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AT SPØRGE I NATTEN

Trinitatis – Johannes 3,1-15

Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikode-
mus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om nat-
ten 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, san-
delig 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. Du skal ikke undre dig over, at jeg 
sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen 
den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den 
kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med 
enhver, som er født af Ånden.”

Nikodemus spurgte ham: “Hvordan kan det gå til?” 
Jesus svarede: “Du er lærer i Israel og forstår ikke det? 
Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, 
og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vo-
res vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det 
jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det 
himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der 
steg ned fra himlen, Menneskesønnen.

Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan 
skal Menneskesønnen ophøjes,  for at enhver, som tror, 
skal have evigt liv i ham.”
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I domkirken i Firenze står en pietà, en skulpturgrup-
pe der fremstiller Jesu nedtagelse fra korset. Den er 
udfærdiget af Michelangelo hen i mod slutningen af 
hans liv. Maria og Maria Magdalene løfter og støtter 
Jesu kvæstede legeme, mens Nikodemus øverst sam-
ler dem alle. Han udviser en medfølelse som forener 
Maria med hendes døde søn, så hendes sorg bliver til 
at bære. Michelangelo har udhugget Nikodemus som 
et selvportræt, og det var meningen at skulpturgrup-
pen skulle være hans eget gravmæle. Sådan blev det 
ikke. Efter sigende skulle Michelangelo være blevet så 
utilfreds med værket at han gav sig til at ødelægge og 
siden afhænde det.

Nikodemus gav på den tid navn til katolikker som 
hemmeligt, i ly af natten, sympatiserede med refor-
mert teologi. Disse nikodemitter, som Michelangelo 
omgikkes, søgte en mindre institutionsbåret tro. Ni-
kodemus var symbol for dem der søgte en personligt 
tilegnet tro som svar på menneskets dybeste spørgs-
mål.

Det harmonerer med dagens evangelium: ‘Der var 
et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, 
medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om nat-
ten’. Nikodemus er et menneske, først og sidst. Dertil 
er han jøde, farisæer, rådsmedlem, men det er ikke så 
vigtigt. Når nogen ellers opsøger Jesus, er det oftest 
båret af bestemte interesser. De vil have ham til at 
gøre noget for sig. Han skal helbrede deres barn el-
ler afhjælpe en lidelse. Ikke Nikodemus. Men hvorfor 
kommer han da til Jesus?

Nikodemus kommer som et menneske der søger 
svar på hvad det dybest set kommer an på for et men-
neske. I evangeliets sprog er det at ‘se Guds rige’, at 
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‘komme ind i Guds rige’. Det kan man kun hvis man 
– som Jesus siger – ‘fødes på ny’. Man er ikke uden 
videre et menneske, man bliver det, ved en genfødsel.

Det menneskelige ved Nikodemus er ikke hans po-
sition i samfundet, ikke hans politiske eller religiøse 
tilhørsforhold. Det menneskelige er at han søger at få 
blik for Guds rige.

Det menneskelige har mange sider. Medfølelse, som 
nævnt. Rummelighed. Sans for det skrøbelige. Ufor-
dømmende. Overbærende. Opmærksom. Den men-
neskelige mildhed – ‘the milk of human kindness’ – 
er netop hvad Shakespeares Lady Macbeth frygter at 
hendes mand har for meget af, så han er for stor en 
kryster til at gøre hvad der skal til for at tage magten. 
For det menneskelige er aldrig det hensynsløse, men 
altid at tage og vise hen-syn, at se hen til andre.

Lad os i dag vende det døve øre til spotterne som 
håner det menneskelige for at være alt for menneske-
ligt og udbrede selvgodhedens gift. Lad os tage evan-
geliet på ordet: ‘Der var et menneske.’ Et menneske 
som kommer til Jesus uden at ville have ham til at 
gøre sig en tjeneste, uden særinteresser, og som ikke 
kommer i et offentligt øjemed. Han kommer ‘om nat-
ten’, for om natten står tankerne nøgne. Ubeskyttede 
af alle udenværker. ‘Der var et menneske’.

I grunden er det menneskelige ‘at fødes på ny’. Et 
menneske fødes to gange. Det fødes naturligt. Udsty-
ret med fortrin og mangler. Barn af nogen som det 
ligner, men ikke altid vil kendes ved. Ja, det er som 
om mennesket er nødt til at fjerne sig fra sit naturlige 
ophav. Som om det ikke kan være bundet af sin na-
turlige fødsel. Det må fødes for anden gang. Det kan 
ikke nøjes med at være født naturligt, ‘født af kødet’, 
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som evangeliet siger. Det må tillige være ‘født af Ån-
den’. Et menneske må med andre ord overtage sit liv. 
Det er ikke umiddelbart et menneske; det bliver det, 
ved åndens genfødsel.

