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I det föregående stycket lärde vi oss att aposteln Paulus gjorde avsteg från läran 
att Jesus var Messias, som hade blivit det sista offerlammet och blev slaktat för 
att betala för mänsklighetens synder. 
Paulus gav efter för det politiska trycket från Jerusalems kyrkoledare och gick 
med på att utföra tempeltjänst, inklusive offrandet av djur. Apg. 21:20-26 
Man bör tänka på det politiska situationen som rådde i Palestina vid denna tid: 
1. Judeen, Samarien och Galileen var ockuperat av Rom och deras soldater 

hade undertryckt all judisk opposition. 
2. Sadduceerna och fariseerna kollaborerade med romarnas ockupationsmakt i 

viss mån. 
3. Seloterna rekryterade och tränade fortfarande folk för att i framtiden försöka 

störta de romerska ockupanterna.   
4. Den enda påvisbara judiska egendomen som de ännu hade var templet och 

området runt omkring det. 
5. De flesta judarna trodde att Jesus var en bedragare—och när den ”riktiga” 

messias kom — skulle denne skapa en politisk stat med namnet Israel, och 
besegra romarna och alla andra folk i världen. 

6. Till och med kristna judar trodde att det nuvarande templet skulle räddas när 
Jesus återvände i deras livstid för att upprätta ett judiskt jordiskt kungarike 
med Jerusalem som huvudstad. 

VÄGEN TILLBAKA 
När aposteln Paulus skrev Galaterbrevet, förstod han att en kristen kan bli 
förlåten från synd, men att konsekvenserna av den kanske inte alltid tas bort och 
man kommer att skörda vad man sått ett tag. Gal. 6:7-8 
Han lärde oss att om vi står pall när hårda tider kommer så kommer det en tid 
när vi får skörda goda ting. vers 9-10 
Det var inte Guds vilja att Paulus skulle bli dödad av lynchmobben. Då satte Gud 
in sin räddningsplan; Gud kunde dock inte sätta Paulus fri omedelbart, för han 
ville att Paulus skulle lära sig något också. Apg. 21:31-36 
Paulus var alltid trogen sin kallelse och ville berätta om Jesus som Messias för 
folkmassan. Det bästa budskap en kristen har är hans personliga vittnesbörd, 
och Paulus gav sitt vittnesbörd till folket under romerska soldaters beskydd. Apg. 
21:37-40; 23:1-20 



 

Judarna svarade med vrede och ilska när Paulus berättade att Gud hade gett 
honom i uppdrag att gå till hedningarna istället. Enligt judisk undervisning var 
hedningar inte människor utan djur, och vågade Paulus, som själv var jude, tala 
till de hundarna om en judisk Messias? vers 21-23 
Den vakthavande romerske officeren förstod att Paulus trätte med judarna och 
ville veta varför. Därför lät han förhöra Paulus under tortyr. vers 24 
Paulus skyddade sig med att säga att han var romersk medborgare. vers 25-29 

PAULUS STOD INFÖR SAMMA RÅD SOM  FÖRDÖMT JESUS  
Den romerske officeren beslöt att Paulus skulle ställas inför de judiska rådet.  
vers 30 
 De judiska ledarna tvingades åhöra talet om Jesus som Messias en gång till och 
förnekade sanningen en gång till. Apg. 23:1-5 
Paulus var en driven politisk talare, så när han nu stod inför grupp sadduceer och 
fariseer, använde han skillnaderna i deras läror för att splittra dem så de började 
angripa varandra. vers 6-9 
Åter måste Paulus räddas av romerska soldater. vers 10 

ETT LÖFTE FRÅN GUD  
Aposteln Petrus hade förnekat Jesus tre gånger, och Jesus hälsade till Petrus 
och lät säga att han var uppstånden och hade förlåtit honom. Mark. 16:1-7 
Jesus sände inte en ängel för att styrka Paulus utan framträdde själv och styrkte 
att Paulus kallelse fortfarande var giltig. Apg. 23:11 
Det samma gäller för alla pånyttfödda kristna, om vi ångrar oss när vi syndar och 
vänder oss bort från våra syndiga vägar kommer Gud att förlåta oss och upprätta 
oss.  1 Joh. 1:4-10 

SELOTERNAS KONSPIRATION 
De inbitna judiska seloterna bestämde att Paulus var ett stort hot mot deras sak  
att göra landet fritt och driva ut romarna och påbjöd därför att Paulus skulle 
dödas så snart som möjligt. Apg. 23:12-15 
Gud använde inte andlig kraft för att rädda Paulus från detta nya hot utan 
använde sig av Paulus nevö, som hörde allt och rapporterade det. vers 16-21 

PAULUS RÄDDAS UNDAN SELOTERNA  
Romarna hade lärt sig av ockupationen av Jerusalem och Judeen att de mest 
fruktade kämparna bland judarna var seloterna, och när de beslutade göra något 
var det svårt att stoppa dem. Därför beslöt befälhavaren att Paulus skulle flyttas 
från Jerusalem med hjälp av en militär styrka. vers 22-24 
Ett brev skrevs till Felix, som var den romerske guvernören i regionen och Paulus 
sändes till Cesarea, den romerska provinshuvudstaden vid Medelhavets kust. 
vers 25-33 



 

Felix beordrade att Paulus skulle sättas i fängelse medan hans antagonister från  
Jerusalem fördes till Cesarea för att närvara vid rättegången. Paulus skulle få 
sitta i fängelse i två år medan han väntade på sin rättegång. vers 34-35 

VAD KAN VI LÄRA OSS? 
1. Gud är full av nåd och vill förlåta, hellre än fördärva någon. Jeremia 55:6-13 
2. Vi skall välsigna Herren under allt i våra liv, oavsett omständigheterna.  

Psalm 103:1-12 
3. Även om Paulus hade syndat stort, fanns det förlåtelse och upprättelse för 

hans ställning som apostel. 2 Tim. 4:6-8 
4. Jesus Kristus är den samme, igår, idag och i evighet och han har inte 

anseende till personen, det han gör för dig gör han för oss alla. Hebr. 13:8;  
Apg. 10:34 

5. Låt oss därför med mod komma inför hans tron. Hebr. 10:16-23 
 

Kom ihåg att det inte är så viktigt hur du börjar din färd som kristen, det  
viktiga är hur du fullbordar den! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


