
Betydelsen av att 

bli född på nytt

Bibeltext 
Som utgångspunkt för undervisningen i detta 

Nyhetsbrev skall vi läsa en text i 

Johannesevangeliet som är känd framför allt 

för att den innehåller den s.k. ”lilla Bibeln

Johannes 3:16. 

1
Bland fariseerna fanns en man som hette 

Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.

kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi 

vet att det är från Gud du har kommit som 

lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du 

gör, om inte Gud är med honom." 

svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som 

inte blir född på nytt kan inte se Guds 

rike." 
4
 Nikodemus sade: "Hur kan en människa 

födas när hon är gammal? Inte kan hon väl 

komma in i moderlivet och födas en gång 

till?" 
5
 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag 

dig: Den som inte blir född av vatten och Ande 

kan inte komma in i Guds rike. 
6
 Det som är fött 

av köttet är kött, och det som är fött av Anden 

är ande. 
7
 Var inte förvånad över att jag sade 

att ni måste födas på nytt. 
8
 Vinden blåser vart 

den vill, och du hör dess sus, men du vet inte 

varifrån den kommer eller vart den far. Så är 

det med var och en som är född av Anden."

Nikodemus frågade: "Hur kan det ske?"

svarade: "Du är Israels lärare och vet inte 

det. 
11

 Amen, amen säger jag dig: Det vi vet 

talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och 

vårt vittnesbörd tar ni inte emot. 
12

tror när jag talar till er om det som hör jorden 

till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er 

om det som hör himlen till? 
13

 Ingen har stigit 

upp till himlen utom han som kom ner från 

himlen, Människosonen som är i himlen.
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kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi 

vet att det är från Gud du har kommit som 

lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du 
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 Jesus 

svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som 

inte blir född på nytt kan inte se Guds 

Nikodemus sade: "Hur kan en människa 

födas när hon är gammal? Inte kan hon väl 

komma in i moderlivet och födas en gång 

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag 

dig: Den som inte blir född av vatten och Ande 

Det som är fött 

av köttet är kött, och det som är fött av Anden 

Var inte förvånad över att jag sade 

Vinden blåser vart 

den vill, och du hör dess sus, men du vet inte 

varifrån den kommer eller vart den far. Så är 

det med var och en som är född av Anden." 
9
  

Nikodemus frågade: "Hur kan det ske?" 
10

 Jesus 

svarade: "Du är Israels lärare och vet inte 

Amen, amen säger jag dig: Det vi vet 

talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och 
12

 Om ni inte 

tror när jag talar till er om det som hör jorden 

till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er 

Ingen har stigit 

upp till himlen utom han som kom ner från 

himlen, Människosonen som är i himlen. 
14

 Och 

liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste 

Människosonen bli upphöjd,

en som tror på honom skall ha evigt liv.

älskade Gud världen att han utgav sin enfödde 

Son, för att den som tror på honom inte skall 

gå förlorad utan ha evigt liv.

sin Son till världen för att döma världen utan 

för att världen skulle bli frälst genom 

honom. 
18

 Den som tror på honom blir inte 

dömd, men den som inte tror är redan dömd, 

eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons 

namn. 
19

 Och detta är domen: ljuset kom till 

världen och människorna älskade mörkret och 

inte ljuset, eftersom deras gärningar var 

onda. 
20

 Ty var och en som gör det onda hatar 

ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans 

gärningar inte skall avslöjas.

lyder sanningen kommer till ljuset, för att det 

skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda 

i Gud." (Johannesevangeliet 3:1

Inledning 
Bibeltexten ovan skildrar ett nattligt samtal 

mellan rådsherren Nikodemus och Jesus. 

(Andliga samtal förde man vid denna tid gärna 

på nätterna.) I detta samtal berör Jesus något 

av kristendomens unika innersta kärna

pånyttfödelsen. I detta bibelstudium skall vi 

undersöka vad detta är och vad det betyder.

Snabbgenomgång 
Följande är en översikt av vad Jesus säger oss i 

sin förklaring av vad pånyttfödelsen är:

1. Pånyttfödelsen är ett absolut

frälsningen och det eviga livet

2. Pånyttfödelsen sker genom ett 

övernaturligt verk av Guds Ande

3. Pånyttfödelsen kan i regel inte ses i sig 

självt, men dess närvaro och äkthet 

hos den pånyttfödda människan 
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skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda 
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bevisas av Andens inverkan på dennes 

liv 

4. Pånyttfödelsen kan ske hos en 

människa först när hon sätter sitt hopp 

till Jesu Kristi försoningsverk på korset 

5. Pånyttfödelsen kan förhindras av att 

människan inte vill ställa sig med sina 

svagheter och brister i det ljus som 

strålar från den helige Guden 

6. Pånyttfödelse genom tro på Jesus 

Kristus och hans frälsningsverk på 

korset är det enda som kan rädda en 

människa från vredesdomen. 

