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Man skal ikke have vandre længe i kristne kredser før man har hørt frasen “Født på ny”, 
men selv om det er en kendt frase så er det mange kristne som ikke forstår hvad det vil 
sige at være født på ny.

At være født på ny har ikke noget med om du regelmæssigt kommer i en kirke eller ej 
og det har heller ikke noget med hvad du intellektuelt tror på. At blive født på ny er en 
indre forvandling hvor dit gamle “jeg” bliver ernet og hvor en ny skabning bliver født.

2. Korintherbrev 5:17
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 
Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

Den nye fødsel er utrolig vigtig for dit kristne liv, for om du ikke bliver født på ny vil 
du aldrig rigtig kunne gribe frelsen. Før du er født på ny vil det hele kun være teorier, 
bud, regler og religion.
 I dag er det mange der bliver en del af kirken uden at være født på ny. Dette kan 
være lidt farlig for mennesker kan blive “lært op” til at være gode kristne uden at de 
virkelig er det. Men for disse mennesker som kommer med uden at være født på ny vil 
kristenlivet være et evig stræb, for de har ikke den indre drivkraft der skal til.

Når de kommer og er usikker på om de er frelst eller ej, så er vi lært op til at hurtig 
klappe dem på skulderen og sige “Ingen problem... bare slap af... selfølgelig er du frelst!”. 
Men her tror jeg ofte mange kristne gør ondt værre ved at overfladisk behandle et 
sådan seriøst emne som om en person virkelig er frelst eller ej.
 Vi skal ikke gøre det vanskelig for mennesker at blive frelst, men vi skal heller ikke 
gøre det nemmere end det Bibelen gør det.

Fødsel påvirker livet
Når det kommer til fysisk fødsel behøver man ikke at være en professor for at forstå at 
fødselen har stor indvirkning på resten af ens liv men rigtig mange kristne får en 
dårlig start på deres nye liv. Om du spørger en jordmoder så vil hun sige at der er tre 
ting der er vigtig når et barn bliver født.

✦ Navlestrengen må klippes (dette tilsvarer omvendelse)
✦ Babyen må vaskes (dette tilsvarer dåb)
✦ Man får babyen til at give lyd fra sig (dette tilsvarer håndspålæggelsen)

Du kan trække paralleller mellem fysisk fødsel og åndelig fødsel og jeg tror også det er 
derfor Jesus bruger metaforen “blive født på ny” når han taler med Nikodemus.
 Både omvendelse, dåb i vand og Helligåndens dåb er vigtige elementer når det kommer 
til din kristne vandring og om du mangler en af dem vil det være som om motoren ikke 
kører på alle tændpluggerne. Jo hurtigere du kan få alle tændpluggerne i funktion, jo 
nemmere og hurtigere vil du vokse som kristen.

Hvorledes bliver man født på ny?
At blive en kristen er at blive født på ny, og om man ikke er født på ny så er det ingen 
hensigt i at kalde sig kristne. Du kommer ikke til Himmelen kun fordi du kalder dig en 
kristen, men når det kommer til Guds rige så er det kun det at være født på ny der gælder.

Galaterbrevet 6:15
For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse.

Det store spørsmål er “hvorledes bliver man en kristen?” og får man svar på det spørgsmål 
så ved man også hvorledes man bliver født på ny.
 Hvad kristne svarer på dette spørgsmål afhænger ofte at hvilken kirkeretninger de 
tilhører og her har det vært mange heftige diskussioner  blandt kristne.

Født på ny

Johannes 3:6
Det, der er født af kødet, er kød, og 
det, der er født af Ånden, er ånd.

Johannes 3:3
Jesus svarede ham: »Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Den, der 
ikke bliver født på ny, kan ikke se 
Guds rige.«



De fire hovedstrøminger når det kommer til frelse er:

✦ Omvendelse: Man bliver først frelst når man har vendt sig bort fra synden
✦ Tro på Jesus: Man bliver frelst ved at si at man tror på Jesus
✦ Dåben: Man bliver Guds barn i dåben
✦ Helligåndens dåb: Men er ført virkelig frelst når man er blevet fyldt af Helligånden

Men om du læser i Bibelen så vil du finde grundlag for alle de forskellige påstande og 
det store spørgsmål bliver så “hvem har ret?”
 Men når du finder grundlag for alle disse påstande i Bibelen, så burde man måske 
spørge sig selv om måske alle af dem er rigtig? Jeg tror en god opskrift på vranglære er 
når man tager en del af sandheden og gør den til hele sandheden.
 Salme 119:160 siger at summen af Guds ord er sandhed og derfor tror jeg ikke at 
vi kan løsrive disse elementer fra hindanden.

