealliancerpi de andresvilkAr.

Hos Jesuser der ingenleflen for lardommen eller den religisse alvor og
mAlrettethed,som Nikodemus stod
somreprEsentantfor.
Msdet mellem Jesusog Nikodemus Men samtidigviser han sammekarsynesda heller ikke at have varet
lighed mod en fra det gode selskab,
uden resultater.Senerei Johannes- somhan vistemod toldereog syndere.
fra det godeselskab,
evangeliettager han Jesusi forsvar En repreesentant
over for sinekollegaer(7.50).Og sam- som Nikodemusvar det, er ogsAet
men med Josef af Arimataa lagger
Og Jesuser jo kommetfor
menneske.
han Jesusi graven(19.39).Og brugte at frelse mennesker,uanset hvilken
gradsforskel
der er pAdem.
en hel del pengepi Jesusved den lejlighed.NogetsAdantgor man vel kun,
Som farisaer af religios observans,
menneske.
var Nikodemuset dresseret
dersomman har stor hengivenhedfor
en dsd mand eller en meget losslup- PA det menneskeligeplan er det ikke
Men
pen.
altid sAgalt, at man er dresseret.
abe,kladt
Det sidstekan man se bort fra. Som
ligesAlidt somen dresseret
til at
pA som et menneske
og dresseret
medlemaf jodernesreligioserAd og
bliver et mentillige som from farisaer, har Nikoageresom et menneske,
religidemustilhsrt den religioseelite.Samneske,ligesi lidt er et dresseret
et Gudsbarn.
tidig var han teologellerskriftklog.SA
ostmenneske
Spsrgsmiletom, hvordanman bliver
det at skejeud, md man regnemed,
et guds barn eller en kristen, er det,
han har overladttil andre.
som Jesus bide rejser og selv beOg dog. PA€t punkt skejerhan ud ved
svarer.Til Nikodemus'store forbavselvat tage initiativet til et mode med
selse.
Jesus.Og det er vel at marke et mode,
For at >se Guds rige< eller >rkomme
hvor han ikke vil konfrontation,men
ind i Guds rige<mA der en nY fsdsel
vel sagtensinformation.
og derHvad Nikodemusegentligville sporge til. Det galder allemennesker,
med ogsAden religioseelite. Hermed
Jesusefter, kan vi kun gette os til pA
viserJesusikke blot, at det er nsdvenden efterfolgendesamtale.Han fir
digt, at der sker noget helt nyt, men
kun gjort sineindledendebemarkninogsd,at det er umuligt for mennesker '
ger fardig, fsr Jesusbegynderat styre
at oprette et levende samfund med
samtalen.
Gud pAegnebetingelser.
Men de indledendebemerknirrlcr €r
Ingen kan jo fsde sig selv. Derfor
simand sigende nok. Nikodemus
rammer selve betegnelsen>fsdt pA
anerkender,at Gud er med Jesus.Det
ny< da ogsi Nikodemus.Og enhvertil
gsr han med henvisningtil de tegn, Jeandretider, der lignerham. Og han er
sus har gjort. Alene var han jo ikke
over Jesu
om at have hsrt eller set, hvad Jesus ikke enemedsin forbavselse
pAstand.
gjorde. Men nogle af hans kolleger
Den nye fsd'ei eller genfsdslensker
havde dog en anden losning herpi,
ved vand og And - fortsatter Jesus.
den nemlig,at Jesusstodi ledtogmed
Den nye fsdsel skerved dAben,Anden
denOndeselv.
og Ordet. Et troensmysteriumer det
Enhverandenend netopJesusville vel
jo, at Gud ved ddbengsr os til sine
falde for fristelsentil at indgA en albsrn.
liancemed en reprasentantfor de reliMed ordet og Anden er vandet>rbadet
gisseledere.For mangeaf den slags,
til genfsdelsi<,som Paulusskrivertil
som ikke ville konfrontation,var der

Titus (3,5). Uden ordet er vandetvaskevandog intet andet, som Grundtvjg kunneformuleredet.
Selv om evangelieti diben vel ikke
kan betonesnok, er det imidlertid en
kendt og bedroveligsag,at mangeefter den nye fodselslumrerind i en Andeligdsd.
Til sidanne mA der lyde et kald til
Og om den nye fsdsel i
omvendelse.
dtrbenaleneer Gudsv&rk, er den sandet ogsi. Si ogsi og ikde omvendelse
ke mindst i dennesammenhang,har
Jesuord til NikodemusadresseogsA
til en kirke med mange barnedobte,
som er vokset ud af troens livssamfund med Jesus.Og som af en eller
andengrund ikke har set, at den Jesus,til hvis navn de er dsbt, er han,
som for deresskyld blev >ophsiet<.
og
Fsrst pi korset, sA i opstandelsen
nu i himmelen.
Egentlig cr det jo dristigt at tale om
Men
Jesudsd som en >oPhojelse<<..
det er nu et karakteristisktrak i Johvor Jesu er dgd,
hannesevangeliet,
opstandelseog nuvarende virksomhedi himmelensesi Et Perspektiv.
For Israelsfolk i sin tid var det deres
sidstechancefor frelse, at se oP PA
kobberslangen.
For alle, somvil blive ved med at vere
det de er, >fsdt PAny<, er der frelse
vedat sepAJesus.
I det er der liv. Og i det vedvarende
blik bevareslivet. Bdde for dem, der
er fsdt som religisseeller manglerde
religisseantenner.
NAr alt kommer til alt, er det nemlig
sletikke det, sagenster og falder med.
Men om man vil ladeGud handlemed
en pAhanspramisser.
I msdet med Nikodemusviste Jesus,
ven. SA
at han ogsi er de smAsynderes
er der ogsAhAbfor dem. Andre steder
viserhan, at han er de storesynderes
ven.
der
Han kom for at frelsemennesker,
vil se pA ham. Og si levedet nYeliv,
som den nye skabninger kaldet til at
leve.!{gM-End
l"$ .t

{IIffiS',

i;fe1&w*}tA;$rdmflQ

