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DEL 43: ATT GE EFTER FÖR KYRKOPOLITIK
Vi skall nu studera kap. 21 i Apostlagärningarna och se en svaghet som Paulus
hade. I många år fick han möta motstånd från ofrälsta judar och hedningar. Han
reste till Jerusalem för att träffa den apostoliska kyrkans ledare, men istället för
ett varmt välkommen, blev han anklagad för att inte följa judendomen tillräckligt.
Den kompromiss som Paulus gjorde i Jerusalem skulle påverka resten av hans
liv och orsaka honom mycket lidande.

RESAN TILLBAKA TILL JERUSALEM
Lukas beskriver hur de reste och gjorde strandhugg i provinsen Asien, som idag
tillhör Turkiet. Den sista staden de lämnade i Asien var Patara, och från och med
denna stad vände skeppet och tog en rutt som skulle ta dem söder om Cypern
och sedan direkt till staden Tyrus som den gången var en del av Syrien. Idag
ligger denna stad i Libanon. Apg. 21:1-3
Paulus och hans sällskap stannade i Tyrus i sju dagar och träffade andra kristna.
Den Helige Ande talade åter till de troende att Paulus inte skulle fara till
Jerusalem (vers 4). Den första gången står det om i Apg. 20:22-25
Paulus lydde inte varningen den här gången heller utan var fast besluten att resa
till Jerusalem. Den lokala kyrkan höll en liten avskedsfest för honom. vers 5-6
Därefter reste de med båt längs kustlinjen tills de kom till den stora hamnen i
Cesarea som låg på Galiléens kust. vers 7-8

VAR PAULUS I GUDS VILJA?
Gud är inte bekymrens upphovsman. Den Helige Ande skapar inte förvirring.
Paulus gav oss senare detta uttalande angående förvirring. 1 Kor. 14:29-33
Den Helige Ande hindrade Paulus två gånger från att resa i en bestämd riktning
vid dennes tidiga missionsresor. Apg. 16:6-7
Så fort Paulus hade bestämt sig för att resa tillbaka till Jerusalem, brukade Gud
en hel rad troende på olika platser som varnade aposteln Paulus för att resa till
Jerusalem. Sedan kom det en stark varning som han borde tagit på allvar, men
han var envis och vägrade lyssna till varningen. Apg. 21:8-11
Lukas och resten av medarbetarna var alla överens om att Paulus skulle överge
beslutet att resa till Jerusalem. vers 12
Jag tror inte att det var Guds heliga vilja för Paulus att resa till Jerusalem!
Här anger jag varför:
1. Jag har hört folk säga att Gud ville att Paulus skulle resa till Rom, och därför
måste Paulus nödvändigtvis åka till Jerusalem och bli fängslad för att sedan
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föras till Rom. Jag tror inte på detta argument för det fanns inget behov för att
dra Paulus med som fånge till Rom.
2. Vid tiden för Paulus resa till Jerusalem fanns det redan en stark kyrka i Rom.
Aposteln Paulus brev till romarna, vilket skrevs ca 52-53 e. Kr. då han befann
sig i Korint säger oss detta. Rom. 1:1-13
3. Den apostoliska kyrkan i Jerusalem var redan etablerad och det fanns inget
behov av predikningar där från Paulus. Gud hade drivit ut de flesta kristna
från Jerusalem några år tidigare och de etablerade en stark missionsinriktad
kyrka i Antiokia, där Paulus blev medlem efter sin omvändelse. Paulus
(Saulus) hade varit redskapet i detta kristna arbete. Apg. 8:1-4; 13:1-3
4. Gud visste i förväg att Jerusalem skulle förstöras år 70 e. Kr (Matt. 24:1-3).
De återstående kristna i Jerusalem flydde när de romerska armén kom dit ca
69 e. Kr.
5. Paulus tillbringade två år som fånge i Cesarea fast han under denna tid
kunde ha predikat och undervisat. Apg. 24:23-27
6. Paulus levde som fånge i Rom i två år till, vilket tillsammans blir fyra år i
fängelse, förlorade år då han suttit fängslad. Apg. 28:30-31

GUD LÅTER ALLT SAMVERKA TILL DET BÄSTA FÖR OSS
Den Helige Ande gav Paulus en oerhörd andlig insikt. Medan han var i Korint,
före hans resa tillbaka till Jerusalem, skrev Paulus Romarbrevet. Paulus fick
uppenbarelsen som gäller Guds vilja för våra liv på så sätt att Gud är Allsmäktig
och att han kommer att genomföra sin vilja i varje kristen till slut. Rom. 8:26-31
Även om det inte var Guds vilja för Paulus att resa till Jerusalem, tog han ändå
hand om honom och skyddade Paulus från att dödas, först i Jerusalem och
senare när han blev skeppsbruten på väg till Rom som fånge.
Bara därför att Gud i sin nåd sträcker sig ner och räddar en människa som
är utanför hans vilja betyder det inte att det är Guds högsta vilja.
Om vi säger att en person blir onykter, kör bil och dödar någon annan.
Medan denne sitter i fängelse blir han frälst.
Det var naturligtvis inte Guds vilja att denna person skulle bli full, döda en
annan person och måste gå i fängelse så att Gud inte kunde frälsa honom.
Gud frälste honom trots att han faktiskt söp sig full och blev en mördare.
Men rattfylleristen bärr ändå ansvaret för sina handlingar och måste ta dess
konsekvenser. Gal. 6:7-8

VAD FICK PAULUS ATT RESA TILL JERUSALEM?
Lukas ger oss inte någon kunskap i denna fråga, och Paulus säger inte något om
den i någon av hans anteckningar som blev kvar. Detta kommer att förbli en
hemlighet som kommer att avslöjas vid Kristi domarsäte. Men när jag läst alla
skrifter av Paulus, har jag kommit till följande sammanfattning:

1. Paulus hade behov av att bli erkänd av ledarna i den apostoliska kyrkan. Han
var mycket känslosam när det gällde detta till den grad att han inte kunde
tänka ratonellt. Hans reaktioner i Lukas samtida redogörelse visar att detta är
sant. Apg. 21:13-14
2. Vid sin ankomst till Jerusalem, sökte Paulus upp ledarna i kyrkan där och
talade om för dem hur Gud hade använt honom hos hedningarna. vers15-19
3. De var inte alltför imponerade av detta verk; istället brydde de sig mer om
åsikterna hos de judiska troende i Jerusalem. vers 20-25
4. Istället för att stå emot Jakob och de andra ledarna som han gjort i Antiokia
(Gal. 2:9-21), gav Paulus efter och gick med på att återinföra judarnas
offerlagar, och förkunnade huvudsakligen att Jesu avslutade verk på
Golgata kors inte var nog. Apg. 21:26
Paulus var inte i Guds vilja när han reste till Jerusalem. Den judiska tempeltjänst
han försökte sig på blev förgjord och han sattes i vanära och drevs ut ur templet.
Instället för att bli ärad av judarna i Jerusalem, blev han vanärad. vers 27-30
Vad kan vi lära oss av detta? Kompromisser ledar alltid till nederlag; det
finns aldrig någon seger i kompromisser. En person som kompromissar
kommer att föraktas av alla människor, inklusive Gud! Matt. 6:24
Kom ihåg att det inte är så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen,
men det är viktigt hur du avslutar det!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

