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Bibeltekst

Joh 3,1-6: Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus,
medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham:
»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.« Jesus svarede ham:
»Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan
ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et
menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang
komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig
siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme
ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af
Ånden, er ånd.
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Baggrund







Som farisæer kendte Nikodemus til Guds rige. For ham var
overholdelse af loven helt afgørende for at komme ind i Guds
rige.
Nikodemus opsøger Jesus, fordi han lærer anderledes og
underbygger sin lære med tegn.
”Født på ny” kan også oversættes med ”født ovenfra”.
I luthersk tradition forstås fødslen med vand og ånd som en
henvisning til dåben. Vandet er det ydre, synlige tegn, som
markerer at Guds Ånd udgydes over den døbte.
”Kød” hentyder her til et liv underlagt syndens magt.
”Ånd” hentyder her til et liv under Guds herredømme.
Forudsætningen for at komme ind i Guds rige er, at vi
anerkender Gud som Herre.

Samtale







Hvad ligger der i billedet med at komme ind i Guds rige gennem
en fødsel?
Taler Jesus om Guds rige som et konkret sted eller som et mere
dynamisk herredømme?
Tal om dåbens betydning for jeres tilhørsforhold til Guds rige?
Udelukker Jesus nogen fra Guds rige? Hvem?
Del udfordringer med at være ”født af kødet” og leve under
syndens herredømme.
Del erfaringer med at være ”født af Ånden” og leve under Guds
herredømme.

Noter

Respons

Gør som Jesus: bring i nogle situationer samtalen ind på det, der er
vigtigt, selv om din samtalepartner prøver at tale udenom – som
Nikodemus.

