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ETT TILLBAKASLAG 
 De lämnade Cypern på ett skepp och kom till Perge, en av hamnarna på den 

södra kusten av vad som idag är Turkiet. Lukas noterar att Johannes Markus 
lämnade dem och for tillbaka till Jerusalem. Apg. 13:13 

 Det blev en skarp tvist mellan bröderna, och Johannes Markus for till Cypern 
igen, läs Apg. 15:36-41. 

 Barnabas och Paulus lät sig inte nedslås utan fortsatte på sin missionsresa. 
Apg. 13:13 

 Har du lärt dig att inte ge upp din glädje? 

DE PREDIKAR FÖR JUDARNA IGEN  
 När Barnabas och Paulus reste norrut in i vad som idag är Turkiet, kom de till 

en stad som hette Antiokia (Det är inte samma stad som den med samma 
namn i Libanon). Fast båda apostlarna visste att det judiska ledarskapet över 
hela romarriket var emot Herren Jesus och hans efterföljare, började de ändå 
pliktskyldigast predika i synagogan. Apg. 13:15 

 Låt oss läsa den predikan som Paulus höll i synagogan. Det är viktigt att veta 
att Paulus inte 'sockrade' sitt budskap till sina judefränder, utan konfronterade 
dem med fakta ur evangeliet. versar 16-41 

 Det fanns två sorters människor i synagogan den dagen, judar och proselyter 
(hedningar som hade konverterat till den kristna tron). En del judar gick hem 
efter predikan, men hedningarna ville höra mer om evangeliet. versar 42-43 

 Under den första dagens predikan blev ett stort antal judar och hedningar 
frälsta och den Heliges Andes kraft föll bland befolkningen i staden. 

 Djävulen och de judiska ledarna har aldrig varit nöjda när folk blir frälsta och 
fyllda med den Helige Ande. Det var sant då, för ca 1940 år sedan, och det är 
likadant idag. versar 44-45 

 Barnabas och Paulus förlorade inte sin glädje, istället blev de bara modigare 
och gjorde en del starka uttalanden. versar 46-49 

 Djävulen är en mästare i att skapa förvirring genom lögner och förförelse. Allt 
han kan erbjuda är förstörelse och död. vers 50 

 Förlorade Barnabas och Paulus sin glädje? Nej, de bara fortsatte! vers 51 
 Slutresultatet blev att nyligen omvända blev fyllda med glädje och den Helige 

Ande! vers 52 
Är du fylld med den Helige Ande och glädje? 



 

LIVET VAR INTE SÅ LÄTT FÖR BARNABAS OCH PAULUS 
 Efter att ha blivit övergivna av Johannes Markus och utdrivna från Antiokia, 

kom Barnabas och Paulus till staden Ikonium. Istället för att undvika judarna 
gick de rätt in i synagogan. Apg. 14:1 

 Judarna ställde till med oro och apostlarna måste fly igen. versar 2-6 
 Istället för att bli modlösa, gick de ledda av den Helige Ande, och Gud gjorde 

ett underverk som de judiska ledarna inte kunde bortse från. versar 7-10  

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DET HÄR? 
 Djävulen och hans fallna änglar kommer alltid att stå emot den kristne och 

försöka att miskreditera honom och göra honom modfälld, stjäla hans glädje 
och hans plånbok, och generellt ställa till med oreda i hans liv för att kunna få 
slut på predikan av evangelium. 

 Jesus visste vad hans efterföljare skulle stöta på. Matt. 10:16-39 
 

Kan du stå upp och ta smällarna? 
 

Har du ett öra att höra med? 


