
  

 

 

1 Moseboken 3 
Markus 1:1–20 
Apostlagärningarna 9:1–22 
 

 

Jesu första predikan: ”Tiden är inne och Guds rike är nära.  
Omvänd er och tro på evangeliet!” (Markus 1:15) 

 

Syndafallet och dess konsekvenser (1 Moseboken 3): 
– Människan väljer att lyssna på djävulen i stället för på Gud 
– Människan gör sig av med sitt beroende av Gud 
– Adam och Eva får (ett slags) kunskap om gott och ont 

 

Omvändelse och tro handlar om att gå i motsatt riktning  
och erkänna sitt beroende av Jesus 

Jfr saligprisningarna i Matteus 5:3–12 (Lukas 6:20–23) 
 

Exempel på en dramatisk omvändelse: Apostlagärningarna 9:1–22; 26:16–18 
 

Den dagliga omvändelsen 
 

Förlåtelsens frihet: Psaltaren 32:1–5 
 

Vanliga reaktioner på talet om synd: 
– ”Jag duger ingenting till” 
– ”Synden är inte alls så farlig” 
-  

Både skammen och skulden skapar en barriär mellan oss och Gud,  
men hela tiden längtar Gud efter gemenskap! 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vilka reaktioner/associationer får du själv när du hör Jesu första predikan?  

Varför då, tror du? 
3) Hur kan vi leva mer med Jesus i centrum och mindre med oss själva i centrum?  

Är det önskvärt? 
4) Hur är det i ditt eget liv och bland dina jämnåriga:  
5) Är det skammen eller skulden som står mest i vägen för en nära relation till Gud? 

 

1) Formulera din egen andliga resa fram till i dag. 
– Vad har varit viktiga ”hållpunkter” på resan? 
– Platser, sammanhang eller personer som varit av särskilt stor betydelse? 
– Varför tror du att just dessa har hjälpt dig att komma närmare Jesus? 
– Passar ordet ”omvändelse” in på något av det du hittills varit med om i din vandring  
   tillsammans med Jesus? Varför / varför inte? 

2) Tacka Gud för vad han har gjort i ditt liv fram till i dag! 



  

 

 

 

Medlem eller lärjunge? av Juan Carlos Ortiz (Libris 1976) 
Kristen tro i en skamkultur av Olof Edsinger på bloggen EfterKristus:  

https://efterkristus.wordpress.com/2010/08/31/kristen-tro-i-en-skamkultur/ 
 

Att hantera sin narcissism av Olof Edsinger (EFS i Mikaelskyrkans upprättelsekurs):  
http://efsiuppsala.se/mikaels/sjalavard-och-upprattelsekurs/ 

 


