
Den nye fødsel  
(New Birth) 

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han 
ikke se Guds rike. Johannes 3, 3  

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han 
ikke komme inn i Guds rike. Johannes 3, 5  

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! Johannes 3, 7 

Og Jeg sier også til deg at du er Peter (gresk: Petros: stein), og på denne klippen (gresk: 
petra) vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og Jeg 
vil gi deg nøklene til himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal være bundet i 
himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." Matteus 16, 18 - 19 (Sitat 
fra Bibelen Guds Ord 1997)  

Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, 
så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apostelgjerningene 2, 38  

Jesus døde.  
1 Kor 15,1-3  

 

Jesus ble begravet. 
1 Kor 15,4a  

 

Jesus oppstod igjen! 
1 Kor 15,4b  

 
DØD BEGRAVELSE OPPSTANDELSE 

1 2 3 

OMVENDELSE  

 

DÅP 

 

DEN HELLIGE ÅND 

 

Vi må «dø» med ham. Vi må «begraves» med ham.  Vi må «oppstå» med ham.  
Rom 6,2  Rom 6,3-4  Rom 6,4-5 og Rom 8,2  

Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok 
imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det 
ord jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere 



blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, 1. 
Korinterbrev 15, 1 - 3  

og at han ble begravet, 1. Korinterbrev 15, 4a 

og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene, 1. Korinterbrev 15, 4b 

Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Romerne 6, 2 

Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså 
begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved 
Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerne 6, 3-4 

Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de 
døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med 
ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik 
hans oppstandelse. Romerne 6, 4-5 

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Romerne 8, 2  

 


