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De som trodde på Kristus i Apostlagärningarna var ofullkomliga varelser precis 
som alla andra. Barnabas och Paulus var apostlar som blivit döpta i den Helige 
Ande och användes av Gud för att göra tecken och under, men de hade häftigt 
humör och gjorde en del misstag.  
Barnabas och Paulus kom tillbaka från Jerusalemkonferensen och blev ärade av 
kyrkan i Antiokia, men de kom i gräl huruvida Barnabas brorson (Markus) skulle 
få följa med på deras nya missionsresa. Kol. 4:10 
Detta fick som resultat att den vänskap Gud hade odlat mellan Barnabas Paulus 
tog slut och de gick skilda vägar. Apg. 15:35-41 
Detta gräl kom inte från den Helige Ande utan var ett verk av Satan; sedan dess 
har Satan fortsatt att infiltrera Jesu Kristi kyrka på jorden för att orsaka splittring 
och osämja mellan troende och olika kyrkor. 

PAULUS HANDLADE I KÖTTET 
Paulus valde Silas som som sin nya ledsagare och kom till städerna Derbe och 
Lystra där han fann en enastående yngling vid namn Timoteus som halvt om 
halvt var av judiskt påbrå. Paulus ville att denne skulle följa med honom, men 
Timoteus var frustrerad över de judiska ledarna i området eftersom alla visste om 
att hans fader var grek och inte omskuren.  

Trots att Paulus predikade mycket starkt om att omskärelse inte längre 
gällde, och Jerusalemkonferensen höll med honom, beslöt han ändå att 
låta omskära Timoteus för att gå de ofrälsta judiska ledarna tillhanda. 
Apg 16:1-3  

 

Ca åtta år senare skulle Paulus berätta för galaterna att han förr brukade försöka 
behaga människor, men att han inte längre brydde sig om att göra det. Gal. 1:10 
Paulus gick igenom en tillväxtperiod i sitt liv precis som alla kristna ska tillväxa, 
och i början av hans tjänst försökte han behaga alla, för att han på så sätt skulle 
vinna dem för Kristus. 1 Kor. 9:19-23; 10:33  
Tids nog fann han att detta inte fungerade. Rom. 1:16-17; 1 Kor. 1:17-31 
I Galaterbrevet (fr. 52-57) säger Paulus att det inte finns något annat evangelium 
än tron på Jesus och hans förlossningsverk på Golgata. Gal. 1:1-9; 3:1-14 



PRESSEN PÅ APOSTELN PAULUS ÖKAR 
År 58 e. Kr. kom Paulus en sista gång till Jerusalem. De flesta av de ursprungliga 
apostlarna var nu utspridda på olika ställen i Romarriket och Petrus var i Babylon.  
1 Petr. 5:13 
Jakob som var Jesu halvbroder var ledare för kyrkan i Jerusalem vid denna tid, 
och han hade halvt om halvt gått tillbaka till judendomen och omskärelsen. 
Paulus gav efter för det stora trycket från Jakob och de äldste där, och gick även 
han över till judiska villfarelser. Apg. 21:17-25 
Vi får inte veta varför Paulus kompromissade och gick med på tempeltjänsten 
men vi får en redogörelse för händelserna. vers 26 
Planen att blidka judarna gick i baklås. vers 27-36 
Paulus försökte förgäves att förklara sig inför judarna, men det visade sig vara 
omöjligt. Apg. 22:1-3, 22-23 
Resultatet av Paulus ansträngningar var två år i romerskt fängelse i Cesarea, en 
sjöresa till Rom som fånge; han fick vara med om ett våldsamt skeppsbrott och 
fick sedan tillbringa mera tid i fängelse i Rom innan han blev fri.  
Bibelforskare har påstått att brevet till Hebréerna inte skrevs av Paulus, men jag 
tror att han var dess författare. Brevet skrev ca 67 e. Kr. tre år före Jerusalems 
förstörelse.  
Någon gång under åren 63-67 skrev Paulus det första brevet till Timoteus. Han 
blev arresterad i Rom, och under sin sista tid som fånge skrev han andra brevet 
till Timoteus som är daterat till 67-68 e. Kr. när Paulus redan halshuggits. 

DEN KRISTNA LÄRAN BLIR FASTLAGD 
När Paulus skrev brevet till Hebréerna, fanns det inte längre oklarheter i tron. 
Han förstod mycket väl att det Första Förbundet hade blivit ersatt med det Andra 
Förbundet genom Jesus Kristus. Hebr. 8:1-13 
I sin sista instruktion till Timoteus, rådde Paulus honom att stå fast på skrifterna 
som han fått kunskap om från första början, alltså Gamla Testamentet förutom 
offerlagen som Jesus hade uppfyllt för gott. 2 Tim. 3:14-17; 4:1-8    
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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