En sak i taget… 

Pånyttfödelsen är ett absolut villkor för 

frälsningen och det eviga livet 

Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds 

rike, och den som inte blir född av vatten och 

Anden kan inte komma in i Guds rike, sade 

Jesus och med det menade han att Guds rike 

(himmelriket och det eviga livet) är av en sådan 

annorlunda karaktär i jämförelse med det 

mänskliga att det är omöjligt för en människa 

att ta del av det med mindre än att hon 

genomgår den förvandling som Bibeln kallar att 

födas på nytt eller att födas ovanifrån (av Gud). 

Aposteln Paulus säger något liknande när han 

talar om de dödas uppståndelse och de 

troendes kroppsliga uppståndelse och 

förvandling inför inträdet i det eviga 

himmelriket (1 Kor 15:15). Behovet av denna 

förvandling, både till själen i pånyttfödelsen 

och kroppen i uppståndelsen, beror på att det 

mänskliga är begränsat och dessutom skadat 

av syndens makt. Därför säger Jesus till 

Nikodemus att man måste bli född på nytt för 

att få del av det eviga livet i Guds rike.  

Pånyttfödelsen sker genom ett 

övernaturligt verk av Guds Ande 

Det som är fött av köttet är kött, och det som 

är fött av Anden än ande. Att föda en människa 

på nytt är ett suveränt och unikt verk av Guds 

Ande, och människans roll i det hela inskränker 

sig enbart till att hon är villig att öppna sig för 

denna pånyttfödelse. Det går inte att 

bestämma sig för att bli född på nytt, eller 

genom meditation eller ritualer, kristen 

uppfostran eller något annat mänskligt medel, 

utan enbart genom att man omvänder sig till 

Gud och öppnar sig för pånyttfödelsens kraft. 

Pånyttfödelsen kan i regel inte ses i sig 

självt, men dess närvaro och äkthet hos 

den pånyttfödda människan bevisas av 

Andens inverkan på dennes liv 

Jesus är en fantastisk pedagog när han 

använder bilder för att påvisa vad han menar i 

olika sammanhang. Här använder han en bild 

av hur vinden verkar på något för att beskriva 

pånyttfödelsen, och huvudpoängen är att 

vinden själv är omöjlig att se, men att dess 

verkningar är omöjliga att missa: du hör dess 

sus, sa Jesus till Nikodemus, men du vet inte 

varifrån den kommer eller vart den far. På 

samma sätt är det med pånyttfödelsen, för en 

äkta och verklig pånyttfödelse kommer att visa 

sig i att människans väsen blir förändrat, och 

det som blir resultatet av hennes liv förändras. 

Jesus säger på ett annat ställe: Ett träd känner 

man igen på frukten (Luk 6:44). Det liv som 

flödar i trädet avgör vilken frukt det bär, och 

om Guds Ande fått föda en människa på nytt 

kommer det att visa sig i ett förändrat liv, en ny 

livsstil, ny kärlek till Gud och människor, och, 

faktiskt, en ny avsky för att som Gud avskyr. 

Naturligtvis har även goda träd dåliga år, men 

över längre tid skall inget gott träd kunna 

framstå som dåligt. Samma sak gäller 

omvändelsen. Har ett verkligt Guds verk skett 

med en människa, kommer dess verkningar att 

synas tydligt.  

Pånyttfödelsen kan ske hos en människa 

först när hon sätter sitt hopp till Jesu 

Kristi försoningsverk på korset 

När Jesus talar här om att Mose hängde upp 

ormen i öknen, refererar han till en händelse i 

Israels historia där folket på grund av sina 

synder och sin olydnad mot Herrens 

befallningar anfölls av giftormar. Mose får då 

uppdraget att göra en orm i koppar och hänga 

upp den på en stång, och Bibeln säger då att 

om någon blev biten av en orm, fäste han 

blicken på kopparormen och fick leva.
1 På 

liknande sätt fungerar det med vår frälsning 

och pånyttfödelsen: enda motgiftet mot 

                                                           
1 Denna händelse omtalas i 4 Mosebok 21:4-9. 



syndens ormgift i våra kroppar att, bildligt 

talat, fästa blicken på den som blivit upphöjd 

på ett kors för våra synders skull, och då blir vi 

födda på nytt och får leva. Pånyttfödelsen 

kopplas därmed till Jesu försoningsdöd på 

Golgata. 