Eller det kan blive det, for det bliver det ikke altid. 
Det bliver ikke menneske hvis det bare ser sig selv 
som jøde, farisæer, rådsmedlem. Som dansker, kri-
sten, kvinde eller mand. Det er noget vi er i kraft af 
vores naturlige fødsel og fødested. Det skal vi natur-
ligvis vedstå, og vi kan måske også godt tillade os at 
være en lille smule stolte af det, men ikke ret meget. 
Der er alt for megen selvgod stolthed i omløb. I vores 
pukken på hvem vi naturligt er, kan vi miste blikket 
for det menneskelige som er det vi bliver, det vi skal 
genfødes til.

Den stolthed besad Nikodemus ikke meget af. Han 
var et menneske der kom til Jesus om natten. For at 
høre hvad det er at være menneske. Og så får han 
dette svar at man ‘må fødes på ny’. Og han får dette 
billede: ‘Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører 
den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og 
hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er 
født af Ånden.’

Når vi fødes naturligt, véd vi hvor vi kommer fra, 
hvem vi er, og hvor vi går hen, til døden. Men når vi 
genfødes, når vi fødes åndeligt, véd vi ikke hvor vi 
kommer fra eller hvor vi går hen.

Det menneskelige kan ikke forklare sig selv. Det har 
en oprindelse det ikke kan gøre rede for, og det løber 
ud i noget det ikke véd hvad er. Vi véd ikke hvor den 
ånd som gør os menneskelige, kommer fra, og vi véd 
ikke hvor den bringer os hen. Kun dette at vi ikke 
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længere behøver at klamre os til hvem vi tror vi selv 
er. Så vi kan se hen til de andre.

Vi lever ud af det som vi ikke kan fastlægge fordi det 
er noget andet end hvem vi umiddelbart er. Vi kalder 
det Gud. Gud sender sin ånd til os, ånden som udgår 
fra både faderen og sønnen – for som Paulus skriver 
i dagens stykke fra Romerbrevet: ‘... fra ham og ved 
ham og til ham er alle ting.’ Vi lever af den treenige 
Gud: fra Gud, ved Gud, til Gud. Da lever vi ikke 
‘naturligt’, men ‘åndeligt’, for da er vi ‘født af Ånden’.

Vi møder Nikodemus to gange mere i Johannes-
evangeliet. På et senere tidspunkt fælder nogle af 
hans farisæiske kolleger en hård dom over Jesus, uden 
at de har gjort sig den ulejlighed at forsøge at forstå 
ham. Nikodemus foreholder dem: ‘Vores lov dømmer 
da ikke et menneske, uden at man først har hørt på 
ham og fået rede på, hvad han har gjort?’ Men de af-
viser ham blankt: ‘Er du måske også fra Galilæa?’ Og 
så er han bare et menneske.

Vi møder Nikodemus sidste gang ved gravlæggel-
sen. Han kommer ingen steder fra, og pludselig er 
han der bare. Som om han på afstand hele tiden har 
fulgt Jesus: ‘han medbragte en blanding af myrra og 
aloe, omkring hundrede pund.’ Sorgens enkle om-
sorg.

Det er denne omsorg Nikodemus nærer i Michel-
angelos pietà. Han er den samlende fi gur fordi han 
er det menneske der er genfødt til at leve ud over sit 
eget, ved sin medfølelse, sansen for det skrøbelige, 
opmærksomheden, venligheden.

Det var mennesket Nikodemus der kom til Jesus om 
natten. Det var dette menneske som forsvarede Jesus 
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mod umenneskelige domme. Og det er det menneske 
som tager den døde ned fra korset, mens han forsøger 
at trøste Maria i hendes sorg. Han er ikke jøde, fari-
sæer, rådsmedlem.

Det menneskelige kan ikke forklare sig selv, og det 
bliver umenneskeligt når vi forsøger på det. Vi kom-
mer af noget som vi ikke selv har hånd om. Og vi er 
på vej til noget vi heller ikke har greb om. Vi lever fra 
Gud, ved Gud, til Gud. For ånden ‘blæser, hvorhen 
den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor 
den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det 
med enhver, som er født af Ånden.’

Salmer
 752: Morgenstund har guld i mund
 417: Herre Jesus, vi er her
 441: Alle mine kilder skal være hos dig
 493: Gud Herren så til jorden ned
 384: Til klart Guds ansigt vi skal se
 11: Nu takker alle Gud




