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11 Vi lade ut från Troas och 
seglade rakt över till Samotra-
ke och nästa dag till Neapolis

De hade förlig vind, eftersom de på en dag kunde nå ön Samotra-
ke och nästa dag till Neapolis. I 20:6 uppges att det tog fem dagar 
att segla i motsatt riktning. Vägen till Filippi var Via Egnatia, en 
fortsättning av Via Appia, vägen till Bosporen. Neapolis var Filip-
pis hamnstad, i dag Kavala.

12 och därifrån till Filippi, som 
är den ledande staden i denna 
del av Makedonien och en 
romersk koloni. I den staden 
stannade vi några dagar.

Filippi (som hade namngetts efter Alexander den stores far Filip II 
av Makedonien) var skådeplatsen för den avgörande striden år 42 
f.Kr. mellan männen i det andra triumviratet, Octavianus (senare 
kejsar Augustus), Antonius och Lepidus, och Roms republikaner, 
och Octavianus grundlade staden med anledning av detta. Som 
romersk koloni var den autonom och behövde inte betala skatt till 
Rom. Officiellt språk var latin. Huvudstaden i Makedonien var 
Amfipolis men Filippi var sannolikt mera känd.

13 På sabbaten tog vi vägen ut 
genom stadsporten och gick 
längs en flod, där vi antog att 
det fanns ett böneställe. Vi sat-
te oss ner och började tala till 
de kvinnor som hade kommit 
dit.

Det här var antagligen den första sabbaten efter ankomsten. Det 
fanns få judar i staden och ingen synagoga. Det var inte lätt att få 
kontakt med judarna, kanske för att Filippi hade följt Roms exem-
pel och förvisat alla judar. Av v 20–21 förefaller det som om det 
fanns en antijudisk anda i staden. Det fanns några kvinnor kvar 
och missionärerna inledde ett undervisande samtal med dem. De 
föraktade inte den ringa början, och ingenting antyds om besvi-
kelse.

14 En av dem som lyssnade 
hette Lydia. Hon handlade 
med purpurtyger och var från 
staden Tyatira, och hon hörde 
till dem som fruktade Gud. 
Och Herren öppnade hennes 
hjärta, så att hon tog till sig det 
som Paulus predikade.

Lydia var tydligen en förmögen kvinna, kanske änka efter en han-
delsman. Purpur är ett dyrt färgämne som kommer från en snäcka, 
som man brukade dyka efter särskilt i närheten av Tyatira, huvud-
stad i Lydien på Mindre Asiens västkust. Purpur ansågs vara ett 
tecken på rikedom. Lydia blev den första som vanns för kristen-
domen i Europa. Hon var tidigare en judisk proselyt. Nu öppnade 
Gud hennes hjärta och gav henne tron. Det berättas inte om nå-
gon av de andra kvinnorna trodde.

15 När hon och alla i hennes 
familj hade blivit döpta bad 
hon: ”Kom hem till mig och bo 
där, om ni anser att jag tror på 
Herren.” Och hon övertalade 
oss.

Det är en öppen fråga vilka människor som hörde till ”hennes 
hus”. Det kan ha varit tjänstefolk, både män och kvinnor med de-
ras barn, och hon kan också ha haft egna barn. Paulus skulle inte 
ha döpt tjänstefolk på order av deras chef, så de måste också ha 
kommit till tro. Inbjudan kan ha gjorts i samband med en högtid-
lig dophögtid.

Paulus och Silas i fängelsePaulus och Silas i fängelse

16 En gång när vi var på väg 
till bönestället, mötte vi en 
slavflicka som hade en spå-
domsande och som skaffade 
sina herrar goda inkomster ge-
nom att spå.

Att spå var en tjänst hos djävulen, likaså att använda flickan för att 
göra sig inkomster. Det ledde människor bort från att söka Gud i 
hans ord. Ordagrant står ”pneuma pythåna”, vilket kan kopplas 
till den mytiska ormen vid Pytho som förbinds med oraklet i Delfi 
(oraklet Pythia). Senare har ordet betraktats som buktaleri. Flickan 
utnyttjades för sina tjänster. Även om djävulen kan imitera tecken 
och under (2 Tess 2:9) kan han inte i verkligheten känna till fram-
tiden. Varför spådde hon inte att anden snart skulle drivas ut?
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17 Hon följde efter Paulus och 
oss andra och skrek: ”De här 
männen är den högste gudens 
tjänare, och de förkunnar för 
er en väg till frälsning.”

