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Apg.4:34-37 – Detta är första gången vi läser om Barnabas i NT. Att han senare 
skulle ta sig an Paulus var inte en enskild händelse utan ett utryck för en allmän 
attityd. Barnabas levde för andra och visade det inte bara på ett utan på många 
områden. 
 
Apg.9:19-28, Barnabas var trygg i Gud, han hade ingen människofruktan. Mm Paulus 
inte var på riktigt omvänd kunde det leda till att Barnabas skulle stenats precis som 
Stefanus. Vad församlingen i Jerusalem visste så var ju Paulus deras motståndare. 
Barnabas visade stor omsorg, han tog hand om Paulus och satte sitt eget anseende 
på spel. Barnabas hjälpte Paulus in i ett sammanhang och möjliggjorde att han fick 
ansluta sig till lärjungarna. 
 
Apg.11: 21-26, ”Uppfylld av den heliga Ande och av tro” Man kan bara ge det man 
har. Barnabas liv var hans främsta redskap. Vi behöver också själva ta emot det vi 
vill ge andra innan vi kan ge det. Barnabas omsorg om människor ses i att han sökte 
upp Paulus igen, när Paulus befann sig i Tarsus. Paulus hade varit en ”andlig raket” 
satt färg på tillvaron. Men så försvann han och sen dess hade ingen haft kontakt 
med honom vad vi vet. Det hade gått 5 år sedan de sågs i Jerusalem, och avskedet 
var väl ganska lättande för församlingen där. Det står att församlingen fick ”lugn 
och ro” och den blev ”uppbyggd och växte” (Apg.9:28-31) Allt detta visar på 
Barnabas stora omsorg. Det var inte så att de sprang på varandra på stan, Barnabas 
reste från Antiochia till Tarsus och sökte upp Paulus. Det var en resa på flera dagar 
enkel väg. Han var som en herde som sökte ett borttappat får. 
 
Apg.12:25 När de var klara reste de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades 
Markus. Denna man kom senare att bli föremål för konflikt mellan Paulus och 
Barnabas. Men vi ser igen att omsorgen om andra var en allmän attityd hos 
Barnabas, och att det föder samma attityd i fler. Inte minst i hur Paulus sen tar sig 
an tex Timotheus och alla församlingarna Paulus komma att ta sig an. 
 
 
 

 



Apg.14:8-18 De gav all ära till Gud, de var inte ute efter att bli några idoler, eller att 
stjäla det minsta av den ära som tillhör Gud. Visst ska du förhoppningsvis bli 
omtyckt, aktad, och att andra ser upp till dig.  Men det är inte främst dig de följer 
utan Jesus. Den gode herdens ledarskap för människor till Gud, och samlar inte 
fåren för sin egen skull. 
 
 
Apg. 15:36-41 På detta sätt prövades också Barnabas faderskap, mentorskap, och 
det höll provet. Barnabas och Paulus kom att skiljas åt, och Paulus fortsatte tack 
och lov att predika och tjäna Gud ändå! (Paulus och Markus kom att enas och bli 
vänner senare. Markus var med Paulus i hans fångenskap i Rom. Kolosserbrevet 
4:10) 
 
Konflikt utbryter angående Markus deltagande eller inte. Paulus ville inte ha med 
Markus som hade lämnat dem när de senast var på Cypern och förbrukat sitt 
förtroende, menade Paulus. Barnabas såg något annat. Och det var tur för kyrkan 
och oss att Barnabas var den andliga fader han var. Det är nämligen denna Markus 
som författade Markusevangeliet. Han grundade även församlingen i det egyptiska 
Alexandria, som kom att bli kristendomens viktigaste centrum i Orienten. 
 
Barnabas tjänst uppmärksammas inte mycket i NT, hans namn nämns vid 29 
tillfällen, ofta mest i förbifarten när Paulus är huvudpersonen. Ändå kan vi se att 
det är vad Gud gjorde genom Barnabas som ligger till grund för de båda 
evangelisterna. Markus som kom att skriva ner det, och Paulus som predikade det.  
 
Barnabas hette egentligen Josef, men fick namnet Barnabas av apostlarna, namnet 
betyder ”förmaningens/ tröstens son.” 
 
Det var nog ingen slump att han fick det namnet. Det är två grundläggande delar i 
andligt föräldraskap och herdens ledarstil. Barnabas kunde både förmana, leda rätt, 
vara rak när det behövdes. Men inte på ett sätt som upplevdes som någon som 
kommer uppifrån, som var hård för sakens skull. Barnabas kunde också trösta, som 
visa sin kärlek i handling, och fanns där även när det var tufft.  
 
Sådana personer behövs också idag! 
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