MODUL 1

LEKSJON 6

OMVENDELSE
Av Don Krow

Noen mennesker har en feil oppfatning av hva omvendelse er. Omvendelse handler
ikke om å være feilfri, men om endring av retning. Vi skal snakke om lignelsen som handler
om den bortkomne sønn, eller den fortapte sønn. Jesus forteller her en lignelse som perfekt
illustrerer hva det betyr for en person å omvende seg. I Luk 15:11-12 sier Jesus: «Så sa Han:
«En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far: Far, gi meg den delen av eiendommen
som tilfaller meg. Så delte han eiendommen sin mellom dem.»
Den yngste sønnen ville ha arven før farens død, noe som er ganske uvanlig, men
faren etterkom ønsket og gav sønnene arven. I vers 13 står det: «Ikke mange dager etterpå
samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt
han eide i et nedbrytende liv.» Den yngste sønnen tok all sin rikdom, sin del av arven, reiste
til et land langt borte, og sløste den bort i et nedbrytende liv. En oversettelse sier: «festet og
brukte pengene på prostituerte». (The Living Bible, oversetters kommentar).
Vers 14-15 forteller oss: «Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i
det landet (landet ble nødlidende og folket sultet), og han begynte å lide nød. Da gikk han av
sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet. Og han sendte ham ut på markene for å
mate svin.» (min parentes). Han fikk seg en jobb hos en mann i det landet og ble sendt ut for
å mate grisene. I vers 16 står det: «Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt
av, for ingen ga ham noe.» Han var så sulten, i ferd med å sulte i hjel, at han sa «Bare la meg få
maten til grisene - hva som helst», men ingen gav han noe. Han hadde sløst bort all sin arv.
Vers 17 forteller videre: «Men da han kom til seg selv, sa han: Hvor mange av min fars leietjenere
har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult!» En oversettelse sier «da han kom til
sine fulle fem». Med andre ord, tjenerne hjemme hos faren hans hadde mer enn nok av mat
mens han selv holdt på å dø av sult.
Han tok en bestemmelse – han omvendte seg. Omvendelse er å endre tankemåte, en
endring i hjertet som får en person til å snu seg rundt og gå i en annen retning. I versene
18-19 sier han: «Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet
mot Himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en
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tjeneste som en av leiekarene dine!» «Bare gjør meg til en slave, far. Jeg har syndet imot deg,
sløst bort dine penger, og syndet imot Gud. Bare gjør meg til en slave» Etterpå reiste han
seg opp og gikk til sin far. Omvendelse er mer enn en endret holdning, endret tankemåte,
og et forandret hjerte, det leder en person til å handle på det han tror, han snur seg rundt
(eller returnerer) og går i en ny retning. Vi har alle vendt oss bort fra Gud, vår Far, og fra
himmelen, vårt hjem. Bibelen sier i Jes 53:6: «Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin
vei.» Men Gud tok i Sin miskunn (mercy) tok våre synder og la dem på Jesus.
Historien fortsetter i versene 20-24: «Og han sto opp og kom til sin far.» En kveld
fortalte jeg denne historien til en mann som ikke hadde hørt den før, og han var helt sikker
på at når sønnen vendte hjem, ville faren si: «Sønn, se hva du har gjort. Du har sløst bort min
rikdom, alt det jeg hadde samlet i livet. Du skal være en av slavene mine.» De fleste jordiske
fedre ville nok vært veldig sinte og hatt en slik holdning, men legg merke til holdningen
hos denne faren: «Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig
medlidenhet med ham (en kjærlighet til sønnen strømmet ut av hjertet hans). Han sprang
ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham: Far, jeg har syndet mot
Himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til
sine tjenere: Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden
hans og sandaler på føttene hans! Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og
være glade! For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt
funnet. Og de begynte å være glade» (min parentes). De dro i gang en stor fest.
Jeg fortalte dette til en mann engang som sa: «Jeg ser hva Jesus sier. Hvis jeg bare
snur meg mot min himmelske Far for miskunn (mercy) og sier: «Far, jeg har syndet mot deg,
og jeg er ikke verdig å være din sønn», så vil han akseptere meg.» Vår himmelske Far vil ha
barmhjertighet, og Han vil ikke gjøre deg til en slave. Han vil gi deg tilbake alle rettigheter
som sønn. Gud venter. Har du vendt deg bort? Hvorfor snur du deg ikke til Gud, din Far, og
til himmelen, ditt hjem, i dag?

