
42 När de gick ut bad folket att 
de nästa sabbat skulle tala om 
detta för dem.

Antagligen var det synagogans ledare som uttryckte önskan att de 
skulle återkomma nästa sabbat.

43 Och då man skildes åt, 
följde många judar och gud-
fruktiga proselyter med Paulus 
och Barnabas, som talade till 
dem och uppmanade dem att 
förbli i Guds nåd.

Det var en framgång, predikan hade haft stor effekt. Många hade 
svårt att skiljas från dem, för de hade blivit så överväldigade av 
budskapet. Av skildringen förstår vi att deras tro nu hade väckts, 
att de alltså redan hade mottagit Guds nåd, och det som nu be-
hövdes var förmaning att förbli i Guds nåd.

44 Följande sabbat samlades 
nästan hela staden för att lyss-
na till Herrens ord.

Ryktet gick ut över staden. Det som sannolikt var den mest intres-
santa nyheten var att hedningarna kunde bli Guds barn utan att 
först bli judar. Det var en stor skara lyssnare nästa sabbat.

45 När judarna fick se allt fol-
ket, fylldes de av avund och 
hånade Paulus och sade emot 
honom när han predikade.

Judarna hade inte mobiliserat motstånd under veckan, utan avun-
den uppstod när de såg skaran av hedningar. Knappast kunde de 
alla ha rymts i synagogan, men vi vet att motsägelserna började 
under Paulus predikan. Judarna rentav hånade gästerna högljutt.

46 Då svarade Paulus och Bar-
nabas frimodigt: ”Guds ord 
måste först predikas för er. 
Men då ni visar det ifrån er 
och inte anser er själva värdiga 
det eviga livet, se, då vänder vi 
oss till hedningarna.

Nu har stunden kommit när den definitiva brytningen med judar-
nas synagoga sker. Den skulle sedan upprepas gång på gång på 
andra orter. Både Barnabas och Paulus är helt klara över vad detta 
betyder. Judarna har nu visat sig ovärdiga att få del av evangeliets 
välsignelser. Förstockelse hade drabbat de ohörsamma, Rom 
11:25, och den kommer att förbli över dem.

47 Ty så har Herren befallt oss:

Jag har satt dig till ett ljus för 
hedningarna, för att du skall bli 
till frälsning intill jordens ytters-
ta gräns.

Judarna rasade för att hedningarna skulle få tillgång till evangeliet, 
men nu låter Paulus deras vördade profet Jesaja själv tala till dem. 
Stället i Jes 49 är ett av de starkaste profetorden som omtalar hur 
evangeliet ska gå ut till hedningarna.

48 När hedningarna hörde 
detta, blev de glada och prisa-
de Herrens ord, och de kom 
till tro, så många som var be-
stämda till evigt liv.

Ordet väcker enorm glädje hos hedningarna. Ordet ”bestämda” 
betyder att arrangera, bli uppställd i ordning, som i det militära. 
Det här uttrycket utesluter all synergism, där människan själv 
skulle medverka till sin omvändelse. Det brukar användas som 
stöd för predestinationsläran, att Gud har förutbestämt vem som 
ska bli frälsta. Kalvinisterna lär att Gud bestämmer både till fräls-
ning och förtappelse, medan lutheraner inte lär någon förutbe-
stämmelse till förtappelse. Att judarna förkastade evangeliet var 
helt deras eget fel, medan hedningarnas omvändelse var Guds 
vilja då han sände sitt ord med Paulus och Barnabas till dem.

49 Och Herrens ord spreds 
över hela området.

Hur länge apostlarna vistades i trakten vet vi inte, men det kan ha 
rört sig om några månader. Guds ord hade framgång.

50 Men judarna hetsade upp 
de ansedda kvinnor som fruk-
tade Gud och de främsta män-
nen i staden, och de satte i 
gång en förföljelse mot Paulus 
och Barnabas och drev bort 
dem från sitt område.

