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KOMPROMISSEN 
 När aposteln Paulus kom till Jerusalem, var han under tryck från det kristna 

judiska ledarskapet för att han skull visa dem att han fortfarande gick efter de 
de ceremoniella lagarna. Apg. 21:15-25 

 Paulus visste att dessa lagar inte längre var giltiga, men icke destomindre 
rättade han sig efter det för att lugna ner ledarna. Apg. 21:26 

 Paulus handling visar att han bara var en vanlig människa som du och jag. 
Han gav efter för kraven från ledarna därför att han ville bli accepterad och 
godkänd av den högsta hierarkin i den kristna kyrkan. Allt detta hände efter 
att han hade skrivit sitt brev till kyrkan i Galatien, där han tydligt lade fram 
evangelium om Jesus. Gal. 3:1-13, 5:1-16 

SÅ & SKÖRDA  
 Då såg Paulus inte till sin egen undervisning utan tänkte nu erfara i första 

hand. Gal. 6:7-8 
 Guds dom kom innan de sju dagarna av ånger var över. Apg. 21:27-31  

 
 Fastän Gud älskade Paulus väldigt mycket och hade honom att komma till tro 

genom Jesus själv (Apg. 9:10-17), var Herren tvungen att göra Paulus lydig, 
för att få honom att rätta sig och stoppa judendomens heresi från att fortsätta 
sprida sig (villolära) i den kristna kyrkan (Hebr. 12:1-13). Gud fick använda 
romerska soldater för att rädda Paulus, men inte förrän han brutalt blivit 
slagen av de uppretade folkmassan. Apg. 21:32-38  

 Paulus försökte att nå den judiska folkmassan med en bra predikan men 
smörjelsen var inte över honom därför att den Helige Ande var där. För hans 
överträdelses skull, förlorade han tillfälligt sin respekt i andevärlden och 
folkmassan vände sig mot honom igen.  Apg. 21:39-40, 22:1-24 

 Gud satte igång an kedja av händelser som skulle föra Paulus till Rom, hjärtat 
av det romerska imperiet. Men han fick betala ett pris; Paulus fick stanna i 
fängelse i två år. verserna 25-30  

 Paulus använde sin kunskap som farisé för att splittra det judiska ledarskapet.  
Apg. 23:1-10  



 Paulus måste ha varit i stor förtvivlan när han förstod att den Guds kraft som 
hade verkat i honom nu hade försvunnit. En ängel sändes därför till Paulus för 
att styrka honom. Apg. 23:11 

 Djävulen planerade lönnmordet på Paulus, men Gud gjorde det om intet. 
verserna 12-22 

 Gud rörde vid den romerske  överbefälhavaren och fick honom att sända iväg 
Paulus bort frånJerusalem, beskyddad av en liten, men kraftfull romersk 
militär bestående av 200 soldater, 70 man beriden trupp och tvåhundra 
soldater med spjut. verserna 23-35 

KOMMENTAR 
Gud ville att Paulus skulle resa till Rom och predika evangeliet. Det var inte Guds 
mening att han skulle resa till Rom sönderslagen och kuvad som fånge, men när 
en människa syndar och är olydig, får man ta konsekvenserna och betala med 
ett straff. I är säker på att Paulus ångrade sin tillbakagång till judendomen; men 
skadan var redan skedd i andevärlden och Satan hade fått rätt att drabba honom 
men inte döda honom.  
1 Petr. 5:6-9 
 

LEVER DU I UPPROR? 
 

ÄR DU LYDIG MOT GUD? 
 

FÖSÖKER DU JUST NU BETALA FÖR DINA SYNDER? 
 

  HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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