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FOR AT DERE SKAL TRO 

Johannes kapittel 3 

 

 

Johannesevangeliet forteller tre ganger om Nikodemus. Se 

også Joh 7,50-52 og Joh 19,39. De tre fortellingene vitner om 

en utvikling i Nikodemus sitt trosliv. Her kommer han om 

natten. I Joh 7 forsvarer han Jesus foran sine kollegaer i Det 

høye råd.1 I Joh 19 er han sammen med Josef fra Arimatea og 

begraver Jesu kropp, en offentlig handling som knytter han 

direkte til disippelflokken.  

 

 

 

Født av Gud 

Samtalen mellom Jesus og Nikodemus dreier seg om fødsel. Her skjer det som noen ganger 

skjer i Johannesevangeliet, at den personen Jesus snakker med ikke skjønner hva Jesus 

snakker om. De snakker her om to forskjellige ting. Nikodemus tolker Jesu ord som absurde, 

fordi han tenker på en naturlig fødsel. Jesus har aldri ment å omtale en naturlig fødsel, men 

en overnaturlig – der mennesker blir født av Gud. Les sammen Joh 1,12-13, hvor det også 

snakkes om å bli født av Gud. Denne fødselen er ufortjent og uforskyldt. Slik alle fødsler er. 

Men noen står bak en fødsel – og her er det Gud ved evangeliet.  

Evangeliet er Guds kraft til frelse (Rom 1,16), og det er gjennom det ordet vi er født på ny  

(1 Pet 1,23). Jesus svarer Nikodemus at «den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke 

komme inn i Guds rike». I luthersk teologi gis evangeliet og frelsen i dåpen (vann) og i 

forkynnelse av Guds Ord. 

Verden er smittet av synden 

Bibelens kanskje mest kjente vers er Joh 3,16 (Den lille bibel). På en enkel og tydelig måte 

forteller dette verset hovedpoenget i evangeliet.  

I versene rett før henviser Jesus til en kjent GT-historie, som gir oss et viktig GT-motiv og 

perspektiv. Les sammen 4M 21,4-9. Her er Israel bitt av giftige ormer. Løsningen er at Moses 

lager en kobberorm, og hver den som er bitt med gift og ser på kobberormen blir frisk. De 

kunne ikke bli friske uten at Gud gav dem kobberormen.   

 
1 Det høye råd: det religiøse lederskapet jødene hadde under den romerske okkupasjonen. Bestod av 71 

medlemmer ledet av øverstepresten – se Bibel 2011 s.1471 
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Nå sier Jesus at slik Moses løftet opp ormen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen (Jesus) 

opphøyes, slik at hver den som ser ham skal leve. Her snakker Jesus om sin død på korset, 

der han ble hengt opp slik at hvert menneske kunne leve. I Johannesevangeliet er begrepet 

opphøyet alltid knyttet til Jesus på korset (se også Joh 8,28, 12,32 og 12,34).  

For slik ormene bet israelittene med gift, er alle mennesker smittet av synd. Den er en del av 

oss, og vi kaller det arvesynd. Synd gjør at mennesker er fortapt – det vil si uten mulighet til å 

redde seg selv i et evighetsperspektiv. Jesus sier i Joh 3,16 at hele verden er fortapt. Det er 

alvoret og sannheten. Samtidig er det like stort alvor og sannhet at Jesus er løsningen – han 

alene er den som befrir mennesker fra syndens konsekvens.   

Evangeliets kraft og alvor 

I Joh 3,16 kommer det fram at Gud har sendt sin Sønn inn i en fortapte verden for å frelse. 

Det betyr at det er kun ved han det finnes frelse.   

Paulus sier at evangeliet er Guds kraft til frelse (Rom 1,16). Evangeliet er sprengstoff av en 

annen verden. Ved troen på evangeliet blir mennesker erklært Guds barn. Dette er Guds 

gave (Ef 2,8), og vi blir erklært Guds barn ene og alene på grunnlag av det Jesus har gjort for 

oss (Rom 4,24-25).  

Samtidig har det en enorm konsekvens å ikke ville tro evangeliet. Johannes bruker mange 

svart/hvitt kontraster. Han gir oss ikke et tredje alternativ. Enten er man frelst, født av Gud 

og er blitt Guds barn, eller så er man ikke født av Gud, og er dermed fortsatt fortapt. I sitt 

første brev skriver Johannes dette enda klarere, «Den som har Sønnen har livet, den som ikke 

har Guds Sønn har ikke livet» (1 Joh 5,12). 

Å si nei til evangeliet er svært alvorlig. Den som ikke tror «er allerede dømt fordi han ikke har 

trodd Guds enbårne Sønns navn» (Joh 3,18).  

Johannes fjerner enhver tvil i dette kapittelet. Det er Jesus som er livet, og uten han finnes 

det ikke liv. Han kom for å redde det som alt var fortapt. Det handler om Han som kom for å 

gi seg selv, opphøyet på et kors, slik at mennesker ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. 

Født til noe 

Gud føder oss til å være hans barn og til å vandre i lyset. Derfor avsluttes dette avsnittet med 

at vi etter den nye fødselen «følger sannheten, (og) kommer til lyset, slik at det skal bli klart 

at hans gjerninger er gjort i Gud» (Joh 3,21). Peter skriver at som nyfødte barn skal vi lengte 

etter Ordet, så vi ved det kan vokse til frelse (1 Pet 2,2).  

Født til å vokse. Ikke for å bli mer frelst – for er du født, så er du født. Vi skal vokse i det vi alt 

er blitt – Guds barn.  

Samtalespørsmål: 

• Hvordan ville du reagert dersom noe sa at de var litt født?  

• Hvorfor tror du Jesus bruker et «fødselsspråk» i samtalen med Nikodemus?  

• Som spebarn vokser vi til å bli ungdommer og vokse. Dette gjelder troen også, men 

hvordan vokser vi her?  