Apostlenes Gerninger er den bedste manual
Om man skal se på hvorledes man bliver frelst er det bedste sted at se Apostlenes Gerninger. 
Evangelierne beskriver en overgangs periode mellem GT og NT. Derfor var det ingen som 
blev født på ny i Evangelierne. Brevene og Johannes Åbenbaring er skrevet til mennesker 
som allerede er frelst, så der får man ikke rigtig med sig hvad de første kristne gjorde 
når folk for første gang tog imod Jesus.
 Det bedste sted at se er i Apostlenes Gerninger for der finder du detaljerne når det 
kommer til hvorledes de første kristne forkyndte evangeliet og hvad de gjorde når folk 
tog imod budskabet.

Apostlenes Gerninger 2:38
Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders 
forladelse, så skal I få Helligånden som gave.

Apostlenes Gerninger 8:12,17
Men da de nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, 
lod de sig døbe, både mænd og kvinder....De lagde så hænderne på dem, og de fik 
Helligånden.

Apostlenes Gerninger 8:35-38
Filip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om 
Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden 
sagde: »Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?« Filip sagde: »Tror du af hele 
dit hjerte, så kan det ske.« Han svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.« Han 
befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og 
hofmanden, og Filip døbte ham.

Apostlenes Gerninger 10:44-48
Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af 
jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at 
Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger; for de hørte dem tale i tunger og 
lovprise Gud. Da tog Peter til orde: »Mon nogen kan hindre disse mennesker i at blive 
døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi?« Han befalede da, at de skulle 
døbes i Jesu Kristi navn.

Når man lægger sammen disse eksempler fra Apostlenes Gerninger, så ser vi at de elementer 
som var tilstede når folk ble frelst var:

✦ Omvendelse
✦ Tro på Jesus
✦ Dåb i vand
✦ Dåb i Helligånden

De samme elementer ser vi også i Johannes sin forkyndelse, i Jesu forkyndelse og i 
Paulus sin forkyndelse selv om de ikke altid bliver nævnt i rækkefølge.
 Når man læser Hebræerbrevet 6:1-2 ser vi at også Hebræerbrevets forfatter nævner 
samme punkter i sin liste over de kristne grundsandheder.
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Tro er det vigtigste element
Bibelen er meget tydelig på at man bliver gjort retfærdig af tro alene, så jeg tror det er 
rigtig at sige man bliver frelst ved tro. Men det bliver fejl at sige at man bliver frelst af 
tro alene om det betyder at man løsriver troen fra resten pakken.

At blive frelst er i enden på vandringen
Mange har i dag et lidt fejl billede af hvad det vil sige at være en kristen og det kommer 
tydelig frem når de begynder at stille spørgsmål som:

✦ Må jeg være døbt for at være en kristen?
✦ Må jeg tale i tunger for at være kristen?
✦ Kan jeg være samboer og stadig være kristen?
✦ Kan jeg godt ryge og stadig være kristen?
✦ Osv.

Problemet er at mange (måske lidt ubevist) har en holdning af at kristen er noget du bliver 
en gang. Og når man en gang er blevet kristen, så er det nogle som tror på det vi kalder 
“en gang frelst - altid frelst” og andre som har en holdning som siger at om du ikke 
opfører dig pænt så mister du frelsen.
 Men grunden til at vi har så stor forvirring rundt hvad man kan og ikke kan gøre som  
kristen har med at vi egentlig ikke forstår hvad det vil sige at være en kristen.

