
    En ny 
begyndelse

Når man flytter til et nyt sted, så er det som at få en 

ny begyndelse – en ny skole, nye bekendtskaber,  

nyt nabolag, nye udfordringer. Det kan være en  

usikker fornemmelse i starten, men som tiden går,  

føler man sig mere og mere hjemme. 

Mange af os har prøvet at begynde på noget nyt og oplevet udfordrin-
ger i den forbindelse, men når Jesus taler om en ny begyndelse, så 
tænker han mere radikalt. Han bruger udtryk som ”omvendelse“ eller  
”at blive født på ny“. Det er meget mere indgribende end at flytte til et 
nyt sted eller begynde på et nyt job.

Jesus begyndte sin tjeneste med en kraftig opfordring: ”Omvend jer, for 
Himmeriget er kommet nær!“ Omvendelse defineres som at skifte kurs. 
Det er som at lave en U-vending, når man opdager, at man er på forkert 
vej. Eller som det også er blevet sagt: At vende sig væk fra noget og om 



imod noget andet. I en kristen sammenhæng vender du dig om mod 
Jesus, som repræsenterer Guds rige eller Himmeriget. Omvendelse er 
en aktiv handling, hvor vi vælger at skifte retning. Hvor vi vælger at følge 
Jesus og hans vejledning. Det er et brud med det gamle selvoptagne liv 
og en ny begyndelse med Jesus og hans værdier.

Jesus sagde et andet sted: ”Omvend jer og tro på evangeliet!“ (Mark 
1,15). Omvendelsen knyttes altså sammen med troen. Troen på evan- 
geliet (de gode nyheder) om Jesus som menneskets frelser fra synd. 
Troen på at Jesus kan gøre det for dig, som du ikke selv kan. Både  
omvendelse og tro er aktive handlinger. Det er ikke noget andre gør 
eller kan gøre for dig. Derfor er det, at Jesus kalder mennesker til om-
vendelse. Det er ligesom, når du selv tager i rattet og vender bilen for at 
foretage din U-vending. Derfor er det, at Jesus kalder mennesker til tro. 
Det er ligesom, når et barn tillidsfuldt stoler på sin far og uden skrupler 
springer ned i hans udstrakte arme.

Væk med det gamle
Nu knyttes sand omvendelse også sammen med dåben. Det var apost-
len Peter, der talte til den jødiske forsamling på pinsedag. Han talte om 
Jesus Kristus, som de havde været med til at korsfæste. Det resulterede 
i en stærk reaktion, hvor tilhørerne råbte til Peter og de andre apostle: 
”Hvad skal vi gøre?“. Deres samvittighed fortalte dem, at de havde gjort 
noget forfærdeligt. Peter svarede: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i 
Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse“ (ApG 2,38). Omvendelse og 
dåb hører sammen. Omvendelsen er menneskets aktive svar på Guds 
kald til et nyt liv med Jesus. Dåben er den ydre handling, hvor man 
bekender, at man har omvendt sig fra sit gamle selvoptagne liv og har 
vendt sig mod Jesus. 

Apostlen Paulus sammenlignede dåben med en begravelse af de gamle 
holdninger og den tilhørende livsstil, efterfulgt af en opstandelse til et 
nyt liv: ”Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, 



for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens 
herlighed, skal leve et nyt liv“ (Rom 6,4). Dåb på originalsproget betyder 
netop at blive dyppet ned under. Derfor er den symbolske værdi i denne 
bekendelseshandling også vigtig, når et menneske døbes. Omvendelse, 
tro og dåb hører sammen. Jesus understreger betydningen af denne 
sammenhæng ved at sige til sine efterfølgere: ”Den, der tror og bliver 
døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes“ (Mark 16,16).

Guds handling
I dåben med vand er det et andet menneske, der foretager dåben. Men 
den nye begyndelse med Jesus kan kun virkelig finde sted ved Guds 
direkte indgriben og hjælp. Der er ikke nogen speciel kraft eller magi i 
vandet. Derfor sagde Jesus til den agtværdige farisæer Nikodemus, der 
gerne ville være en Jesu efterfølger: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: 
Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige“ (Joh 3,3). Nikode-
mus havde lidt svært ved at forstå billedet med en ny fødsel, så Jesus 
gentager det med andre ord: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der 
ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige … Du 
skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden 
blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor 
den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som 
er født af Ånden“ (v. 5 og 7-8). 

Ved at blive født af Ånden eller Helligånden sker der en forandring i  
ens liv, en indre forvandling. Holdninger, motiver, tankesæt forandres. 
Det er ligesom vinden. Man kan ikke se vinden, men man kan se og 
mærke effekten, når den blæser. På samme måde kan man ikke se  
Helligånden, når den virker på mennesker, men man kan se resulta-
tet. Tale og handlinger får nye udtryksformer. Nye vaner dannes. Og 
ligesom et spædbarn først er begyndt på livet og må vokse for at nå sit 
fulde potentiale, således er det også med den, som bliver født af ånd. 
Det er begyndelsen på et fremgangsrigt liv i efterfølgelse af Jesus, hvor 
ens karakter vokser mere og mere i lighed med hans. 

En ny begyndelse



Så Jesus sagde, at vi må fødes af vand og ånd for at komme ind i Guds 
rige. ”Fødes af vand“ henviser til den ydre dåbshandling ved neddyp-
ning under vand, som en offentlig bekendelse af, at man har valgt at 
omvende sig og tro på Jesus. ”Fødes af ånd“ henviser til Helligåndens 
forvandlende handling af sind og tanker, som sker ved at man samtidig 
åbner sit hjerte for Gud i tro. 

Tilbuddet om en ny begyndelse er for os alle, som Jesus så opmuntren-
de forklarede Nikodemus: ”For således elskede Gud verden, at han gav 
sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv“ ( Joh 3,16).
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