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PAULUS RESER TILLBAKA TILL JERUSALEM OCH TEMPLET  
Paulus predikade ännu och verkade i församlingarna, men hans hjärta låg i 
att resa till Jerusalem och där ta emot befrielse i templet. Apg. 18:19-23 
  
APOLLOS, JUDEN FRÅN ALEXANDRIA, EGYPTEN 
Lukas ger oss inte mycket information om Apollos med undantag för att 
han föddes i Alexandria och var jude. Historiska uppgifter säger oss att 
han kom till Efesus ca 56 e. Kr., eller ca 23 år efter Jesu uppståndelse. 
Alexandria hade en stor judisk befolkning år 16 e. Kr. där ca 33 procent var 
judisk. 
Eftersom judar som bodde utanför Palestina hade för vana att resa till 
Jerusalem och besöka templet, så måste en del av dem ha hört Johannes 
Döparen och blivit omvända och döpta med hans vattendop och måste ha 
trott att Messias snart skulle komma. 
Apollos måste ha varit en lärjunge till Johannes Döparens efterföljare och 
predikat ånger och Messias kommande. Han var ännu en människa som 
Gud hade berett för uppgiften att vara en stark förkunnare av evangeliet till 
folket på sin tid. vers 24 
Apollos predikade omvändelse och tro på Messias, men visste inte än att 
Messias allaredan kommit och att denne var känd som Jesus från Nasaret. 
vers 25; Matt. 3:1-11; Joel 2:27-29 
När Akvila and Priscilla hörde honom tala, tog de honom åt sidan och lärde 
honom hela evangeliet, att Jesus var Messias och att han redan hade 
kommit. vers 26 
När Apollos blivit född på nytt började han med stor kraft förkunna för 
judarna att Jesus var Messias. Sedan reste han tillbaka till den grekiska 
provinsen Akaja och hamnade i Korint där han blev ledare i den unga 
kristna församling som Paulus hade grundat. vers 27-28 

DOPET I DEN HELIGE ANDE 
När Paulus hade avslutat sina besök i de olika församlingar som han hade 
grundlagt i Asien, kom han tillbaka till Efesus och fann där lärjungar som 



högst sannolikt hade blivit omvända under Apollos gudstjänster, men som 
aldrig hade blivit döpta i den Helige Ande.  
Detta för oss mot en förlorad sanning i de flesta av dagens församlingar:  
Normen i församlingarna dåförtiden var att folk omvände sig, trodde 
på Jesus som Messias, döptes i vatten och att de sedan blev döpta i 
den Helige Ande! Apg. 19:1-3 
Paulus tvekade inte att ge dem hela läran, sedan blev de döpta i vatten till 
Kristus och med handpåläggning först efter det blev de döpta i den Helige 
Ande. vers 4-7 

FÖRSTÅELSE AV DEN HELIGE ANDES DOP  
1. Det finns vattendop och dop i den Helige Ande. Mark. 1:1-8; Luk. 3:16 
2.  Jesus talade om detta före korset. Joh. 7:37-39 
3.  Jesus talade om detta efter sin uppståndelse. Apg. 1:4-8 
4.   Det hände gång på gång.  Apg. 2:1-4; 4:31; 8:14-17 

DEN HELIGE ANDES GÅVOR  
Det finns nio olika Andens gåvor som manifesteras i en kristen människa 
som den Helige Ande finner det lämpligt: 

1. Vishetens gåva 
2. Kunskapens gåva 
3. Trons gåva 
4. Helbrägdagörelsens gåva 
5. Kraftgärningarnas gåva 
6. Profetians gåva 
7.  Gåvan att skilja mellan andar  
8. Tungotalets gåva 
9.  Uttydningens gåva 

Allt som krävs av dig, är att du håller dig tillgänglig, är lydig Gud och att du 
lever ett heligt liv. Den Helige Ande sköter resten. 1 Kor. 12:4-31 
Det är inte så viktigt hur du påbörjade ditt liv efter frälsningen, men 
det är viktigt hur du fullföljer det. 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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