Pånyttfödelsen kan förhindras av att 

människan inte vill ställa sig med sina 

svagheter och brister i det ljus som 

strålar från den helige Guden 

Problemet för oss människor är att vi många 

gånger inte vill erkänna vårt behov av frälsning 

och pånyttfödelse. Istället flyr vi åt andra håller 

när ljuset kommer nära och gömmer oss, 

liksom Adam och Eva gömde sig i lustgården 

när Gud kom nära. Jesus säger ju: Människorna 

älskade mörkret och inte ljuset, därför att deras 

gärningar var onda. Ty var och en som gör det 

onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för 

att inte hans gärningar skall avslöjas. Detta är 

det största hindret för att pånyttfödelsen skall 

kunna ske, för den som vill bli född på nytt 

måste ställa sig i det avslöjande och 

genomträngande ljus som kommer från Gud, 

och i det ljuset blir inget kvar av vår stolthet. 

Men när undret väl har skett och människan 

blivit född på nytt, kommer vi ständigt att 

vandra i det ljuset och då lever vi i en ständig 

rening från synderna: Men om vi vandrar i 

ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi 

gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, 

blod renar oss från all synd (1 Joh 1:7). 

Pånyttfödelse genom tro på Jesus Kristus 

och hans frälsningsverk på korset är det 

enda som kan rädda en människa från 

vredesdomen 

Gud kommer en dag att hålla dom över både 

levande, döda och hela andevärlden och låta 

hela fullheten av sin vrede över synden drabba 

ogudaktigheten och ondskan. Men likafullt som 

Gud hatar synden så älskar han människan och 

vill rädda henne från undergången. Därför 

sände Gud sin Enfödde Son till att födas som 

en människa och dela våra villkor, och Sonen 

gick sedan till Golgata och blev uppspikad på 

ett kors för att bära vreden över synden i vårt 

ställe för att världen skulle bli frälst genom 

honom. För Guds kärleks skull skedde detta för 

att bereda oss en väg ut ur mörkret genom 

pånyttfödelsen till ett nytt liv med Gud, här i 

tiden men också i evigheten. Detta är vår 

räddningsbåt från det sjunkande skeppet: Så 

finns nu ingen fördömelse för dem som är i 

Kristus (Rom 8:1). Domen över mörkret finns 

alltså kvar även efter Jesu död på Golgata, men 

den kommer att passera den som blivit född på 

nytt genom tron på Jesus och genom Guds 

Andes kraft, precis som när mordängeln gick 

förbi de hus i Egypten där man hade målat med 

blod på dörrposterna den första påsken. 

Avslutning 
Med dessa enkla bilder försöker Jesus beskriva 

för oss vad pånyttfödelsen är. Frågan vi 

behöver ställa oss är om vi verkligen är födda 

på nytt. Låt oss ödmjuka oss inför Gud och ta 

emot den frälsning genom pånyttfödelsen som 

Jesus har förberett på korset. Bibeln säger: Var 

och en som åkallar Herrens namn skall bli 

frälst. Vill vi uppleva pånyttfödelsens under är 

en enkel och ärlig bön till Jesus Kristus en bra 

början, och Gud är trofast och kommer att 

svara om vi ber med ärlighet och uppriktighet. 

Gud välsigne dig!  

Robert Granat 

Framöver 

Ny medarbetare sökes! 
Som ni alla vet så har Sara Wiklöf slutat sin 

tjänst 10 augusti, och församlingen letar ny 

medarbetare. På vår hemsida finns en annons 

där vi berättar vad det är vi söker efter, och i 

korthet handlar det om en relativt ung person 

som kan arbeta med barn, ungdomar  och 

evangelisation.  Vår målsättning är att anställa 

någon på 100%. 

 

Sprid gärna information om detta till dina 

vänner och bekanta, och be till Herren att han 

sänder oss en ny medarbetare. Har du förslag 

på någon? Kontakta någon i ledningen.  



Gemenskapshelgen 2015… 
…blir på Björkenäsgården 21 – 23 augusti. 

Lördagskvällen blir det avskedsfest för Sara 

Wiklöf från kl 18:00. Anmälningstiden är 

formellt ute, men någon extra kan vi nog trycka 

in. Kontakta expeditionen om du vill följa med! 

De goda nyheterna 
Vi inleder vår evangeliserande ”kurs” i kristen 

tro under rubriken ”Vad är de goda 

nyheterna?” söndagen 9 september kl 18:00. 

Men information finns på vår hemsida. 

Nästa nyhetsbrev  
Nästa nyhetsbrev kommer i månadsskiftet 

september-oktober. Vill du bidra med något 

eller sprida någon viktig information? Kontakta 

expeditionen. 

 

Församlingsnytt 

Medlemsfrågor 

Sedan 1 juni har följande matrikelförändringar 

skett: 

 

• Utflyttade: 1 

• Hembud: 1 

 

Församlingen hade 31 juli 184 medlemmar.  

