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Født af ånden
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. 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.«

Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-15

Det er ikke nok med stor indsats
Selvom Nikodemus ikke hører til de kendteste personer fra Ny Testamente, er
han alligevel kommet med i Pedersborg kirkes altertavle. To gange endda.

I det store midterfelt er Nikodemus med til at tage Jesu lig ned af korset, og i
billedseriens næstsidste billede er det bl.a. Nikodemus, som ligger Jesus i
graven. Nikodemus havde store mængder salve med; myrra og aloe, som de
smurte liget ind i, inden de viklede Jesus ind i ligklæderne.
Ved Nikodemus første møde med Jesus havde farisæeren ellers haft svært ved
at forstå Guds Søn. Jesus talte om ånd og genfødelse. Nikodemus forstod ikke
et muk. Det var alt sammen sort tale for farisæeren.
Derfor udtrykker altertavlen en glædelige afslutning på fortællingen om
Nikodemus. Da hele folkestemningen havde vendt sig mod Jesus, og
farisæerne havde fået ham ryddet af vejen, er Nikodemus stadig på Jesu hold.
Denne gang ikke om natten, for de skulle have Jesus lagt i graven inden
sabbatsdøgnets indtræden. Da det så ud, som om Jesus havde tabt, var
Nikodemus Jesustroende i fuld offentlighed. Han ofrede både sit rygte og 25 kg
fornem salve på at gøre, hvad der skulle gøres. Ånden havde alligevel formået
noget med Nikodemus.
Umiddelbart tænker vi vel, at Jesus med kødeligt mener materielt. For vores
perspektiv er en voldsom eksponering af ting og sager. Bønnen giv os i dag
vort daglige brød er pustet op til at være den vigtigste i Fadervor.
Men helt så enkelt er det ikke. Nikodemus er ikke evangeliets repræsentant for
det materielle. Nikodemus repræsenterer den religiøse verden. ”Du ved ikke
hvem Gud er, du kan ikke se Guds rige uden at være født af Ånden”, siger
Jesus til en mand, hvis religiøse praksis har givet ham sæde i jødernes højeste
råd. Det er ret stærkt. Det kødelige er i Jesu tale ikke bare drømmen om
mærkevarer og eksotiske madretter. Det kødelige er også drømmen om at
nærme sig Gud i rettroenhed, fromme øvelser og pilgrimsrejser. Det kan godt
være, at du kan skaffe dig en ny bil ved egen indsats og uden at bede
Fadervors bøn om det daglige brød. Men du kan ikke skaffe dig et glimt af Gud
ved egen indsats. Uden bønnerne helliget blive dit navn og komme dit rige får
du ikke Guds rige at se, for du må fødes på ny af Ånden. Nikodemus forstod
det ikke, men det virkede alligevel.
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