Flickans beteende var ett sätt att störa predikan av evangeliet. Hon 
sade sanningen, men utan förtröstan på Gud. I Luk 4:33–34 berät-
tas om en liknande ”oren ande” som avslöjade vem Jesus var, 
men Jesus drev ut sådana andar och förbjöd dem att tala (v 41). 

Här avslutas det första vi-avsnittet.

18 Så gjorde hon i flera dagar. 
Men Paulus blev upprörd och 
vände sig om och sade till an-
den: ”Jag befaller dig i Jesu 
Kristi namn att fara ut ur hen-
ne.” Och i samma ögonblick 
for den ut.

Vi kan tänka oss hur störande flickans beteende var för Paulus och 
de andra. Det är bara Jesus Kristus som kan befria från djävulens 
makt. I den kraften drev Paulus ut demonen ur flickan. Det skedde 
först när Gud uppenbarade för Paulus att han skulle göra så, inte 
för att han bestämde det. Först behövdes tid att undervisa gruppen 
hos Lydia, för när detta hade skett några dagar tog möjligheterna 
slut.

19 När hennes herrar såg att 
allt hopp om inkomster var ute 
för dem, grep de Paulus och 
Silas och släpade dem till tor-
get inför stadens myndigheter.

Man kunde ju tänka att alla nu var glada över att flickan hade be-
friats från sitt slaveri under demonen. Men hon var människors 
slav. Flickans herrar såg rent materiellt på saken och insåg att de 
skulle gå miste om inkomster. De gick till attack mot missionärer-
na. Först släpades missionärerna till någon sorts polismyndighet. 

20 De förde fram dem till sta-
dens domare och sade: ”De 
här männen stör ordningen i 
vår stad. De är judar

Stadens domare (pretorer, sannolikt två, grek. stratägói) tog sig an 
svårare fall. Judarna hade normalt erkännande för sin religiösa 
verksamhet, men kejsar Claudius hade nyligen förvisat judarna 
från Rom. De ansågs vålla oordning. Kristendomen hade inget 
sådant erkännande. Nu anklagade man Paulus och Silas för att de 
var judar och störde ordningen, inte att de hade drivit ut en ond 
ande eller att slavägarna hade mist sin inkomst. 

21 och förkunnar seder som 
det inte är tillåtet för oss som 
romerska medborgare att anta 
eller följa.”

Domarna i staden visste inte att Paulus och Silas var romerska 
medborgare. Nu inledde man en direkt uppvigling på falska 
grunder med hänvisning till kejsarens beslut, för man ville ju vara 
trogen mot kejsaren. De var judar – vi är trogna romerska med-
borgare! Det skulle räcka som anklagelse fast ingen chans gavs att 
reda ut hur det verkligen var eller ge möjlighet till försvar.

22 Folket gick också till an-
grepp mot dem, och domarna 
slet av dem kläderna och be-
fallde att de skulle piskas.

Eftersom folket rasade mot missionärerna antog domarna att det 
fanns skäl att straffa dem. Nu såg de med egna ögon att männen 
hade stört ordningen, fast de i verkligheten hade varit fridsamma 
och endast drivit ut en ond ande. Men de ordnade ingen rätte-
gång utan utdömde skamstraff och tortyr. Jfr 2 Kor 11:25 och 
1 Tess 2:2.

23 De fick många rapp och 
kastades i fängelse, och fång-
vaktaren fick befallning att no-
ga bevaka dem.

Denna tortyr var fruktansvärd. Romarna räknade inte slagen likt 
judarna (40 slag på ett när) utan domarna bestämde hur länge 
piskningen skulle pågå. Ingen hörde de torterades vädjan om att 
de var romerska medborgare. De måste lida för kallelsen att vara 
Jesu apostlar. Fångvaktaren skulle bevaka fångarna extra noga, 
vilket betyder att han ansvarade för dem med sitt liv. 

24 När han hade fått en sådan 
befallning, satte han dem i det 
innersta fängelserummet och 
spände fast deras fötter i stock-
en.

