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STRÄVAN OCH TRÄTOR
Människor är människor och de 120 männen och kvinnorna var inget undantag.
Apostlarna märkte att Jesus hade delat upp gruppen och att han anförtrodde mer
åt en del än andra, av någon orsak. Vi skönjer bara en liten glimt av det ständiga
schackrande efter positioner som pågick; Jesus tog inte lätt på detta, och gjorde
slut på det. Matt. 18:1-5; 20:20-28; Mark. 9:33-37; 10:35-45
Då barnens föräldrar kom till Jesus och ville att Han skulle välsigna dem, försökte
apostlarna hindra föräldrarna. Jesus gick emellan och sade till dem hur Han ville
ha det gjort. Matt. 19:13; Mark. 10:13-16
När Johannes och Jakob blev arga, ville de döda folket i en by därför att man
hade vägrat dem husrum. Jesus blev tvungen att åter en gång klargöra vad Hans
uppdrag var och hur man skulle hantera vissa situationer. Luk. 9:51-56
Jesus gjorde upp ett trestegsprogram för att lösa problem i sin organisation; vi
använder samma program än idag. Matt. 18:15-17

VAD JESUS GJORDE OCH INTE GJORDE
Jesus betalade samma skattesats som romarna utkrävde från det judiska folket.
Matt. 22:15-22
Jesus betalade tempelskatten. Matt. 17:24-27
Jesus gick i synagogan varje sabbat. Mark. 3:1-5; Luk. 4:16
Jesus höll inte de traditioner som föreskrevs i Talmud. Mark. 7:1-5

FÖRKASTELSE
Jesus undgick inte Djävulens förkastelses vassa dolk, och de fyra evangelisterna
berättar inte hur svårt Jesus blev sårad. När Han började sin verksamhet och
Gud använde Honom, for Han tillbaka till sin hemstad för att förkunna, men folket
hånade Honom allenast. Matt. 13:53-58; Mark. 6:1-5
Den värsta förkastelse Jesus mötte var när Hans eget entourage som Han hade
varit ihop med i tre och ett halvt år, övergav Honom när Han blev arresterad.
Jesus behövde tröst, kärlek och stöd, men det fanns inte där när Han behövde
det. Matt. 26:47-56, 69-75
När Hans inre kärna av apostlar for tillbaka till Galiléen efter korsfästelsen och
tog sig an fisket igen, övergav inte Jesus dem, utan kom kärleksfullt dit med ny
tro på deras Herre som Messias. Joh. 21:1-19
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Aposteln Jakob, som hade vandrat med Jesus och hade tillrättavisats av Jesus,
lärde sig läxan om stridigheter och gav oss viktig undervisning i detta ämne. Jak.
3:13-18
Aposteln Paulus hade aldrig vandrat med Jesus, men erfor en förkastelse som
kan ha fått honom gråta av smärta. Men då vi läser hans skildring av förkastelse,
kan vi lära oss vad vi skall göra för att gå segrande ur striden. 2 Tim. 4:6-18

HUR HADE DU KLARAT DIG?
Vad skulle du ha gjort om du hade levt på den tiden och var en av Jesu 120
efterföljare? Nu är du ju en del av Jesu Kristi Församling och enda skillnaden är
att Församlingen idag leds av den Helige Ande, som vi inte kan se med våra
fysiska ögon. Situationen och uppdraget är fortfarande det samma. Djävulen har
inte förändrat sig och miljoner ofrälsta människor är idag på väg mot helvetet.
Vad skall du göra åt det?
HUR LEVER DU DITT KRISTNA LIV?
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

