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Detta är ett mycket viktigt kapitel för alla kristna som är osäkra när det gäller att 
vittna. Nedan följer berättelsen om den största inspirationskällan till detta, det 
vittnesbörd som Paulus framförde för omkring 1954 år sedan håller än idag, och 
kommer att fortsätta att göra det tills Kristus kommer tillbaka.. 

ÅHÖRARSKARAN 
De människor som lyssnade var inte en typisk kyrkoförsamling utan de var 
fientligt inställda och såg på Paulus som om han var galen eller en politisk 
bråkmakare. 
Bland de församlade finner vi Festus, den skeptiske guvernören, kung Agrippa 
och hans perversa syster samt lokala politiska ledare och militärer. 

EN APOSTEL DÖPT I DEN HELIGE ANDE 
Paulus var en ödmjuk man men ändå stark. 1 Kor. 2:1-5 
Han var hemlös och hade ingen varaktig vilostad eftersom han hade rest omkring 
i en rad år. Hans personliga ägodelar bestod av lite kläder, skor och skriftrullar.  
2 Tim. 4:13 
Paulus ägde inga pengar, silver eller guld; men han var ändå nöjd med sin lott.   
Fil. 4:10-13 

BUDSKAPET 
Kung Agrippa lät Paulus tala för sin sak. Apg. 26:1  
Paulus började tala och vädjade till den positiva sidan av kungens personlighet 
och kunskap. Istället för att förebrå kungen för att han levde i incest och var en 
rutten politiker, försökte Paulus finna punkten då han kunde börja förkunna det 
kristna budskapet. Vi bör göra likadant när vi vittnar. vers 2-3 
Paulus talade om sin judiska bakgrund. vers 4-5  
Sedan tog han upp orsaken till att han arresterades. vers 6 
Paulus gjorde klart att det var genom judarna Gud skulle sända Messias. vers 7 
Paulus talade till kung Agrippa, och visste mycket väl att alla skulle lyssna på det 
han sade. På så sätt skapade han en önskan hos resten av åhörarna att höra 
vad han sade och vann därmed uppmärksamhet. vers 8 
Paulus erkände att han som farisé inte tyckte om Jesus och att han aktivt deltog i 
förföljelsen av Jesu lärjungar. vers 9-10 



 

Paulus avslöjade att han hade torterat en del kristna för att få dem att förbanna 
namnet Jesus. vers 11 
Paulus erkände att han hade varit en grym förföljare och till och med dödat dem 
som bekände Kristus. Apg. 8:1-3    
När han lagt denna grund beskrev han hur han blivit född på nytt. Apg. 26:12-15 
Paulus sade att det var med kraften hos Jesus själv som han talade och lärde ut 
evangeliet och att han inte varit ohörsam. vers 16-19 
Han bekände öppet var han hade varit, och att det var för Jesus Messias skull 
som judarna ville döda honom. vers 20-21 
Paulus gav Gud äran för sitt beskydd och sade på samma gång att han bara 
hade vittnat om Messias på samma sätt som Moses och profeterna hade gjort. 
vers 22-23 

SVARET FRÅN ÅHÖRARSKARAN  
Den Helige Ande måste ha verkat på ett mäktigt sätt bland åhörarna och det 
visade sig först hos guvernör Festus. vers 24-25 
Paulus gjorde sitt bästa för att övertyga kung Agrippa att öppet tro på Jesus och 
bekänna att han var Messias. vers 26-27 
Kung Agrippa var uppriktig och bekände för hela skaran att att han nästan hade 
blivit övertygad att tro på Jesus. Men såvida inte Agrippa bekände sin tro vid 
något senare tillfälle, har han nu varit i helvetet i ca 1900 år och ångrat att han 
inte trodde på Jesus de oräkneliga gånger han var böjd att bli frälst. vers 28 
Paulus gav en allmän inbjudan till nådens tron men folket förkastade den och 
gick ut. vers 29-30 
Festus och Agrippa talade med varandra efteråt och kom till slutsatsen att Paulus 
var oskyldig och borde friges men måste sändas till Rom eftersom han vädjat till 
kejsaren. vers 31-32  

SAMMANFATTNING 
Medan Paulus har varit i Himlen de senaste 1900 åren har de som han talade till 
i Festus domstol brunnit i helvetet såvida inte några blev frälsta senare. Vilken 
attityd har dessa personer i helvetet? Jesus ger oss svaret. Luk. 16:19-31 
När du dör, vem kommer du att förenas med, aposteln Paulus eller Festus, 
Agrippa, och resten av de ogudaktiga i rättssalen? Joh. 14:6 
Kom ihåg att det inte är så viktigt hur du börjar din bana som kristen, det är 
viktigare hur du avslutar den! 
 

                        HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  


