Omvändelse
Intro: Syftet med studien är att visa att omvändelse, enligt bibeln, betyder att man blir träffad av sina synder
(att man ångrar dem) att man bekänner dem till Gud och till en annan kristen, och att man lämnar sina synder/
vänder sig bort ifrån dem. Studiens syfte är att motivera till att vända sig bort från synd och till Jesus. Denna
studie är en naturlig fortsättning på studien om Jesu korsfästelse. Omvändelse bör vara en naturlig respons till
Jesu lidande, inte bara en önskan om ett förbättrat liv.
F: Vad tror du att ordet "omvändelse" betyder? Vad tror du omvändelse har att göra med ett levande
förhållande till Gud?
1. Vikten av omvändelse- Lukasev. 13:1-5
a. Judarna trodde att dåliga saker drabbade människor pga. deras synd, som ett straff. Ju värre saker som
drabbade dig, desto värre var den synd du begått. F: Vad menade Jesu i v. 3 och 5 när han sa att vi alla ska
gå under på samma sätt som dödsoffren i templet och från tornolyckan?
b. Jesus använde två historiska händelser: Pilatus mord på några galiléer i templet och en olycka där ett
torn i byn Siloa fallit och dödat arton människor. Han visar att utan omvändelse kommer alla att lida ett
hemskt andligt öde - att gå miste om evigt liv med Gud. Man är inte frälst bara genom sin tro.
Omvändelse är nödvändigt för frälsning
2. Omvändelsekänslor - 2 Korintierbrevet. 7:8–11
a. I Paulus första brev till kyrkan i Korinth konfronterade han dem med deras synd och han uppmanade
dem också till omvändelse. Brevet väckte många känslor hos de kristna i Korinth, bland annat sorg. F:
Enligt detta skriftställe; hur många olika sätt finns det att sörja över sin synd? Två - världens sätt att sörja =
självömkan vilket leder till andlig död och så finns det Guds sätt att sörja, som leder till omvändelse.
b. F: Hur beskrivs Guds sätt att sörja enligt de här verserna? Hängivenhet, upprördhet/ harm (mot sig själv
och sin egen synd), fruktan/oro (för Gud och ens tillstånd inför Gud), längtan (att stå rätt inför Gud, att lära
känna Gud), iver (självdriven, inget behov av att någon annan ska få igång en), räfst/ bestraffning.
F: Vilken sorg har du haft mest av, världens eller Guds?
3. Handlingar utifrån omvändelsen
a. Jakob 5:16, Matteusev. 3: 1- 10 Bekänn dina synder inför Gud och andra kristna.
F: Varför tror du att Gud befaller oss att bekänna våra synder till andra kristna? Det är för att vi då kan få
hjälp, stöd och andra kan be för oss. Vi kan få uppleva ovillkorlig kärlek och förlåtelse genom en annan
människa, en annan kristen.
b. Markusev. 9: 43- 48 Överge dina synder. Var radikal, skär bort synden från ditt liv, omedelbart och
totalt. Utan kompromisser. F: Har du någonsin haft den attityden mot synd i ditt liv? Vill du ha den?
c. Matteusev. 12:43-45 Fyll på ditt liv med Jesus handlingar. Efter att man har "tömt" sitt liv på synd måste
man fylla på tomrummet med rättfärdiga handlingar. Annars kommer tomrummet att fyllas upp av dåliga
saker igen. Det är t.ex. svårt att inte tänka på en blå elefant med rosa fläckar om det är det man ska sluta
med. Fokusera på det man ska göra istället för det man inte ska.
4. Välsignelsen av omvändelse - Apostlagärn. 3:19–20
Man mår inte bra när man syndar. Att bekänna och bli av med sin synd är en lättnad, en uppmuntran. Att få
sina synder inte bara förlåtna utan också UTPLÅNADE är verkligen uppmuntrande. Som en följd av sin
omvändelse får man "vila ut", "tider av vederkvickelse kommer från Herren".
Verser att lära utantill: Luk. 13:5, Mark 9:43, 2 Kor. 7:11, (Apg. 3:19-20)

