Gjenfødelsen/Den Nye Fødsel
Joh 1,12‐13 & 3,3‐7
1Joh 4,7 & 5,1
2Kor 5,17
Rom 6,2‐11
Jak 1,18

Født på ny betyr to ting:
‐ Født en gang til.
‐ Født på en annen/ny måte.
Ny (gresk: Kainos) betyr: Ny kvalitetsmessig, d.v.s. av en bedre kvalitet, noe som skal
tjene et helt nytt formål.

Hvem kan bli født på ny?
Joh 1,12‐13 ‐ ...alle dem som tok imot ham.....de er.....født av Gud.
Gal 3,26 ‐ ...alle er dere jo Guds barn....

Svar: Alle som vil

Hvordan blir vi født på ny?
Joh 1,13
Ikke født av:
‐ Blod = naturlig avling / naturlig arv
‐ Kjøds vilje = seksualdriften / mennesklige gjerninger
‐ Manns vilje = menneskets vilje til forplantning / mennesklig planlegging
Men av…
‐ Gud
1Pet 1,23 ‐ ......født av Guds Ord
Joh 3,5 ‐ ......født av Vann (Ordet) og Ånd
Joh 3,3 sier egentlig på gresk "født ovenfra…"
Den åndelig unnfangelsen:
Hebr 4,2 ‐ Når ordet smelter sammen med deg ved troen, så blir det til nytte for deg.
Når vi i tro tar imot ordet, så skaper det liv i oss.
For ordet er levende og virksomt (Hebr 4,12).
Jesus er ordet, så når du blir ett med ordet ‐ er du ett med Jesus.
Rom 6,4‐5 ‐ Når du blir ett med Jesus dør du bort fra deg selv.
2Kor 5,15 ‐ De som lever (styrer livet selv), skal ikke lenger leve for seg selv.

Svar: Vi blir født ovenfra, av Gud

Hvorfor må vi bli født på ny/Hvorfor er det nødvendig å bli født på ny?
Joh 3,3 ‐ ....for å se Guds rike
1Joh 4,7 ‐ ....kjenner Gud
Rom 3,23 ‐ ....uten ære for Gud...
Vi stod utenfor samfunnet med Gud før vi ble født på ny. Derfor er det nødvendig å bli
født på ny for å få samfunn med Gud.
1Kor 1,9 & 1Joh 1,3 ‐ Samfunn med Gud og Jesus

Svar: For å ha samfunn med Gud

Hva vil det si å bli født på ny?
Rom 6,2‐11 ‐ Vi dør bort fra vårt "gamle liv"/syndens herredømme
‐ Vi blir et med Jesus
Gal 2,20 ‐ Vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss

Svar: Vi har fått del i Guddommelig natur,
Vi er ett med Jesus, Jesus har tatt bolig i oss
Løst fra syndens og dødens herredømme

På hvilken måte er vi et nytt menneske?
Rom 6,4 ‐ ......vandre i et nytt liv (Nytt = Kvalitativ bedre)
Når Gud skaper noe nytt, er det alltid bedre enn det gamle.
Liv = Liv i Ånd og Sjel
Ef 4,23 ‐ Bli fornyet i deres ånd og sinn.
Det nye livet er noe som skjer inni oss, i vår ånd og sjel.
Det er vår ånd som blir født på ny, vår ånd er det innerste i mennesket.
I den gamle pakt gav Gud loven til Israels folket og sa lev etter den, dette gikk på en
måte utenfra og inn. Men i den nye pakten er Guds ord plantet inn i vår ånd, og er en
prosess som går utover.
Luk 17,21 ‐ Guds rike er inni dere
Kol 1,26‐27 ‐ Hemmeligheten med det nye livet er at Kristus lever i oss.

Svar: Forandringen er skjedd inni oss, det er vårt innerste som er nytt, vår ånd
som er ny.

Livet som et nytt menneske.
2Kor 4,18 ‐ Vi har ikke våre øyne rettet mot det synlige, men det usynlige.....
2Kor 5,7 ‐ Vi vandrer etter troen, ikke etter det vi ser.
Fordi forandringen er skjedd inni oss, kan vi ikke la oss påvirke og lede av ytre ting.
Det står så fint i et spanske nytestamente: 2Kor 5,16 ‐ "Vi tenker ikke lenger om
hverandre etter de kriterier/mål av denne verden..”
Rom 12,2 ‐ Vi må fornye vårt sinn.
Skal det nye livet inni oss komme ut må vi fornye vår tenkemåte (se sinnets fornyelse).

Svar: Sinnets fornyelse

