
Resurrection Life of Jesus Church 
TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA 

RLJ-1143-SE JOHN S. TORELL 20 JULI  2008 
DEL 32: PERSECUTION AND A GREAT MIRACLE 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Nästa stopp för Paulus och Barnabas på deras missionsresa var staden Ikonium, 
som ligger ca 12.8 mil öster om Antiokia. Idag heter staden Konia eller Konieh 
och har en befolkning på 40 000 personer.  

I SYNAGOGAN    
Det började mycket bra när de gick till synagogan och fick möjlighet att predika 
evangelium där. Det fanns många grekiska konvertiter i denna synagoga, jämte 
judar, och många av dem blev födda på nytt när de tog emot Jesus från Nasaret 
som Messias. Apg. 14:1 
De judar som vägrade ta emot Jesus retade som vanligt upp hedningarna som 
sina attackhundar. vers 2 
Vi får inte veta hur länge Paulus och Barnabas stannade i Ikonium, bara att de 
stannade där länge, och att en församling bildades. vers 3 
Befolkningen delades i staden, en del stödde de icketroende judarna medan 
andra stödde Paulus och Barnabas. vers 4 
Satans taktik är att mörda de människor som skadade hans rike. Paulus och 
Barnabas lämnade staden när de informerades om de kommande lönnmorden. 
vers 5-6 

TILL LYSTRA OCH DERBE 
Lukas nämner inte om Paulus och Barnabas var de som startade församlingen i 
Lystra (ca 29 mil från Ikonium), bara att de började predika evangeliet där. vers 7 
Lukas berättar inte om den lame mannen var frälst eller inte, endast att han hade 
tro när han hörde Paulus tala. vers 8-9 
Rörd av den Helige Ande såg Paulus på mannen och upptäckte att han hade tro 
och befallde honom att stå upp. Mannen inte bara stod upp, han hoppade upp 
och började gå. Detta var ett skapelseunder, att den Helige Ande omedelbart 
skapade muskler i mannens ben. vers 10    
Stor uppståndelse bröt ut när folket i staden såg detta skapelseunder. De trodde 
att det var något paranormalt, att deras "gudar" hade kommit för att hälsa på 
dem. vers 11-13 
När apostlarna förstod vad den hedniske prästen tänkte göra, rev de sönder sina 
kläder för att visa prästen och folket att de var människor och inte gudar. Detta är 
det enda ställe i NT där det står omtalat att evangeliet predikades av halvnakna 
människor. vers 14-18 



ETT UNDER KAN INTE FRÄLSA NÅGON  
Många människor idag tror att om ofrälsta upplever underverk, blir de på samma 
gång kristna. Detta är inte nödvändigtvis sant. Tron kommer av predikan och 
frälsningen genom att lyssnarna blir övertygade om synd. 1 Kor. 1:21-31; 2:1-5 
Folket i Lystra glömde kvickt bort undret när judar från Antiokia och Ikonium 
anlände och förvandlade dem till en lynchmobb som stenade Paulus. Detta var 
ett typiskt beteende för ofrälsta judar som vill ha mobben att utföra sitt smutsiga 
hantverk. Apg. 14:19 
De nyomvända lärjungarna visste ej på råd och vi vet inte om Barnabas var där. 
Den Helige Ande uppväckte Paulus genom ännu ett under, och han gick tillbaka 
in i staden. Nästa dag for han med Barnabas till Derbe. Detta måste ha varit ett 
skapelseunder, eftersom Paulus som blivit lämnad att dö kunde gå 27 km nästa 
dag. vers 20 
Vi får inte veta hur länge Paulus och Barnabas stannade i Derbe, bara att många 
kom till tro på Kristus i denna stad.   
Det var slutet på den missionsresan, och de återvände samma väg som de hade 
kommit, till Lystra sedan till Ikonium och Antiokia. På vägen hem organiserade de 
församlingarna och utnämnde äldste genom bön och fasta. vers 21-23  
Paulus berättar senare hur dessa äldsta utvaldes. 1 Tim. 3:1-7 
På vägen tillbaka till kusten stannade de i Pergé och predikade evangelium i den 
staden. Apg. 14:24-25 
I Attalias hamn köpte de båtbiljetter till Antiokia och sin hemförsamling där de 
stannade länge. vers 26-28 

ATT LÄRA AV DETTA KAPITEL  
Vänta dig motstånd från Djävulen och kanske lidande och svårigheter när du är i 
Guds vilja och förkunnar evangelium för icke-kristna människor! Matt. 10:23-33  
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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