
GOTT UPPSÅT FEL VÄG 
23:1-2 (Apg. 9:1-6 Beskriv bakgrund, omvändelse)   

En text som handlar om människans natur och sanningen. 

Smällen hos Översteprästen är besynnerlig om man inte noterar 

ordet samvete. Palus hade hela sitt liv fram till den dagen levt med 

rent samvete inför Gud och människor. 

Förklarar ÖP reaktion och Paulus natur. 

Alla människor drivs av övertygelser. De tror de är sanna. Uppsåtet 

kan vara gott. Men det är iaf fel väg. 

 

1. Trots sin judiskhet så var Paulus helt vilsen innan sin 

omvändelse. 

a) Gått alla riktigt skolor. 

b) Gjorde och trodde allt en jude ska. Se Gal. 1:14 

c) Suttit vid Gamaliels fötter. 

d) En strålande karriär. 

 

2. Vår tro behöver det inte vara fel på men däremot vad vi tror 

på. 

a) Idag populärt att vara andlig på olika sätt.   

b) Men avgörande är om tron/övertygelse vilar på sanning. 

 

3. När Gud visar oss rätt väg – uppenbarelse. 

a) Människors omvändelse ofta skett genom dramatisk 

upptäckt. Uppenbarelse. 

b) Se Paulus och Damaskus. 

c) Samvetet- udden som Saul fr. Tarsus spjärnar emot. Apg. 

26:14 

 



4. Omvändelse. 

a) Frälsning innebär en ny riktning i livet. Se kriminella som 

byter livsstil. 

b) Vi föds som syndare enligt Ef.  2:3 Vredens barn. 

Omvändelse krävs. 

 

5. Resan efter Damaskus. 

a) Livet blev inte enklare för Paulus. Gal.1:10/ Se predikan 

inför Agrippa 

b) Ritualer gör mig inte till kristen. Dop och gå i kyrka. 

Attityder förändras. Välsigna förföljare, be för fiende, 

vända andra kinden till, vara vänlig mot andra. 

c) Skillnad på bekvämt liv och ha frid med Gud. 

 

6. Målet. 

a) Salighet. Din frid. Glädje. 

b) Evig salighet. Himmelen. 

c) Regera med Kristus. (2 Tit. 2:12) 

Avslutning: Har ditt uppsåt lett dig fel? Du vet svaret. Kom till Jesus.  

Människan söker sanningen tills hon finner den. Gud är sanning. 

Men det finns också förvridna fakta därute. Människor som tror sig 

ha vetenskapen på sin sida och förnekar uppenbara bilogiska fakta 

men kallar det vetenskaplig forskning. Folk kommer inte köpa det. 

Vi har sanningen på vår sida. Men låt oss se upp så vi inte avfaller 

från den rätta vägen. 
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