Ekonomi 

För årets sju första månader har utfallet varit 

som följer: 

• Offrade medel:  634 405 kr 

• Snitt offrade medel: 78 419 kr/mån 

• Resultat: -15 740 kr 

Ett stort tack från hela styrelsen till hela 

församlingen för er stora offervilja!  

Det är viktigt att vi inte tappar fart i offrandet 

under hösten bara för att vi numera enbart har 

en anställd, för vi kommer att behöva varenda 

krona framöver när vi satsar genom att – 

förhoppningsvis – anställa nästa ungdoms-

pastor på 100%. 

 

Kontakta oss 

Hemsida:  

www.pingstlindesberg.se 

E-post: 

info@pingstlindesberg.se 

Adress 

Pingstkyrkan 

Koppgatan 6 

71130 Lindesberg 

Telefon: 

0581-61 14 71 

Pastorer 

Robert Granat: 072 - 572 90 64, 

robert.granat@pingstlindesberg.se 

 

Bankgiro: 5523-5006 

Swish: 123 187 0229 

 

Pastorernas ledigheter 

Robert Granat: måndag varje vecka 

 

  



Almanackan 

Dag Datum Tid Händelse 

V 33    

Tis 11 aug 10:00 Bön 

Tors 13 aug 20:00 Bönekväll 

Fre 14 aug 09:00 LP-kontakten 

Sön 16 aug 11:00 Gudstjänst. Predikant: P-

O Flodström, 

Mötesledare: Eva-Stina 

Peterson, Lovsång: 

Simon Ökvist 

    

V 34    

Tis 18 aug 10:00 Bön 

Tors 20 aug 14:00 Sångandakt på Tallåsen 

  20:00 Bönekväll 

Fre-

Sön 

21-23 

aug 

 Gemenskapsläger på 

Björkenäsgården 

    

V 35    

Tis 25 aug 10:00 Bön 

Ons 26 aug 18:30 Äldste- och styrelsemöte 

Tors 27 aug 20:00 Bönekväll 

Fre 28 aug 19:30 Ignite startar för hösten! 

Sön 30 aug 11:00 Höstupptaktsgudstjänst. 

Predikan Robert Granat, 

mötesledning Gunnar 

Lindgren, lovsång Eva 

Stenvall Granat 

  13:00 Församlingsmöte 

    

V 36    

Tis 1 sept 10:00 Bön 

Tors 3 sept 20:00 Bönekväll 

Fre 4 sept 09:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite! 

Sön 6 sept 11:00 Gudstjänst med 

nattvard. Predikan 

Gunnar Lindgren, 

mötesledning Robert 

Granat, lovsång Simon 

Ökvist. 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 

goda nyheterna?”, del 1. 

    

V 37    

Tis 8 sept  Bönedag i Örebro 

  10:00 Bön 

Tors 10 sept 14:00 Sångandakt på Ågården 

  15:30 Sångandakt på 

Källgården 

  20:00 Bönekväll 

Dag Datum Tid Händelse 

Fre 11 sept 19:30 Ignite! 

Sön 13 sept 11:00 Gudstjänst. Predikan 

Robert Granat, 

mötesledning Anna 

Charlier, lovsång Sven 

Öberg. 

  18:00 Väckelsemöte med LP-

vännerna från Örebro 

län 

    

V 38    

Tis 15 sept 10:00 Bön 

Tors 17 sept 20:00 Bönekväll 

Fre 18 sept  Lindemarken 2015. 

Cafebussen besöker oss. 

Sön 20 sept 11:00 Gudstjänst. Predikan 

Ove Jonsson, 

mötesledning Eva-Stina 

Peterson, lovsång Simon 

Ökvist 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 

goda nyheterna?”, del 2. 

    

V 39    

Tis 22 sept 10:00 Bön 

  18:30 Äldste- och styrelsemöte 

Tors 24 sept 20:00 Bönekväll 

Fre 25 sept 19:30 Ignite! 

Sön 27 sept 11:00 Gudstjänst. Predikan 

Robert Granat, 

mötesledning Gunnar 

Lindgren, lovsång Eva 

Stenvall Granat 

  18:00 Väckelsemöte. Robert 

och Eva Granat, m fl. 

    

V 40    

Tis 29 sept 10:00 Bön 

Tors 1 okt 20:00 Bönekväll 

Fre 2 okt 19:30 Ignite! 

Sön 4 okt 11:00 Gudstjänst med 

nattvard. Predikan 

Robert Granat, 

mötesledning Anna 

Charlier, lovsång Simon 

Ökvist 

  13:00 Församlingsmöte 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 

goda nyheterna?”, del 3. 

 

Med reservation för tryckfel och misstag. Håll 

dig underrättad genom att besöka hemsidan 

regelbundet! 