De placerades i den innersta och värsta av de tre fängelseavdel-
ningarna (tullianum), som var avsedd för dödsdömda fångar. Man 
spände ut benen i stocken på ett sådant sätt att det snart uppstod 
kramp. Denna pina fortsatte tills man lösgjorde dem. Det var ett 
tillstånd som inte var upplagt för lovsång och evangelisation!
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25 Vid midnatt var Paulus och 
Silas i bön och sjöng lovsånger 
till Gud, och de andra fångar-
na lyssnade på dem.

Paulus och Silas bad och sjöng lovsånger mitt i sin smärtsamma 
situation. Enligt verbformerna var bönen och sången samtidig, 
troligen sjöng de Davids psalmer. Detta var ett vittnesbörd som 
talade till medfångarna. Situationen var enastående.

26 Plötsligt kom ett kraftigt 
jordskalv, så att fängelset ska-
kades i sina grundvalar. I 
samma ögonblick öppnades 
alla dörrar, och allas bojor 
lossnade och föll av.

Gud hörde deras böner på ett synligt sätt. I Apg 5 och 12 bland 
judarna var det en ängel som öppnade fängelseportarna. Här 
bland hedningar använde Gud ett jordskalv som hade mirakulösa 
följder. Inte bara deras celldörr, utan alla dörrar öppnades och alla 
blev fria. Gud kan när han vill använda naturfenomen för sina 
syften. Nu kunde alla se sambandet mellan lovsången och befriel-
sen. Guds ord följdes av tecken och under.

27 Fångvaktaren vaknade, och 
när han fick se att fängelsets 
dörrar stod öppna, drog han 
sitt svärd och skulle just ta sitt 
liv, eftersom han trodde att 
fångarna hade flytt.

Fångvaktaren såg att dörrarna stod öppna men såg inte fångarna. 
Han visste att han vid en flykt måste sona sin skuld med det straff 
som fångarna hade dömts till, dvs. dödsstraff. Det var romarnas 
sed att försöka ta sitt liv i stället för att utsättas för skam. Vilken 
kontrast mot fångarnas lovsång med fötterna i stocken och blodiga 
ryggar!

28 Men Paulus ropade högt: 
”Gör dig inte något illa! Vi är 
alla här.”

Förunderligt nog hade ingen av fångarna rymt. Antagligen var de 
så överväldigade av händelsen att de litade på Paulus. Ännu 
hängde fotbojorna kring deras fötter. Paulus skyndar till för att 
rädda fångvaktarens liv. 

29 Då bad fångvaktaren om 
ljus och rusade in och föll 
skräckslagen ner inför Paulus 
och Silas.

Fångvaktaren bad väktarna, som troligen hade rusat ut i porten 
vid jordskalvet, att hämta facklor för att själv bedöma situationen. 
Han hade av lovsångerna och bönerna, och av det som nu hade 
hänt, förstått att dessa män hade en mäktig kraft. Inför den kraften 
insåg han sin egen ställning. Vilken situation fångarna fick upple-
va: han som kvällen innan hade utsatt Paulus och Silas för den 
mest fruktansvärda tortyr faller nu ner för deras fötter.

30 Sedan förde han ut dem 
och frågade: ”Ni herrar, vad 
skall jag göra för att bli frälst?”

Lukas hoppar över en del information som kunde vara intressant: 
vad hände med de andra fångarna? Troligen lämnade han dem åt 
väktarna som skötte om att de låstes in igen. En annan obesvarad 
fråga är vart fångvaktaren förde dem. Till sitt hem? Väckte han sin 
familj och förde dem ut för att möta de märkliga männen? Hur 
mycket sade de innan han ställde sin fråga? Vi vet inte annat än 
att Lukas ville berätta det allra viktigaste: frågan om frälsning. Den 
frågan var  redan aktualiserad av slavflickans utrop under flera 
dagar.

Det här är den viktigaste frågan en människa kan ställa. Många 
har ställt den frågan efter att Gud talat till dem, kanske genom en 
hjärtattack, en stroke, cancer eller en olyckshändelse.

31 De svarade: ”Tro på Herren 
Jesus så blir du frälst, du och 
din familj.”

Svaret på frågan är inte: ”Gör!”, utan: ”Tro!” Det svaret har blivit 
ett standardsvar genom århundraden. Det ges under småtimmarna 
till en fångvaktare och hans familj genom en fånge som han nyss 
har torterat. Han överlämnas att förtrösta på Jesus, alla herrars 
Herre. Det är vad han ska ”göra”. Den gudomliga frälsningsgåvan 
finns redan till hands, nu ska han sätta tro till budskapet om den. 
Det är att förkasta den enda vägen till frälsning. Fångvaktarens tro 
frälsar inte hans familj, men i antiken höll familjen ihop.
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32 Och de predikade Herrens 
ord för honom och för alla i 
hans familj.