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Hva er omvendelse?
2. Les Luk 13:1-5. Hva må man gjøre for ikke å gå fortapt?
3. Les 2. Pet 3:9 Hva er Guds ønske for alle mennesker?
4. Les Luk 16:19-31. Hvorfor ville den rike mannen at noen skulle komme tilbake fra de
døde for å snakke med brødrene hans? Se vers 28.
5. Les Luk 16:30. Hva må disse brødrene gjøre for å unngå dette plagens sted (helvete)?
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6. Les Apg 26:18. Selv om det ikke sies spesifikt, så taler dette verset om omvendelse. Hva
vil skje med de som omvender seg?
7. Les Apg 26:20. I den siste delen av verset, slås det fast tre ting som hedningene skal
gjøre. Hva er disse tre tingene?
8. Les Matt 7:21-23. Hva sa Jesus at disse menneskene praktiserte i stedet for Guds vilje?
9. Hva sier dette deg om viktigheten av sann omvendelse, kontra tomprat i forhold til Gud?
10. Les Jes 55:7. Hva må den ugudelige gjøre?
11. Hvilke to ting må den urettferdige gjøre?
12. Hva vil Gud gjøre for den personen som gjør de ting som er nevnt ovenfor?
13. Les Luk 15:7. Hva er himmelens reaksjon når en synder omvender seg?
14. Les Apg 3:19. Om du omvender deg og blir frelst, hva skjer med dine synder?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Luk 13:1-5 - På denne tiden var det også noen tilstede som fortalte Jesus om de galileerne som
Pilatus hadde tatt livet av og latt deres blod blande med blodet av slaktofrene deres. Jesus tok til
orde og sa til dem: «Tror dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre galileere, siden de
måtte lide dette? Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på
samme måten. Eller hva med de atten som tårnet i Siloa ramlet ned på og drepte, mener dere at de
var større syndere enn alle mennesker som bor i Jerusalem? Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke
omvender dere, skal alle omkomme på samme måten.»
2. Pet 3:9 - Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men han er tålmodig med
oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.
Luk 16:19-31 - Det var en rik mann som var kledd i purpur og fint lin og som levde i vellyst
hver dag. Men det var en fattig tigger som het Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var
full av verkesår og ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike mannens bord. Men også
hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, og han ble båret av englene
til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravd. Da han var i dødsriket med store piner,
åpnet øynene sine og fikk se Abraham langt borte og Lasarus på fanget hans, ropte han ut og sa:
Far Abraham, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus, for at han kan dyppe fingertuppen sin
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i vann og kjøle tungen min. For jeg lider stor smerte i denne flammen. Men Abraham sa: Sønn,
husk at du fikk dine gode gaver i din levetid, og på samme måte fikk Lasarus alt det onde. Men nå
blir han trøstet, og du lider stor smerte. Dessuten er det satt opp et stort svelg mellom oss og dere,
slik at de som ønsker å gå herfra til dere, ikke skal være i stand til det. Og de som er der, kan heller
ikke komme over til oss. Da sa han: Da ber jeg deg inntrengende, far, at du vil sende ham til min
fars hus, for jeg har fem brødre, så han kan vitne for dem, så de ikke kommer til dette pinens sted.
Abraham sa til ham: De har Moses og profetene, la dem høre på dem. Han sa: Nei, far Abraham.
Men hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg. Men han sa til ham: Hvis de ikke
hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist selv om en stod opp fra de døde.
Apg 26:18 - Du skal åpne øynene deres så de vender seg fra mørke til lys og fra Satans makt til
Gud, så de kan få syndens tilgivelse og en arv blant dem som er helliget ved troen på Meg.
Apg 26:20 - men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea-området
og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er
omvendelsen verdig.
Matt 7:21-23 - Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i Himlenes rike, men
den som gjør Min Himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har
vi ikke profetert i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg
bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet!»
Jes 55:7 - Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende
om til Herren, og Han skal forbarme seg over ham (have mercy upon him), og til vår Gud, for Han
tilgir rikelig. (Oversetters parentes)
Luk 15:7 - Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i Himmelen over én synder
som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke har bruk for omvendelse.
Apg 3:19 - Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider
kan komme fra Herrens åsyn,

FASIT.
1. Hva er omvendelse?
A. Det er en «helomvending» til en ny forpliktelse.
B. Det er en endring av tankemåte.

C. En endring i hjertet som fører til at man snur seg til Gud, bort fra gamle måter å leve
på til Guds måte.
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D. En endring av retning, ikke fullkommenhet.

E. Å ta en beslutning som totalt endrer retningen i ens liv.

F. Snu seg fra ens gamle veier og fullt ut hengi seg til Gud og Hans veier.
G. Snu seg til en Person, til Gud gjennom Jesus Kristus.
2. Les Luk 13:1-5. Hva må man gjøre for ikke å gå fortapt?
Omvende seg.
3. Les 2 Pet. 3:9 Hva er Guds ønske for alle mennesker?
At alle skal komme til omvendelse.
4. Les Luk 16:19-31. Hvorfor ville den rike mannen at noen skulle komme tilbake fra de
døde for å snakke med brødrene hans? Se vers 28.
Slik at de skulle unngå å komme til dette pinens sted.
5. Les Luk 16:30. Hva må disse brødrene gjøre for å unngå dette plagens sted (helvete)?
De må omvende seg.
6. Les Apg 26:18. Selv om det ikke sies spesifikt, så taler dette verset om omvendelse. Hva
vil skje med de som omvender seg?
A. Øyne vil bli åpnet.

B Vende seg fra mørke til lys.

C. Vende seg fra Satans makt til Gud.
D. Få syndenes tilgivelse.
E. Få en arv.

7. Les Apg 26:20. I den siste delen av verset, slås det fast tre ting som hedningene skal
gjøre. Hva er disse tre tingene?
A. Få et nytt sinn.

B. Vende om til Gud.

C. Gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig.
8. Les Matt 7:21-23. Hva sa Jesus at disse menneskene praktiserte i stedet for Guds vilje?
Lovløshet eller ondskap.
9. Hva sier dette deg om viktigheten av sann omvendelse, kontra tomprat i forhold til Gud?
Frelse kommer fra hjertet, ikke ved tomt prat eller ved å bekjenne noe man ikke egentlig
tror på.
1-29

LEKSJON 6

OMVENDELSE

10. Les Jes 55:7. Hva må den ugudelige gjøre?
Forlate sin vei.
11. Hvilke to ting må den urettferdige gjøre?
Forlate sine tanker og vende om til Herren.
12. Hva vil Gud gjøre for den personen som gjør de ting som er nevnt ovenfor?
Forbarme seg over ham (have mercy upon him) og tilgi rikelig.
13. Les Luk 15:7. Hva er himmelens reaksjon når en synder omvender seg?
Det er stor glede i himmelen.
14. Les Apg 3:19. Om du omvender deg og blir frelst, hva skjer med dine synder?
Mine synder vil bli utslettet.
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