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PAULUS OCH BARNABAS FAR TILL CYPERN 
Första destinationen för Paulus och Barnabas när de hade farit från Antiokia för 
att sprida evangelium var ön Cypern, på den tiden en romersk provins och 
aposteln Barnabas födelseplats. Apg. 4:36 
Bibelhistoriker har alltid placerat denna resa till 44 e. Kr., som borde varit 11 år 
efter Jesu uppståndelse.  
Eftersom Antiokia låg 2.5 mil inlands från Medelhavets kust, reste de till hamnen 
Seleucia, som låg där floden Orontes går ut i detta hav. Därifrån tog de en resa 
med en skeppsrutt till Salamis hamn, som låg på Cyperns nordöstkust. Denna 
stad hade en så stor judisk befolkning att där fanns flera synagogor. Lukas ger 
oss ingen redovisning av resultatet av de predikningar de höll där, inte heller 
några detaljer om vad som hände under deras långa landresa från östkusten till 
huvudstaden Pafos på västkusten. Pafos var känt för sin dyrkan av Venus och ett 
stort tempel hade byggts där åt denna demoniska gudinna.   
Lukas talar inte om hur det apostoliska sällskapet reste, men eftersom den mer 
än 23.8 mil långa ön har en del bergsbygder, måste färden ha varit krävande.  
Det är värt att nämna att Barnabas var en förmögen jude med egendomar i 
Jerusalem och troligtvis finansierades denna missionsresa av honom. Apg. 4:37; 
13:4-5 

HUR DE BEMÖTTE TROLLDOM  
Min personliga tanke är att Barnabas var välkänd i Pafos, och när guvernören 
hörde att Barnabas var i staden, kallade han på honom. Lukas talar inte om av 
vilken nationalitet denne Sergius Paulus var, men han måste ha varit bekant med  
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Paulus hade en judisk trollkarl som hette Bar-
Jesus ("son av Jesus") som hjälp eftersom denne brukade vistas hos Sergius 
Paulus. Han var inte vänligt stämd mot Paulus och Barnabas. vers 6-8 
Jesus är det grekiska ordet för hebreiskans Josua, som på engelska betyder 
Frälsare. Bar är det hebreiska ordet för Son. Många judar har uppkallats efter 
Josua genom århundradena. För att den apostoliska kyrkan skulle kunna skilja 
Jesus från Nasaret från andra med samma namn, använde de den hebreiska 
titeln Messias, vilket på grekiska blir Kristus. För att identifiera Guds Son korrekt, 
skulle man kalla honom Jesus Kristus. 
 



Den Helige Ande kom över Paulus och fick trollkarlen att ta emot ett negativt 
underverk genom en uttalad förbannelse. vers 9-11 
Resultatet blev att guvernören tog emot Jesus Kristus och blev frälst. vers 12  

FÅR KRISTNA FÖRBANNA EN PERSON? 
Vi vet att Jesus blev upprörd när han såg att fikonträdet inte hade några frukter, 
och hur han förbannade det – en perfekt bild av Israel. Mark. 11:12-14, 20-24 
Profeten Bileam sade att en Gudsmänniska inte kan förbanna en person eller en 
nation om inte Gud först förbannat den. 4 Mos. 23:5-8 
Bileam kunde inte förbanna det som Gud hade välsignat. vers 16-20 
Natan uttalade flera förbannelser över David, hans hus och släkt. 2 Sam. 12:9-14 
Profeten Elia förbannade landet när det inte regnade. 1 Kon. 17:1 
Gud uppmanade Elia att förbanna konung Ahab och hans fru. 1 Kon. 21:17-29 
Profeten  Mika trotsade konung Ahab och förbannade honom. 1 Kon.  22:13-38 
Elias förbannelse över Ahab och Isebel uppfylldes. 2 Kon. 9:30-37 
Elia tilläts förbanna de soldater som hotade honom till livet. 2 Kon. 1:1-17 
Du har inte lov att förbanna någon därför att de inte gillar dig. Luk. 9:51-56 
Profeten Jeremia förbannade Pashur. Jer. 20:1-6   

MIN PERSONLIGA ÖVERTYGELSE  
Jag har kommit fram till att om regeringar, individuella härskare eller personer 
med olika sorters ställning i samhället blockerar Guds verk, så har de kristna rätt 
att be Gud att han tar bort sådana personer, som det passar Honom. Aposteln 
Paulus var i början en Guds fiende och orsakade många kristnas död. Men om 
någon hade förbannat Paulus och bett om hans död, så skulle de ha varit utanför 
Guds vilja. Därför; om vi möter en ond människa bör vi be och fråga Gud om 
denna människa kan bli frälst, men om hon inte kan bli frälst, kan vi be Gud ta 
bort henne. 
Om människor inom den kristna församlingen blockerar Guds verk eller öppet 
lever i synd, skall de lämnas över till Satan för att han skall förstöra deras fysiska 
kropp, så att deras själar kan bli frälsta. 1 Kor. 5:1-5 
En människa kommer antingen att välsigna människor eller förbanna dem, 
varje dag. Dina ord har med sig välsignelser eller förbannelser. Om du talar 
negativt om eller till en människa, har du förbannat henne! Matt. 12:36-37; 
Jak. 3:1-10 
 

HAR DU ÖRON TILL ATT HÖRA? 
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