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Nogen gange har jeg svært ved at falde i søvn. Falde til ro. For tankerne kører rundt i hovedet på 

mig. Uafbrudt. Det hører jeg mange sige. Det hører jeg mig selv sige. Bekymringerne, 

spekulationerne kan holde os vågne om natten. Når mørket falder på, når natten stunder til så 

bliver der plads også til de store tanker, til de spørgsmål som vi søger efter svar på. Har ham som 

vi møder i dag, Nikodemus også haft det sådan? I hvert fald så kommer han til Jesus om natten. 

ER det fordi han har ligget vågen og ikke har kunnet slippe tanken om, at denne Jesus kunne have 

ret. At det er Gud selv, der kommer dem i møde i ham. Taler han sandt denne Jesus fra Nazareth 

dette helt almindelige menneske som dog er som ingen andre? Er han søn af den levende Gud? 

Er det de tanker, der ikke kan slippe ham? Så han ikke kan falde til ro. Og opsøger Jesus i nattens 

mørke. Det kan også være fordi han ikke ønskede at der var nogen i hans omgangskreds, der 

skulle vide at han talte med denne unge rabbi fra Nazareth. Det skulle holdes skjult. For hvem er 

han, Nikodemus? Ja ud over at være et menneske som vi hørte ”Der var et menneske”- ja det er jo 

klart, at han er det – hvorfor vælger Johannes at tage det med  – måske fordi han vil understrege, 

at Nikodemus repræsenterer ethvert menneske. Altså også du og jeg. Han repræsenterer det 

menneske, der bærer på noget, en tvivl, der nager, et åndeligt mørke. Han repræsenterer det 

menneske der leder efter svar og som gerne vil dele sine inderste tanker med Jesus. I en sen og 

stille nattetime. Jesus tog imod Nikodemus. Hans dør stod åben. Jesus tager imod os, når vi 

kommer til ham. Om det så er midt om natten. Han viser ingen væk. Nikodemus er også farisæer. 

Han tilhører den religiøse elite. De bibelkyndige dem, der kender alle Guds bud og love som vi kan 

læse i Bibelen udenad. Forfra og bagfra. Derudover så er Nikodemus også medlem af jødernes 

råd. Så kan man ikke komme højere op ad rangstien. Hvordan er det med de farisæere som vi 

møder i NT? De er ikke Jesus venligt stemt. Ikke nok med, at han i deres øjne er provokerende – 

se bare, hvem det er han er sammen med – samfundets bundskrab - lyt bare til hans totale 

respektløse og blasfemiske måde at tale om Gud på så er han også i deres øjne farlig. Han 

forstyrrer den velkendte samfundsorden. Han angriber deres autoritet. Han rokker ved deres 



position i samfundet. Det gør han når han åbenlyst angriber farisæerne.  Fordi de mener om sig 

selv – er de ved bedre end alle andre. Fordi de ikke vil høre på Jesus og det han har at sige om 

livet med Gud. Farisæerne er bange for, at Jesus skal få for meget magt. De kan jo ikke undgå at 

se, hvor mange tilhængere han har overalt, hvor han færdes. Hvordan kan det så være, at en 

farisæer som Nikodemus har lyst til at tale med Jesus?  Det er fordi han er blevet optaget af, hvad 

Jesus siger, når han underviser. Den livsvisdom, der er i hans ord. Hvordan hans ord er 

uafrystelige. ”Rabbi, vi ved du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du 

gør uden at Gud er med ham.” Nikodemus har set, hvordan Jesus griber ind i menneskers liv og 

får store ting til at ske. Og for ham, for Nikodemus er det tydelige tegn på, at Gud handler igennem 

ham. At Gud er med ham. Nikodemus har også hørt hvordan Jesus flere gange har sagt: ”Omvend 

jer for Guds riget er kommet nær” Det han gjort ham nysgerrig. ” Så det han vil spørge Jesus om 

det er: ” Hvordan kommer jeg ind i Guds rige? ” ” Den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds 

rige” siger Jesus. Det forstår Nikodemus ikke et ord af. Hvordan kan et menneske blive født igen, 

når det er gammelt? Nikodemus tænker praktisk og konkret. Han tager udgangspunkt i sin sunde 

fornuft. Det er imod naturlovene. Et menneske fødes kun en gang og sådan er det. Men så siger 

Jesus: ”Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige” Forstod 

Nikodemus det svar? Forstår vi det? Hvad vil det sige at blive født af vand og ånd? Jeg tror, at det 

er dåben Jesus tænker på. Når vi fejrer dåb her i kirken så hører vi ordene: ”Den almægtige Gud, 

vor Herre Jesu Kristi far som nu har genfødt dig ved vand og HÅ” Ved dåben bliver vi født igen. 

Gud bliver vores far. Vi bliver hans børn. Vi får vores egen plads i den kristne familie. VI bliver 

hinandens brødre og søstre. Og af Gud får vi en dåbsgave. Vi får hans ånd. Helligånden. Sådan 

var det også med disciplene. Jesus sagde til dem inden han forlod dem: ” I skal døbes med 

Helligånden om ikke mange dage.” Og det blev de. På pinsedagen. Da vi blev døbt tog Guds ånd 

bolig i os. Guds ånd lever i os. Guds ånd åbner vores hjerter for Guds ord. Guds ånd vækker troen 

i os. Guds ånd giver vores liv en ny retning. Så vi vender os væk fra alt det i os der siger, jeg mig 

selv og mit eget, vores selvoptagethed. Så vi vender os om imod Kristus. Så det er ham vi lytter til. 

Ham vi tror på. Ham vi følger. Ham vi lader vise os vej. ”Omvend dig og tro på evangeliet. Guds 



riget er nær.” Jesus svar til Nikodemus var Guds rigets dør står åben for dig, hvis du lader dig 

døbe, hvis du lader Guds ånd leve i dig. Hvis du tror på mig og mit ord. Hvis du lægger dit gamle 

liv bag dig. Og lader mig give dig et nyt.  Må Guds ånd også leve i os. Forvandle os. Forny os. 

Bøje os og forme os så vi lever vores liv som Gud ønsker at vi skal. Amen. Ære være faderen og 

Helligånden som det var i begyndelsen så også nu og altid og i al evighed. Amen.  