Hvad vil det sige at være en kristen?
Om du spørger den almindelige dansker hvad det vil sige at være en kristen, så ville du 
nok fået et meget anderledes svar end om du spørger nogle her i menigheden. Often så 
tænker vi ikke så meget over dette, men faktisk så er dette et ret alvorlig problem. For 
det betyder at når vi står frem og siger vi er kristne, så har de slet ikke forstået hvad vi 
netop har sagt.
 På internet så jeg en oversigt over ord der havde forandret mening i løbet af 
historiens gang, og det er meget interesant hvor drastisk ord kan forandre mening. For 
eksempel så betød ordet “Awful” oprindelig “Deserving of awe”, ordet “Sophisticated” 
betød oprindelig at man var “Corrupted” og at være “Nice” betød for længe siden at 
man var “Ignorant or Stupid”.
 På samme måde så har ordet “Kristen” forandret mening i løbet af historien og 
faktisk så er ikke ordet “Kristen” et ord de kristne selv har valgt. Det var et øgenavn 
som blev givet disciplene i Apostlenes Gerninger 11:26.
 Men jeg tror ikke det kun er dem udenfor kirken som ikke altid helt forstår hvad 
det vil sige at være en kristen. For ofte er vi bedre til at organisere de rammer der 
udgør det vi kalder kirke, end hvad vi er til at discipelgøre mennesker.
 At være en kristen handler ikke om at blive medlem i en kirke eller begynde at gå på 
møder hver søndag. At være en kristen er at være en discipel af Jesus.

Bibelen skiller ikke mellem en discipel og en kristen
Det er et problem i dag at vi har lavet et skille mellem det at være en kristen og det at 
være en discipel. Vi har et svar for hvordan man bliver kristen og det er kun ved at tro 
på Jesus og om nogle bliver lidt mere seriøse når det kommer til den kristen tro så vil 
man sige at vedkommende er en discipel.
 Men om Bibelen ikke skiller mellem det at være en discipel og det at være en kristen, 
så bliver det jo fejl om vi gør det nemmere at blive en kristen end at blive en discipel. 
Men fordi vi måske synes at kravene for at blive en discipel er lidt hårde så har vi lavet 
en lille smutvej som er lidt nemmere.

Lukas 14:33
Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.

Mattæus 10:24
Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, 
skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.

Vi kan godt lave smutvejer som for mennesker virker mere behagelig men i Guds rige 
findes der ingen smutveje. Vi må komme til Gud på Hans præmisser og ikke på vores 
egne. Gør vi det vil vi kun narre os selv.



Måske tænker man at man næsten må være perfekt for at være kristen, men det 
handler ikke om at være perfekt. Det handler om bestemmelsen om at følge efter 
Jesus. Ingen af os klarer det helt perfekt, men om vi holder fast i Ham så vil Han også 
holde fast i os.

En Jesu efterfølger
At være en discipel er ikke noget du bliver en gang, også er du det resten af livet. 
At være en Jesu discipel er en livslang process hvor du daglig søger at blive mere lig 
Jesus og gøre det Han beder dig om at gøre.
 Om man ser på spørgsmålene over, så er det mange af dem der bliver nemme at 
besvare om man ser på det at være kristen som det at leve i et discipel-forhold til 
Jesus. Da bliver spørgmålet i stedet: “Kan jeg ignorere det Jesus siger og stadig være 
lydig imod Ham?”

Lukas 6:46
Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger?

Når nogle tager imod Jesus, så burde vi heller sige “Gratulerer, du er nu begyndt at 
følge efter Jesus”, end at sige “Gratulerer, nå er du frelst” For det handler ikke hvad du 
gjorde lige den dagen du bestemte dig for at tage imod Jesus, men om vandringen du 
vandrer efter at du har taget denne bestemmelsen.

Gruppearbejd
Læs Johannes 3:1-10
1. Hvad lærer det afsnittet dig om at blive født på ny

Læs 1. Korintherbrev 15:50
1. Hvad er det der ikke kan arve Guds Rige
2. Hvad betyder det at kød og blod ikke kan arve Guds Rige?

Læs 1. Johannes 3:1-10
1. Hvad i os er det der er født af Gud?
2. Hvad får du ud af dette afsnit?

Læs 1. Peterbrev 1:23
1. Hvad lærer du af dette verset?
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