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ApG 14:
I Ikonion gik Paulus og Barnabas ligeledes ind i
jødernes synagoge og talte sådan, at mange jøder og
grækere kom til tro; v2 men de jøder, som ikke ville tro,
hidsede hedningerne op og gjorde dem fjendtligt stemt
mod brødrene.v3 De blev der i lang tid og forkyndte
frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ordet om sin
nåde ved de tegn og undere, der skete ved deres
hænder; v4 men byens befolkning blev delt i to, nogle
holdt med jøderne, andre med apostlene. v5 Da de blev
klar over, at både hedninger og jøder samt deres ledere
havde i sinde at mishandle og stene dem, v6 flygtede
de til Lykaonien, til byerne Lystra og Derbe og deres
omegn. v7 Også dér forkyndte de evangeliet.

v8 I Lystra sad der en mand, som ikke kunne bruge
sine ben; han var lam fra moders liv og havde aldrig
kunnet gå. v9 Denne mand lyttede, når Paulus talte.
Paulus så fast på ham, og da han så, at manden havde
tro til at blive frelst, v10 sagde han med høj røst: »Rejs
dig og stå på dine ben!« Da sprang han op og kunne
gå.
v11 Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt
på lykaonisk: »Guderne er i menneskeskikkelse
kommet ned til os!« v12 Og de kaldte Barnabas Zeus
og Paulus Hermes, fordi det var ham, der førte ordet.
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v13 Præsten ved Zeustemplet uden for byen kom hen
til byporten med tyre og kranse og ville ofre sammen
med folkemængden. v14 Da apostlene Barnabas og
Paulus hørte det, flængede de deres kapper, styrtede
ind i folkemængden og råbte:v15 »Mennesker dog!
Hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker ligesom I. Vi
forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til
den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og
havet med alt, hvad de rummer. v16 I tidligere tider har
Gud ladet alle hedninger gå deres egne veje, v17 og
alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine
velgerninger ved at give jer regn fra himlen og
frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres
hjerter med glæde.«v18 Med disse ord fik de med nød
og næppe folk fra at ofre til dem.

ApG 17,22-31:

Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I
på alle måder er meget religiøse. v23 For da jeg gik rundt og så nærmere
på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt
gud. Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. v24 Gud,
som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over
himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. v25 Heller ikke lader
Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er
ham, der giver alle liv og ånde og alle ting; v26 og af ét menneske har han
skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat
bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo – v27 for at de skulle søge
Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte
fra en eneste af os. v28 For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også
nogle af jeres digtere har sagt: ›Vi er også af hans slægt.‹ v29 Når vi nu er
af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller
sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. v30 Efter at Gud
har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at
de alle og overalt skal omvende sig, v31 for han har fastsat en dag, da han
vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han
har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham
opstå fra de døde.«
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Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været
i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg fem gange fået fyrre slag minus
ét, jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har lidt skibbrud tre
gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. v26 Ofte på
rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra
hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske
brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst,
ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt
trykker mig: bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden
at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det svier i mig? Hvis jeg
skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed.
2 Kor 11,23-30 + 2 Kor 12,7-10: Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de
overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel
fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Tre
gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han
svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg
vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være
over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under
mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for
Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.
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1 Kor 15,8-10:

Men sidst af alle blev han også set af et
misfoster som mig; for jeg er den ringeste
af apostlene, ikke værdig til at kaldes
apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke.
Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og
hans nåde imod mig har ikke været
forgæves; jeg har arbejdet mere end
nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men
Guds nåde, som har været med mig.

1 Tim 1,12-17:

Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor
Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin
tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og
fór frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min
vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og vor Herres
nåde har været ud over alle grænser med tro og
kærlighed i Kristus Jesus – troværdigt er det ord og al
modtagelse værd! For Kristus Jesus kom til verden for at
frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop
derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den
første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til
eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få
evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige,
usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes
evigheder! Amen.

Men sidst af alle blev han også set af et
misfoster som mig; for jeg er den ringeste
af apostlene, ikke værdig til at kaldes
apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke.
Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og
hans nåde imod mig har ikke været
forgæves; jeg har arbejdet mere end
nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men
Guds nåde, som har været med mig.
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”Kære Timotheus …”

Paulus i pagt med sig selv og Gud.
Paulus levede naturligvis selv i den nye pagt med Gud. Også på det
personlige plan levede han i pagt med det, Gud havde givet ham og
kaldet ham til.
Gud kaldte Paulus til at forkynde evangeliet og plante menigheder.
Hvordan var hans praktiske strategi? Kan vi lære noget af dette strategi
i dag – omkring forkyndelse? – omkring team-arbejde? – omkring?
Paulus kaldte bl.a. Timotheus som medarbejder. Hvordan var forholdet
mellem de to? Kan vi lære noget af dette i dag?
1 Kor 15,8-10 og 1 Tim 1,12-17: Vi taler i dag meget om vores
”selvbillede”. Hvordan var Paulus´ selvbillede?
Hvad tænker du om Paulus´ selvbillede i forhold til dit eget selvbillede?
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