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DAG 6 
JAG BESLUTADE MIG FÖR ATT TA KONTAKT 

 

När jag insåg att jag var gjord, inte bara till 
att tjäna i kyrkan, men till att tjäna andra 
som kyrka, blev det av största vikt att få 
kontakt med människor. Du kan inte tjäna 
utan att ta kontakt. Och de du tar kontakt 
med, kommer att ändra de berättelser som 
du berättar i morgon. Detta har varit sant 
genom hela historien. Bara tänk på den 
man som skrev mer än en tredjedel av 
Nya Testamentet, aposteln Paulus. 

Paulus var inte alltid kristen. Innan han var 
Jesus efterföljare, var han Saul från 
staden kallad Tarsus, en arg kille som 
förföljde och dödade kristna. Om du inte 
gillar Jesus-groupies, så skulle du ha 
älskat Saul. Men efter att ha tagit livet av 
dem som trodde att Jesus uppstått från de 
döda, blev Paulus själv en av dem. Hans 
förvandling var så stor, så radikal, så 
livsomvälvande att Saul (som fick namnet 
Paulus) genast ville berätta för andra om 
Jesus. Problemet var att inga kristna litade 
på honom, av uppenbara skäl. 

Apostlagärningarna uttrycker det enkelt: 
När [Saul] hade kommit tillbaka till 
Jerusalem, försökte han ansluta sig till 
lärjungarna. Men alla var rädda för honom 
eftersom de inte litade på att han var en 
lärjunge. Apostlagärningarna 9:26 
(B2000). Du kan inte klandra lärjungarna 
för deras skepticism. Jag skulle inte vilja 
att killen som dödade kristna förra 
månaden, ledde min bibelgrupp! Skulle 
du? 

Paulus hade ett problem. Han saknade 
trovärdighet hos andra kristna. Så Paulus 
vände sig till vem som helst som skulle ge 
honom en chans att dela sin nyfunna 
passion. Paulus beslut att ta kontakt 
ändrade inte bara hans berättelse, det 
ändrade historien. Du förstår, Paulus var 
nära att bli vän med den som kunde ändra 
hans ödes riktning. Den vännen var en 
man vid namn Barnabas.  

Du kanske är en vänskap ifrån att ändra 
din berättelse. Idag kommer du att läsa om 
när Barnabas tog risken att ta med Paulus 
till apostlarna, de var ledare för folket som 
Paulus försökt döda i sitt tidigare liv. Vad 
hände? Paulus nya vän Barnabas satte 
sitt rykte på spel för Paulus skull. Och på 
grund av Barnabas, gav de andra 
lärjungarna Paulus en chans. Resten är 
historia. Du kan vara en vänskap från att 
ändra din berättelse. 

Du är en vänskap ifrån ett bättre 
äktenskap. Du är en bekännelse ifrån att 
övervinna ett missbruk. Du är ett samtal 
ifrån att komma i bättre form. Du är en 
mentor ifrån att förstå dina gåvor och bli 
en bättre ledare. 

Fråga dig själv: Vad behöver jag göra 
för att ta kontakt med rätt personer? 
Finns det någon jag behöver avsluta 
kontakten med? 
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o Apostlagärningarna 9:26-28 

o Ordspråksboken 18:24 

o Ordspråksboken 13:20 

o Apostlagärningarna 2:42-47 

 

 
Guds ord är nämligen levande och 
verksamt. Det är skarpare än ett 
dubbeleggat svärd, och det tränger 
djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ 
och ande, leder och märg, och avslöjar 
hjärtats uppsåt och tankar. 

Heb 4:12  
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