
  

 

 

Matteus 10:1-33 
Apostlagärningarna 7:54-8:1, 4–13, 26–40; 12:24-14:28; 15:36-20:16 
 

 

Människor som fått sina liv förvandlade genom ett möte med Jesus Kristus: 
– Paulus 
– Petrus, Jakob och Johannes, Levi och Sackeus 
– Jesu ursprungliga lärjungar 
– Stefanus och andra martyrer genom kyrkans historia 

 

Som kristna har vi blivit förvandlade på så sätt att vi både blir räddade till något och från något  
i vårt möte med Jesus Kristus 
 

EFS i Mikaelskyrkans vision: ”Vi vill vara en församling där människor genom Jesus  
blir upprättade till ett liv i tillbedjan, gemenskap och tjänande.” 

– En förvandling på djupet är bara möjlig genom Jesus 
– Lukas 4:19–20 

 

1) Upprättelse i vår tillbedjan 
– Vi är ”inkrökta i oss själva” (Martin Luther) 
– Som syndare tenderar vi att tillbe det som är skapat i stället för honom som är vår Skapare 
– Kopernikansk revolution: från att ha oss själva till att ha Gud som våra livs centrum 

 

Westminster Shorter Cathechism:  
Fråga: ”What is the chief end of man?”  
Svar: ”Man’s chief end is to glorify God, and to enjoy him forever.” 
 

2) Upprättelse i våra relationer och i vår gemenskap med andra 
– World Values Survey: Sverige är ett av de mest individualistiska länderna i världen 

(Se följande direktlänk:     
http://www.worldvaluessurvey.org/images/Cultural_map_WVS6_2015.jpg) 

– Åke Daun: svenskar har ett behov av att ”klara sig själva”  
   och att ”inte ligga andra människor till last” 
– Hälften av alla svenska hushåll är ensamhushåll (58 % i Stockholm) 
   – genomsnittet i världen i stort är 12 % 
– Apostlagärningarna 2:44–47 
– Romarbrevet 12:2 

 

3) Upprättelse till ett liv i tjänande 
– Filipperbrevet 2:1–5 

 

Vad är vi då räddade från? 
– Syndens makt (jfr Apostlagärningarna 2:38; 3:19–20) 
– Dödens makt (jfr Apostlagärningarna 9 och 20) 
– Lagiskhet 
– Andevärlden och det ockulta (jfr Apostlagärningarna 14 och 16) 

 

 
 
 



  

 

 

 
Apostlagärningarna 19:13–20 

– Vikten av en personlig relation till Jesus 
– Konfrontationen leder till att ”Herren Jesu namn blev prisat” 
– Vikten av att vända sig ifrån synd och att göra sig av med ockulta föremål 
– Vi bekänner vår synd, och ibland också våra förfäders synd,  
   och vi avsäger oss de handlingar och tankesätt som har varit med och öppnat oss för  
   den ockulta världen 

 

Slutligen är vi kallade att göra upp med traditioner som ställer sig i vägen för Guds ord in i våra liv 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Hur kan vi sträcka oss efter ännu mer av den upprättelse som Gud vill ge oss  

genom Jesus Kristus? 
3) Är det något annat som du har fastnat för i din läsning av Lukasevangeliet  

och Apostlagärningarna som knyter an till detta tema och som du vill dela med dig av 
till resten av gruppen? 

 

1) På vilket sätt har mötet med Jesus förvandlat dig själv och människorna i din närhet? 
Tacka Gud för detta, och be att ”han som har börjat ett gott verk i er också  
ska fullborda det till Kristi Jesu dag” (Filipperbrevet 1:6). 

2) På vilket sätt har mötet med Jesus förvandlat vårt land?  
Gör lite research kring de väckelserörelser som har funnits i din egen hembygd! 

 

Det finns mängder av olika vittnesbördsböcker om hur Jesus har förvandlat olika människors liv.  
Många av dessa är väl värda att läsa. 
 

En översiktlig bok om hur väckelsen har varit med och förvandlat vårt eget land kan vara 
Ett förvandlat Sverige: Om 1800-talets folkväckelse av Stig Hällzon (Relevant Media 2002) samt  
Guds eld över Sverige: Svensk väckelsehistoria efter 1945 av Torbjörn Aronsson  

(Livets Ords förlag 2005) 

 