Judarna var inte tillräckligt många och inflytelserika för att kunna 
hindra apostlarna, så de uppviglade de kvinnliga proselyterna 
som var gifta med de ledande männen i staden. Vi vet inget mera 
om förföljelsens art. I 2 Tim 3:11 skriver Paulus om lidanden i An-
tiokia, Ikonium och Lystra, och i 2 Kor 11:25 skriver han att han 
tre gånger har blivit piskad med spö. Det här kan ha varit en av 
dessa.
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51 Då skakade de dammet av 
sina fötter mot dem och begav 
sig till Ikonium.

Uttrycket att skaka av sig dammet används av Jesus i Matt 10:14, 
Mark 6:11 och Luk 10:11. Det är ett starkt uttryck för ett vittnes-
börd mot judarna som hade chans att tro evangeliet men förkas-
tade det. Detta damm ska en gång vittna mot dem.

Staden Ikonium, det moderna Konya som är Turkiets tredje största 
stad, var ursprungligen frygisk, men hörde under olika epoker 
också till de etniska landskapen Pisidien och Lykaonien. De föl-
jande orterna Lystra och Derbe var städer i Lykaonien. Området 
hör till södra delen av den romerska provinsen Galatien.

52 Och lärjungarna uppfylldes 
av glädje och den helige Ande.

Denna glädje härrör från evangeliet, och den påverkades inte av 
att apostlarna måste dra bort. De hade Guds Ord, och det var ge-
nom Ordet som den Helige Ande fyllde dem med glädje.

Kapitel 14

I IkoniumI Ikonium

1 I Ikonium hände samma sak. 
De gick till judarnas synagoga 
och predikade så att många, 
både judar och greker, kom till 
tro.

Lukas beskriver relativt kort verksamheten i de övriga städerna, 
även om de vistades där en längre tid. I Ikonium möts evangeliet 
både av framgång och hårt motstånd. Det fanns en betydande 
grupp judar i staden, av dem synbarligen också en del inflytelseri-
ka personer. Vid den här tiden fanns inga romerska ämbetsmän i 
staden. 

2 Men de judar som vägrade 
att tro eggade upp hedningar-
na och hetsade dem mot brö-
derna.

Att vägra att tro innebär att hårdnackat motstå evangeliet trots att 
man har hört det, vilket innebär förhärdelse. Dessa judar har blivit 
fiender till evangeliet. Nu arbetar djävulen genom dem för att få 
hedningarna att sätta sig upp mot bröderna, dvs. mot församling-
en i stort. Detta pågick hela tiden medan Paulus och Barnabas var 
verksamma med predikan och undervisning.

3 Paulus och Barnabas stanna-
de där en lång tid och talade 
frimodigt i Herren, som bekräf-
tade sitt nåderika ord genom 
att låta tecken och under ske 
genom deras händer.

Predikan fortsatte frimodigt, trots eller kanske just för att motstån-
det hade vuxit. Ingenting i budskapet hölls tillbaka av rädsla för 
påföljder. Om det bad Paulus också i Efesierbrevet (Ef 6:19f). Och 
Gud bekräftade budskapet med tecken och under, precis som vi 
tidigare har sett på Cypern och på andra orter. Det gjorde han när 
och var han själv valde, och undren skedde genom dem, inte av 
dem, utan av Gud. Det finns ingen notering om under i Antiokia. 
En lång tid betydde säkert ett halvt år, kanske ett år.

4 Men folket i staden delade 
sig, så att en del höll med ju-
darna och andra med 
apostlarna.

Predikan hade en sådan framgång att hela staden blev engagerad. 
Judarna lyckades mobilisera upp fiendskap i en del och apostlarna 
vann förtroende i den andra. Jesus hade förutsagt att evangeliet 
vållar splittring (Matt 10:34). Det går inte att pruta på budskapet 
för att vinna mera framgång. Också judarna hade del i att Ordet 
blev känt, för alla måste ju ta reda på vad som sades. Apostel an-
vänds här i vid mening, som synonym till missionär. 
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5 Och när hedningarna och 
judarna med sina ledare gjor-
de upp en plan att misshandla 
och stena dem,

Situationen gick så långt att fienderna (där hedningarna nu nämns 
först) gjorde upp en plan för att döda dem. Det är svårt att säga 
om också stadens ledare deltog i en mobb eller om det bara var 
tänkt som en aktion för att få bort dem. Judarna använde stening 
som dödsstraff.

