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SAULUS BEFORDRAN 
Fram till denna tid hade Saulus verkat i kyrkan i Antiokia som lärare, och som 
tältmakare för att förtjäna sitt uppehälle. Apg. 18:1-3 
Den Helige Ande talade inte till Saulus för att berätta för honom att han var 
en apostel utan hänvände sig till kyrkans ledare. Apg. 13:1-2  
Saulus framhöll alltid att han inte hade fått sitt apostlaskap från människor utan 
direkt från Gud. Gal. 1:1; Tit. 1:1 
Saulus bytte så småningom sitt namn till Paulus. Saulus är hebreiska och 
betyder "efterfrågad." Paulus är grekiska och betyder "liten." 
För att Saulus skulle bli accepterad av de kristna, måste han först godkännas av 
kyrkans ledare, som i sin tur leddes av den Helige Ande. Men ledarna i Antiokia 
handlade inte omedelbart på den Helige Andes bud utan tog sig tid att bedja och 
fasta innan de lade händerna på Saulus och Barnabas och antog dem som nya 
apostlar. Apg. 13:3 
Denna metod blev en doktrin i den apostoliska församlingen och vi kan se detta 
uttalat i aposteln Johannes undervisning. 1 Joh. 4:1-3 

VAKTA PÅ GUDS KALLELSE I DITT LIV  
Den Helige Ande kallar ständigt män, kvinnor, pojkar och flickor till tjänst för 
Jesus. När någon har fått en kallelse från Gud att tjäna honom på ett speciellt 
sätt, skall den människan inte ta lätt på det.   
Många kristna har övergett sin kallelse eftersom de tyckte att arbetet var för hårt, 
att de inte fick nog tid för sig själva och att gärningen var för komplicerad. 
Om du har Guds kallelse i ditt liv, bör du tjäna Honom med fruktan och 
allvar, på det att du en gång kan stå inför Kristus utan att skämmas.  

 Några gick bort ifrån Jesus. Joh. 6:59-71 
 Lydnad har stor belöning. Luk. 18: 18-30 
 Gud ser efter trofasthet. Luk. 19:12-26   

PAULUS PRÖVADES HÅRT  
Om någon hade rätt att klaga, var det aposteln Paulus. Han fick fruktansvärt med 
stryk av fienden, som aldrig gav upp. 2 Kor. 11:16-33 



 
Paulus var trogen till och med vid slutet, då han blev halshuggen. Han förråddes 
av så kallade kristna, övergavs av sina medarbetare och lämnades åt sitt öde då 
han kom till den världsliga domstolen, inte någon av hans vänner kom dit för att 
ge honom sitt stöd.  
Orsaken till att Paulus kunde stå där själv var att han hade en personlig vänskap 
med Jesus. 2 Tim. 4:6-18  

DEN SLUTLIGA RÄKENSKAPEN 
Varje kristen kommer en gång att stå inför Kristi Domstol. Det är där du kommer 
att få veta om du får någon belöning och var du kommer att stå i evigheten.  
2 Kor. 5: 8-10 
Jesus kommer inte att vara intresserad av hur mycket vila du unnat dig själv eller 
hur mycket tid du har lagt ned på personliga begär. Han kommer att se efter hur 
trogen du har varit, om du har burit någon frukt och om du satte honom först i ditt 
liv. Luk. 10:1-2; 1 Kor. 3:11-15 
All andlig tillväxt avstannar när du dör och förflyttar dig in i andevärlden. 
Den andliga mogenheten som du har i dödsögonblicket är den nivå av 
andlig mogenhet du kommer att ha i evigheten. 
DU KOMMER ATT VAR EN ANDLIG DVÄRG I HIMLEN OM DU INTE TYCKTE 
OM ATT…  

 ber medan du är på jorden. 
 läser Bibeln när du är på jorden.  
 fastar medan du är på jorden. 
 tillber Gud när du är på jorden. 
 samlas med Guds folk när du är på jorden. 

Valet är ditt! Upp. 3:14-22 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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