Sinnets fornyelse del 1

Omvendelse
Apg 17:30
Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler
han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg.
Omvendelse er et viktig begrep i Bibelen. Men hva vil det si å omvende seg?
Mange tror at det er å slutte med ett eller annet, og leve et nytt og bedre liv? Eller
er omvendelse en følelsesmessig opplevelse, en opplever av at Gud gjør en
overnaturlig inngripen? La oss se nærmere på hvilke ord som blir brukt i Bibelen
om omvendelse, og om å omvende seg?
Det en må kunne si er at hovedordet for omvendelse i Det Nye Testamentet er:

1. Metanoeo
Dette greske ordet betyr:
En forandring av sinnet, vite etterpå, angre. En forandring av sinnet til det bedre
(eller verre). En forandring i erkjennelsen. Det er en forstandsmessig korrigering,
eller en meningsforandring ved nærmere ettertanke.
Dette ordet i forskjellige former er til sammen brukt 56 ganger i NT.
Jesus brukte dette ordet mange ganger i sin forkynnelse (Matt 4:17, Matt 12:41,
Mark 2:17, Luk 13:1‐5). Døperen Johannes (Matt 3:2, 3:8 og 3:11), apostlene
Johannes (Åp 2‐3) og Peter (Apg 2:38 og 3:19), og Paulus (Apg 17:30 og 26:20)
bruker også dette ordet for omvendelse i sin forkynnelse.
Vi ser altså at denne omvendelsesforkynnelsen går som en rød trå igjennom det
Nye Testamentet. Og vi ser også helt klart at omvendelse er nært knyttet til en
forandring i sinnet, d.v.s. at omvendelse er noe som foregår i vårt sinn. Den
vanlige oppfatningen er at vårt sinn består av våre tanker og vår vilje.
Omvendelse har altså med vår vilje og tanker å gjøre, vi må velge om vi vil
omvende oss. Omvendelse er ikke en følelsesmessig opplevelse i første rekke,
men en viljeshandling der vi erkjenner at noe er feil, og velger noe annet. Eller
sagt på en annen måte, vi bytter ut noen tanker med andre tanker.
La oss også se på andre ord som har med omvendelse å gjøre:

2. Strepho
Dette ordet er brukt 18 ganger i NT, og betyr: ”å snu seg”.
Dette ordet betegner altså bare selve handlingen å snu seg.
Noen eksempler på dette ordet finner vi i Matteus evangeliet:
Matt 5:39, 7:6, 16:23, 18:3

3. Epistrepho
Dette ordet er brukt 38 ganger i NT, og betyr: ”Snu/vende seg til/mot”.
Dette ordet legger trykk å vende seg til eller mot noe.
Vi har her ikke mulighet til å se på alle disse, men noen eksempler på bruken av
dette ordet finner vi i:
Luk 1:16, 22:32
Apg 9:34‐35, 11:21, 15:19

4. Apostrepho
Dette blir brukt 10 ganger i NT, og betyr: ”Snu seg fra noe”.
Og dette ordet legger trykk på å vende seg fra noe.
Et par eksempler på bruken av dette ordet finner vi i: 2Tim 1:15, 4:4

Ut i fra dette kan vi konkludere med 2 punkter:
A) Omvendelse har med en korrigering av sinnet å gjøre. Det er altså en bevisst
handling, et valg. En må kunne si at å omvende seg betyr å fornye sitt sinn.
B) I alle sammenhenger hvor det er snakk om at vi skal vende oss bort i fra
synden og det gamle livet, og vende oss til Gud, er det alltid brukt ”Epistrepho”,
altså vende seg til. Bortsett fra en plass (Apg. 3:26) hvor det er snakk om å vende
seg FRA sine synder.
Omvendelse har med hva vi vender oss mot, hvor vårt fokus er. Vi skal ikke være
opptatt med hva vi skal vende oss fra, men hva vi skal vende oss til. Bibelen
oppfordrer oss ikke til å vende oss bort ifra synden og det gamle livet, men den
oppfordrer oss til å vende oss TIL Gud. For når du vender deg TIL noe vender du
deg også FRA noe, det handler om hvor vårt fokus ligger.
En ufrelst kan omvende seg til Gud og oppleve frelsen. Men en kan også våre en
kristen som omvender seg fra noe i ens liv som ikke er Gud til behag.
En omvendelse til Gud vil alltid komme av at Gud kaller. Det er ikke vi som søker
Gud, men Gud som søker oss. Så en omvendelse etterfølger alltid at Gud har kalt.
Mange opplever at Gud peker på noe i deres liv som de må omvende seg fra. Og
de er veldig opptatt av at de må slutte med dette, hva de må legge av seg. Og de
strever og strever for å legge dette av seg.
Men omvendelse handler om er at vi gjør et valg, og vender oss TIL Gud. At vi er
opptatt av hva han vil vi skal gjøre, og ikke opptatt med hva vi ikke skal gjøre. Når
vi vender oss til ham, gir han oss sin Ånd, og han er klar til å virke i oss med sin
Ånd. Det er klart at det å fornye sitt sinn kan være en lang prosess og kreve
disiplin og ”arbeid”, men Guds Ånd som har tatt bolig i oss vil virke i oss, og
sammen med oss.