6 fick apostlarna reda på det 
och flydde till städerna Lystra 
och Derbe i Lykaonien och 
trakten däromkring.

Efter hand fullbordas det som Jesus utlovade Paulus, Apg 9:16. Nu 
flyr de, medan de andra gånger stod kvar trots förföljelse. Men de 
hade nu gjort sitt och handlar enligt Matt 10:23. Lystra och Derbe, 
som låg längs den romerska huvudvägen, hade inga judiska syna-
gogor. Här handlar det om regelrätt hednamission. Derbe var en 
militär utpost i romarriket. 

7 Där fortsatte de att predika 
evangeliet.

Summariskt konstateras att evangeliet nu predikades över hela 
området. I området talades lykaoniska i motsats till Ikonium, där 
de inföddas eget språk var frygiska. Alla talade grekiska, så det 
behövdes inga tolkar.

I LystraI Lystra

8 I Lystra fanns det en man 
som från födelsen var lam i 
fötterna och aldrig hade kun-
nat gå.

Nu kommer en berättelse där apostlarna först hyllas som gudar 
och sedan som brottslingar. Här sker först ett under på rent hed-
nisk mark. Händelsen är nästan en exakt parallell till det som Pet-
rus och Johannes gjorde i templet (kap. 3). Lukas intresse av det 
fysiska handikappet är tydligt. Mannen är bortom all hjälp.

9 Han hörde Paulus predika. 
Denne fäste ögonen på ho-
nom, och när han såg att man-
nen hade tro så att han kunde 
bli botad,

I Apg 3 handlar det om en judisk man som inte tror. Här är det en 
hednisk man som tror evangelium. Det finns ingen given regel, att 
man måste ha tro för att kunna bli botad. I förra fallet kom tron 
efteråt, i detta fall uppfattade Paulus att mannen trodde. I alla 
händelser är det Gud som avgör när ett under sker.

10 sade han med hög röst: 
”Res dig upp och stå på be-
nen!” Då hoppade han upp 
och började gå omkring.

Paulus har Andens vägledning för att göra undret, som sker på 
Paulus ord. Ingenting berättas sedan om vad som skedde med 
mannen, men syftet med berättelsen är att visa vilka följder undret 
får för apostlarna.

11 När folket såg vad Paulus 
hade gjort, ropade de på lyka-
oniska: ”Gudarna har stigit ner 
till oss i mänsklig gestalt.”

Nu möter Paulus och Barnabas den hedniska religionen. Det 
fanns mycket vidskepelse och den grekiska mytologin var levan-
de. Ovidius berättar i sina Metamorfoser (år 8 f.Kr.) att Zeus (mot-
svarar romarnas Jupiter, kungsguden) och Hermes (romarnas 
Merkurius, budbäraren) en gång hade uppenbarat sig som män, 
men att ingen hade noterat dem.

12 Och de kallade Barnabas 
för Zeus och Paulus för Her-
mes, eftersom det var han som 
förde ordet.

Paulus kallades Hermes, budbäraren, eftersom det var han som 
talade mest, medan Barnabas antagligen var mera storväxt, kan-
ske också äldre, och togs för att vara den ledande av dem. 

13 Prästen i Zeustemplet utan-
för staden förde fram tjurar och 
kransar till portarna och ville 
offra tillsammans med folket.

Nu förbereder man sig för ett offer till de inkarnerade gudarna. 
Zeustemplet innehöll en staty av guden och fanns strax utanför 
stadsporten. Grekerna hade för sed att dekorera offertjurarna med 
blommor och girlander.  
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14 Men när apostlarna Barna-
bas och Paulus hörde det, rev 
de sönder sina kläder och ru-
sade in i folkhopen och ropa-
de:

Paulus och Barnabas var troligen inne i staden och var omedvetna 
om planerna. De rev sönder en bit uppifrån av sina tunikor (skjor-
tor) som tecken på smärta och sorg. Sedan sprang de det fortaste 
de kunde till folkhopen vid templet.