Nu fick Paulus och Silas predika hela det frälsande budskapet för 
fångvaktaren och hans familj, mitt i natten. Åter ser vi att predikan 
riktas personligen till alla, både till fångvaktaren och hans familj.

33 Redan vid denna tid på nat-
ten tog fångvaktaren dem med 
sig och tvättade deras sår. Och 
han och de som hörde till hans 
familj döptes genast.

Fångvaktaren visade nu vad evangeliet hade uträttat med honom 
genom barmhärtighetsgärningar. Han fick också det heliga dopet 
tillsammans med sitt husfolk. Det finns ingen antydan om att do-
pet skulle ha skett med neddoppning, t.ex. efter att Paulus och 
Silas först hade badat i ett kar. Här är ett nytt exempel på att hela 
familjen och alla i huset döptes. Det kan verka förhastat, men 
apostlarna visste att det inte var för tidigt.

34 Sedan förde han dem upp 
till sin bostad och dukade ett 
bord, jublande glad över att 
han med hela sin familj hade 
kommit till tro på Gud.

Det verkar som om tvättningen och dophögtiden skedde på går-
den, varifrån man nu går in i bostaden. Apostlarna var säkert 
mycket hungriga och fick nu en god bit mat. Kontrasten mellan 
förskräckelsen några timmar tidigare och den nyfunna glädjen i 
tron är påtaglig.

35 När det blev dag skickade 
domarna sina rättstjänare och 
lät säga: ”Frige de där män-
nen!”

Vi vet inte hur domarna nu kommit underfund med att de hade 
fängslat Paulus och Silas på falska grunder. Antagligen hade dessa 
bett om att få återvända till fängelset och vänta på rättegång för att 
inte fångvaktaren skulle råka illa ut.

36 Fångvaktaren framförde 
detta till Paulus och sade: 
”Domarna har sänt bud att ni 
skall friges. Så kom nu ut och 
gå i frid!”

Fångvaktaren var glad att få meddela beskedet om frigivning. 
Hälsningen, att gå i frid, uttrycker en kristen fridshälsning bröder 
emellan.

37 Men Paulus sade till dem: 
”De har låtit piska oss offent-
ligt, utan dom och rannsakan, 
fast vi är romerska medborga-
re, och de har kastat oss i 
fängelse. Och nu vill de låta 
oss gå i hemlighet. Å nej, de 
får själva komma och föra ut 
oss.”

Paulus gjorde inte detta för att rentvå sig själv och Silas, utan för 
att statuera ett exempel, att det som de hade gjort inför hela sta-
den inte var något lagbrott. Det var viktigt med tanke på den 
kommande verksamheten. Däremot var det ett allvarligt brott av 
domarna att inte ordna en laglig rättegång utan bara låta sig upp-
eggas av mobben och dessutom låta piska romerska medborgare.

38 Rättstjänarna framförde det-
ta till domarna. När dessa fick 
höra att de var romerska med-
borgare blev de förskräckta.

Myndigheterna kunde nu ha anklagats för att ha kränkt romerska 
medborgares rätt. Detta brott kunde leda till dödsstraff för dem.

39 De kom och talade vänligt 
till dem och förde ut dem och 
bad dem lämna staden.

Domarna gjorde som Paulus önskat. Vi vet inte orsaken till att de 
bad dem lämna staden, men man anar att de vill sopa affären un-
der mattan snarast möjligt.

40 När Paulus och Silas hade 
kommit ut ur fängelset gick de 
hem till Lydia. Där träffade de 
bröderna och gav dem upp-
muntran och tröst. Sedan for 
de vidare.

Paulus och Silas ville ännu träffa den kristna församlingen. De res-
te sedan iväg, inte för att domarna hade krävt det, utan för att ar-
betet där nu var färdigt för deras del. En blomstrande församling 
hade bildats. Lukas och Timoteus stannade kvar för att undervisa 
och tjäna i församlingen. Vi möter Timoteus igen i 17:14, Lukas 
först i 20:5 (ett nytt vi-avsnitt).
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