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RESULTATET AV VÅRA HANDLINGAR 
 Jag tvivlar inte alls på att dispyten mellan Paulus och Barnabas inte kom från 

Gud, som inte heller hade något nöje av den. Det finns en dom över 
incidenter som denna som verkställs på jorden medan människor fortfarande 
lever.  

KAMPEN – Apg. 15:36-39 
DEN ANDLIGA LAGEN – Gal. 6:7-8 

 Domar kommer inte alltid omedelbart och så var fallet med Paulus. Silas fick 
också lida på grund av striden mellan Paulus och Barnabas. Han skulle ha 
följt Kristi undervisning och vägrat följa Paulus tills denne hade ångrat sig och 
försonats med  Barnabas. Matt. 5:21-26; 6:14-15  

 Vi kan därför dra slutsatsen att varken Paulus och Barnabas eller deras 
medhjälpare befann sig i Guds vilja vid den här tiden. 

VÄGEN TILL DOMEN 
 Så fort vi är ute ur Guds vilja, försvinner bedömningarna och visdomen, vilken 

förminskas, och misstag blir följden. Paulus hade nyligen varit vid det stora 
Jerusalemsmötet när den Helige Ande hade berört apostlarna så att de 
förstod att omskärelse inte var nödvändigt för frälsningen, och ändå hade 
Paulus omskurit Timoteus. Apg. 15:1-31, 16:1-3  

 Paulus fick senare ljus över detta problem, och så fort det stod klart för 
honom skrev han följande: Gal. 5:1-6 

 Även om Paulus var förvirrad, rörde han sig mellan kyrkorna i regionen där 
han upprättade det Nya Testamentets lära. Apg. 16:4-5 

 Gud redde ut saker i Paulus liv, och ledde honom framåt ut ur Asien och in i 
Europa, till hans kommande dom. Apg. 16:6-9; Rom. 8:28-30 

 Paulus var lydig mot den Helige Ande och det ändrade hans livsbana så den 
stämde med Guds plan. Apg. 16:10-12 

 Evangeliet predikades på nytt. versar 13-15 

DOMEN 
 Gud använde en ond ande när domen föll mot Paulus. versar 16-18 
 Det är viktigt att lägga märke till att det var Guds vilja att den onde anden blev 

utkastad från den unga kvinnan, men detta var också Guds plan för att straffa 
Paulus för hans olydnad! versar 19-24 



 Jag tror att den Helige Ande visade Paulus och Silas de misstag som de hade 
begått, och istället för att börja klaga och bli arga på Gud, förstod de att de 
fick lida för sin olydnad mot Guds Ord. Därför, mitt i sin stora smärta och 
lidande, började de prisa Gud! vers 25 

 Gud är nådig och förlåter och gör sina tjänare fria på ett andligt sätt. versar 
26-27; Psalm 103:1-14 

 Vid denna tid var Paulus tillbaka i Herrens vilja och nåd, istället för att ta 
tillfället i akt att fly från fängelset, gick han vidare i den Helige Andes kraft. Det 
fick till resultat att fångvaktaren och hela hans hus tog emot Jesus och blev 
födda på nytt. versar 28-34 

 När vi har det rätt med Gud och går vidare i den Helige Ande, kan vi vara 
djärva och utmana denna världens krafter. versar 35-40 

VAD KAN VI LÄRA OSS FRÅN DETTA? 
1. Först, för att kunna vara lydiga, måste vi känna till och förstå Guds Ord som 

det finns nedskrivet i Bibeln. Hosea 4:1-6 
2. För det andra, måste vi vara beredda att överge all upproriskhet mot Gud och 

följa Guds Ord utan reservationer eller tveksamhet. Joh. 14:15 
 

Har du ett öra att höra med? 
 