15 ”Människor, vad är det ni 
gör? Vi är människor som ni. Vi 
predikar för er det glada bud-
skapet att ni skall omvända er 
från dessa avgudar till den le-
vande Guden, som har skapat 
himmel, jord och hav och allt 
som är i dem.

Tilltalet är starkt, sannolikt föregås det av ”stopp, stopp”. Ome-
delbart visar apostlarna vad det är som skiljer de hedniska avgu-
darna från den levande Guden. Avgudarna är ”intigheter”, de 
finns inte, medan den levande Guden är den som har skapat allt 
och nu har sänt sina tjänare för att vittna om hans verk.

16 Han har under gångna 
släktled tillåtit alla hednafolk 
att gå sina egna vägar.

Här sägs inget om varför Gud tillät hedningarna att ”gå sina egna 
vägar”. Vi vet att hedningar egentligen inte borde finnas. De utro-
tades i syndafloden och efter Noa borde alla ha erkänt sanningen. 
Men en del avvek, och Gud förberedde sin väg att frälsa alla när 
tiden var inne. Till det hörde att leda sitt egendomsfolk på rätt väg.

17 Ändå har han lämnat 
många vittnesbörd om att han 
gör gott. Från himlen ger han 
er regn och tider med goda 
skördar och fyller era hjärtan 
med glädje över maten ni får.”

Trots att folken gick bort från Gud fortsatte han att göra gott mot 
dem. Han ger regn ”från himlen”, goda skördar och maten som vi 
äter. Detta är ett universellt vittnesbörd om Guds godhet, som alla 
människor kan uppfatta. I detta finns inte det specifika evangeliet 
om frälsningen, men det är tillräckligt för att visa det dåraktiga i 
att tillbe avgudar.

18 Fastän de sade så, var det 
med knapp nöd de kunde lug-
na folket och hindra dem från 
att offra åt dem.

Det var mycket svårt att ändra en stor människomassas riktning 
och få dem att ändra sitt beteende. Men det lyckades med knapp 
nöd. Ändå var inte faran över.

19 Från Antiokia och Ikonium 
kom det nu några judar. De 
lyckades få med sig folket, och 
man stenade Paulus och slä-
pade ut honom ur staden i tron 
att han var död.

Lukas placerar in följande händelse i anslutning till den dramatis-
ka berättelsen om upphöjelsen till gudar, vilket gör den ännu mer 
dramatisk. Av någon orsak lyckas Barnabas undkomma den mobb 
som nu gaddar sig mot Paulus.  Helt kort berättar Lukas att Paulus 
blev så svårt skadad att man trodde att han var död, och man slä-
pade ut honom ur staden i avsikt att begrava honom. Den judiska 
seden var att först få ut offret ur staden och sedan stena honom. 
Hedningarna kunde gott ha lämnat hans döda kropp kvar i sta-
den.

20 Men när lärjungarna sam-
lades omkring honom, reste 
han sig och gick in i staden.

Nästa dag for Paulus och Bar-
nabas till Derbe.

Vi får här veta att en församling av hednakristna hade uppstått i 
Lystra. Det är möjligt att också Timoteus stod i gruppen som sörjde 
Paulus. (Jfr Apg 16:1–2.)

Det verkar vara ett under att Paulus kunde resa sig och gå, även 
om det sannolikt skedde med stor möda, likaså att han redan näs-
ta dag kunde resa vidare.
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I Derbe och Antiokia i SyrienI Derbe och Antiokia i Syrien

21 De predikade evangeliet i 
staden och vann många lär-
jungar. Sedan återvände de till 
Lystra och Ikonium och Antio-
kia,

Framställningen utsäger att de så att säga fyllde staden Derbe med 
evangeliet, utan att Lukas desto mer går in på verksamheten. Der-
be var en romersk gränsstad så de fortsatte inte längre bort. Utan 
att bekymra sig över judarnas behandling av dem tidigare åter-
vänder de sedan djärvt samma väg för att se till de unga försam-
lingarna.

