
  

Johannes 3

Underbygger temaet for hele Johannes Ev. 
som vi finner i Joh. 20.30-31:  

«Også mange andre tegn gjorde Jesus framfor 
disiplene Sine, tegn som ikke er nedskrevet i 
denne boken.  Men disse er skrevet ned for at 
dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn, 
og for at dere ved tro skal ha liv i Hans navn.»



  

Kapittel inndeling kanskje noe uheldig.  
Vi starter med Joh. 2,23-25.

Kap. 3,1 Jesus kjente Nicodemus' hjerte.  
Derfor «betrodde» Han Seg til ham.

Vers 2 – Nikodemus viser respekt og erkjenner at 
Gud er med Ham.  Ingen tvilte på at Jesus gjorde 
under da!  Det skal 1900 år og en herdet 
akademia til for å betvile at Jesus gjorde under.

Det var disse som «trodde på Hans navn» 
på grunn av de undrene Han gjorde, men 
som ikke hadde en «frelsende tro».  «Jesus 
betrodde Seg ikke til dem.» 



  

Det kan være at Nikodemus ville drøfte dette 
med Messias' gjerning som gjenoppretter for 
Davids rike.  Jesus snur diskusjonen med en 
gang til hvorfor Han kom denne gangen, som 
personlig Frelser for Nikodemus og oss 
andre. Les vers 3.

Nikodemus visste ikke at Han som 
fremstående religiøs leder ikke var skikket til 
«riket».  Vers 4 - Han forstår ikke ennå hva 
gjenfødelsen er.



  

V. 5 – «Vann» er sannsynligvis brukt her, 
som mange andre steder, som uttrykk for 
Guds Ord (f.eks. «Dere er alt rene pga det 
ord jeg har talt til dere» Joh.15,3). 

Ordet og Ånden

Vi ser de mange eksempler i Ap. Gj. hvordan 
Guds Ånd tar Guds Ord og taler til hjertet.  
Da blir det gjenfødelse.  Eks. Pinse, den 
etiopiske hoffmann, Kornelius, og Paulus.



  

v. 6 – sammenligne med 1. Kor. 15,50 
                og Rom.8,7-9

Gud har ingen planer om å forbedre vår gamle 
natur og frelse den.  Han vil gi oss en ny natur!

v.7-8  Vinden  er som Ånden på denne måten... 
Vi kan ikke se den, forstå den, eller styre den, 
men vi kan se dens virkning og kjenne dens 
kraft.  

v. 9 -10  Nikodemus, den kloke rådsherren, 
forberedes nå av Jesus til hva Han må forkynne 
– Sin frelsesvei.



  

v. 11-12    Legg merke til at «tar imot» i vers 11  
er synonymt med «tror» i vers 12.

I vers 12 ligger det i bunn at vi må tro alt som 
står om jordiske ting  i Bibelen.  Det er mange 
som trekke Bibelens troverdighet i tvil om 
jordiske ting - f.eks. historie og vitenskap.  
Disse vil ha store problemer etter hvert med å 
tro på åndelige sannheter som Bibelen legger 
fram.



  

v. 13-15  Jesus sier om Seg selv.  Jeg er Guds 
Sønn, jeg skal dø på korset, jeg kom fra 
himmelen og skal til himmelen igjen, jeg skal gi 
evig liv til den som tar imot (ser på) Meg.

v. 16  «For så høyt», eller «På denne måten» 
har Gud elsket verden...   

Det står ikke «For så høyt har Gud elsket 
verden at Han frelste verden»  Det står «at 
Han gav sin Sønn».  Dette er forskjellen på å 
være frelst av kjærlighet, eller frelst av nåden.



  

Gud sendte Jesus til verden pga Hans 
kjærlighet, men Han frelser oss pga Hans 
nåde.  
Bare de som «tror»\»tar imot» Jesus 
gjennom Guds vitnesbyrd i Ordet og Ånden 
kan bli født på ny til evig frelse.

v.17-18  Jesus taler til Nikodemus, som 
trodde at Messias skulle komme som 
dommer.  Profetiene om disse ting som 
Nikodemus tenkte på skal en gang oppfylles, 
men dommen er alt avsagt.



  

v. 19-21 Det finnes to veier, Lysets vei og 
mørkets vei.  

Spørsmålet er om du elsker Lyset eller 
mørket.

Dette avslutter samtalen med Nikodemus.  
Vi treffer ham igjen i Joh.7,50-52 og19,39.



  

Fra vers 22 til 36 er Johannes døperens 
vitnesbyrd. 

Legg merke til den menneskelige reaksjonen 
til Johannes' disipler.  De var nidkjær for det 
opplegget de holdt på med.  Men Johannes 
pekte på Jesus.  Johannes hadde ingen 
personlige ambisjoner.

v. 29 Læren om Kristi brud.

 v. 31-36 Vi ser paralleler til det Jesus sa 
til Nikodemus.



  

v. 36 - «den som ikke vil tro (ta imot, se på) 
Sønnen....»
Mennesker har den frie vilje til å velge Jesus.
Vi er ikke åndelige roboter.  

Husk veien til Kain.


