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PAULUS ARV 
 Varje människa som lever på denna jorden är förutbestämd att vid någon 

tidpunkt förlora sin kropp och dö fysiskt. Några förbereder detta, och är 
beredda att lämna ett arv efter sig, medan andra bara låter livet gå förbi och 
när deras sista resa kommer, är det försent att att sätta fysiska eller andliga 
avtryck i världen. Paulus var en av de få som visste, genom den Helige Ande, 
att hans liv snart skulle ta slut – men istället för att bli deprimerad, valde han 
att göra de slutgiltiga förberedelserna. Han var i Korint när han skrev ett av 
breven till de kristna i Rom. Historiker har daterat det till januari år 57 e.Kr. 
Strax innan hade han skrivit brevet till församlingen i Galatien. Apg. 20:1-6 

 Mirakler skulle följa Paulus i hela hans liv. När en ung man föll ner från tredje 
våningen och dog vid ett möte, fick inte Paulus panik, utan följde bara Jesu 
instruktioner. Matt. 10:1, 5-8; Apg. 20:7-12 

 Paulus ville vara för sig själv ett tag, så han sände sitt team på en båtresa, 
medan han gick till nästa stad. Vi vet inte varför Paulus gjorde det, men 
sannolikt var det för att han ville tillbringa en tid ensam med Herren och 
försäkra sig om att han skulle fullfölja det uppdrag han fått. Apg 20:13-14 

 Vi vet att Paulus hade blivit manad att vara i Jerusalem före pingstdagen, och 
genom dessa versar, kan vi förstå att han var medveten om att hans tid 
därefter var kort. Paulus reste under våren år 57, och visste inte att inom 30 
år, skulle Jesu profetia om Jerusalems förstöring bli uppfylld. verserna 15-16 

 Paulus hade varit pastor för de kristna i Efesus i ca tre år och han visste att 
han aldrig mer skulle besöka denna stad. Därför kallade han till sig de äldste i 
kyrkan och att de skulle komma till kuststaden Miletus och möta honom där. 
Apg. 20:16-26 

PAULUS VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER 
 Giv församlingen andlig mat att äta. Apg. 20:28 
 Falska lärare kommer. verserna 29-30; 2 Tim. 4:1-5; 2 Petr. 2:1-3 
 Paulus påminde dem om sina tre år som pastor. Apg. 20:31-35 
 En sista bön med de äldste. verserna 36-38 

EN VARNING FRÅN JESUS  
 Ca 30 år senare, när Paulus hade blivit halshuggen; gav Jesus en sista 

varning till kyrkan i Efesus. Upp. 2:1-7 



 Den nya generationen kristna i Efesus hade inte kunnat hålla sig till den 
grund som Paulus hade lagt och som Jesus talade om. Kyrkan blev övergiven 
och slutade att existera, deras ljusstake hade flyttats förevigt!  

  
ÄR DU BEREDD ATT TA FÖRVÄL AV VÄRLDEN? 

 
VILKET ARV LÄMNAR DU EFTER DIG? 

 
VAD KOMMER DET ATT SKRIVAS OM DIG? 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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