22 och styrkte lärjungarna och 
uppmanade dem att förbli i 
tron. De sade att vi måste gå 
genom många lidanden för att 
komma in i Guds rike.

Dessa nyblivna lärjungar behövde verkligen uppmuntran i den 
hårda miljö som omgav dem. ”Tron” avser här den objektiva tron, 
dvs. själva grundvalen för tron: budskapet om Jesus. Det var syno-
nymt med den apostoliska läran. De hade redan utstått lidanden 
och mera skulle komma, och de behövde tröstas med att detta var 
ett naturligt livsförhållande för en kristen. Vänskap med Gud kan 
inte betyda annat än världens hat.

23 I varje församling insatte de 
äldste åt dem, och efter bön 
och fasta överlämnade de dem 
åt Herren, som de hade kom-
mit till tro på.

Här möter vi en viktig framställning av hur det nytestamentliga 
ämbetet uppstod. Det är inte framställt som lag, men dessa exem-
pel har varit riktgivande genom kyrkans historia. Det finns ingen-
ting hierarkiskt i denna beskrivning: alla är lärjungar, alla är hel-
gade i Jesus Kristus. De äldste insätts för att tjäna i en god ord-
ning. Bön hörde till och man fastade för att kunna ägna hela sin 
uppmärksamhet åt detta viktiga skede. De överlämnades: samma 
verb som när Jesus överlämnade sin ande (Luk 23:46). Från och 
med nu var de under Herrens kommando och omsorg.

Verbet som används (”insatte”) är det samma som i 2 Kor 8:19 
översätts med ”vald”. Det anger omröstning med handuppräck-
ning. Även om det översätts med ”insatte” eller ”utnämnde” anger 
det att en omröstning hade skett. Att Lukas använde detta verb 
utesluter att det var fråga om en utnämning utan församlingens 
medverkan, även om de själva ledde proceduren. Lika lite var det 
bara Paulus och Barnabas som fastade, utan hela församlingen 
deltog. Säkerligen inbegreps också handpåläggning i denna ordi-
nation, jfr 1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6. Termen ”äldste” är en fortsättning  
från den judiska synagogans praxis. Några år senare föreskriver 
Paulus vilka kvalifikationer som bör gälla för den som utses till 
äldste (1 Tim 3:1–7; Tit 1:5–9). Man kan anta att det var judekrist-
na som blev utsedda, eftersom de hade tillräcklig kunskap i GT.

24 Sedan tog apostlarna vägen 
genom Pisidien och kom till 
Pamfylien.

Man uppskattar att hela den första missionsresan tog ungefär ett 
och ett halvt år. Vi har inga närmare uppgifter om tidtabellen för 
varje plats.

25 Och när de hade predikat 
ordet i Perge, for de ner till 
Attalia.

Högst sannolikt avser detta att en församling grundades också i 
Perge, även om det inte sägs särskilt. 

26 Därifrån seglade de tillbaka 
till Antiokia, där de hade blivit 
överlämnade åt Guds nåd för 
det uppdrag som de nu hade 
fullgjort.

Lukas vänder tillbaka till avskiljningen i 13:2 och sluter alltså cir-
keln med att berätta hur Paulus och Barnabas återvänder till An-
tiokia därifrån de hade sänts ut. Det måste ha varit med stor lätt-
nad efter alla strapatser. Guds nåd hade varit med dem och ge-
nom dem utfört uppdraget som de avskildes för.
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27 Och när de hade kommit 
dit, kallade de samman för-
samlingen och berättade om 
allt vad Gud hade gjort med 
dem och hur han hade öppnat 
trons dörr för hedningarna.

Tänk vilken glädje det måste ha varit i församlingen, då de nu fick 
höra om vad Guds nåd hade uträttat bland hedningarna. De gav 
äran till Gud. Det var Gud som hade öppnat dörren: trons dörr.

28 Och de stannade ganska 
länge där hos lärjungarna.

Sannolikt tillbringade de ett halvt år i Antiokia, men för tidpunk-
ten finns olika hypoteser.
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