
Kapitel 17

I Tessalonika och BereaI Tessalonika och Berea

1 De tog vägen över Amfipolis 
och Apollonia och kom till 
Tessalonika, där judarna hade 
en synagoga.

Vägen Via Egnatia gick genom dagens norra Grekland i öst-västlig  
riktning. Vägen är delvis ännu synlig i dag. Från Filippi till Amfi-
polis är det ca 50 km och därifrån till Apollonia ungefär lika långt. 
Till Tessalonika (som numera oftast kallas Saloniki) var det ytterli-
gare ca 60 km. Det kunde ta en dag eller två att resa mellan varje 
stad. Tessalonika var huvudstad i dåtidens Makedonien och hade 
en befolkning på över 200 000 människor. 

2 Till dem gick Paulus som han 
brukade, och under tre sabba-
ter samtalade han med dem 
utifrån Skrifterna

Lukas nämner att Paulus samtalade med judarna under endast tre 
sabbater. Det var en kort tid, men resultat nåddes i huvudsak un-
der dessa tre tillfällen. Han följde det mönster som vi har sett tidi-
gare.

3 och förklarade och visade att 
Messias måste lida och uppstå 
från de döda. Och han fortsat-
te: ”Denne Jesus som jag pre-
dikar för er, han är Messias.”

Också vi har detta som huvudsak i vår förkunnelse: profetiorna 
om Messias är fullbordade i Jesus Kristus. Judarna har än i dag 
svårt att förklara t.ex. Jes 53, för de vet inte vem detta handlar om.

4 Några av dem blev överty-
gade och slöt sig till Paulus 
och Silas. Därtill kom ett stort 
antal greker som fruktade Gud 
och inte så få kvinnor av för-
näm släkt.

Nu sker en församlingsbildning: några judar, inte alla, blev över-
tygade, men till församlingen anslöt sig också ett större antal pro-
selyter vid porten. Bland dem fanns kvinnor av förnäm släkt. Så-
dana brukade ha en tendens att söka sig till judendomen. Nu 
uppstår en separation från synagogan.

5 Men judarna blev avundsju-
ka och tog med sig en del löst 
folk från gatan och ställde till 
upplopp och oroligheter i sta-
den. De stormade fram mot 
Jasons hus och sökte efter Pau-
lus och Silas och ville föra ut 
dem till folkmassan.

Åter är det avundsjuka som gör att judarna tänder till. Den kristna 
församlingen drar sig bort från synagogan och man upplever kon-
kurrens. Det får inte ske. Judarna lyckas få med sig folk från gator 
och torg som knappast inser vad de håller på med. Antagligen är 
Jason en jude som blivit kristen och som nu härbärgerar missionä-
rerna. Folkmassan (grek. dämos) är här en oordnad folkförsam-
ling, medan ekkläsia (19:39) är en lagligt sammankallad beslutan-
de församling.

6 Men när de inte fann dem, 
släpade de Jason och några 
andra bröder till stadens sty-
resmän och skrek: ”Nu är de 
här också, de som har vänt 
upp och ner på hela världen,

Här används termen ”politarker” som inte har påträffats någon 
annanstans i grekisk litteratur, men som finns på ett antal inskrip-
tioner. Så länge man inte hade påträffat inskriptionerna ansåg man 
att Lukas hade ett fel här. Politarkerna var ett råd av fem eller sex 
borgmästare. Vid sidan av dem fanns senaten och folkförsamling-
en. Paulus och Silas var borta, men Jason och några andra fick nu 
lida för evangeliet. Nyheter från Filippi, kanske också från andra 
orter där upplopp hade skett, hade nått Tessalonika.

7 och Jason har tagit emot 
dem. De handlar alla mot kej-
sarens påbud och säger att en 
annan, en som heter Jesus, är 
kung.”

På samma sätt som hädelse mot Gud var den värsta synden för 
judarna var den värsta tänkbara anklagelsen inför romarna att 
man ställde någon annan över kejsaren. Det var en direkt lögn. 
Nu anklagade man Jason för att ha härbärgerat upprorsmakare. 
Judarna hoppades kanske att politarkerna skulle handla som Pila-
tus och inte riskera att någon hotade relationerna till kejsaren.
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8 Folket och styresmännen 
blev förskräckta när de hörde 
detta,

Judarna överdrev. Politarkerna hade inte hört om något sådant. 
Men lät sig inte uppviglas som i Filippi utan höll huvudet kallt.

9 och sedan Jason och de and-
ra hade ställt borgen frigavs 
de.

Nu erlade Jason och de andra bröderna borgen i form av pengar 
(böter) med löfte om att Paulus och Silas skulle lämna staden. Po-
litarkerna vågade inte ta risken att släppa dem med mindre.

10 Redan samma natt skickade 
bröderna i väg Paulus och Silas 
till Berea. Så snart de kom dit 
gick de till judarnas synagoga.

En grupp bröder följer med till Berea, ca 80 km bort och i ett an-
nat distrikt. Av hänsyn till Jasons löfte kan de inte mera återvända, 
men Paulus skriver två brev till tessalonikerna som visar hur för-
samlingen utsätts för lidande. Vi möter Jason i Rom 16:21, där han 
är med Paulus i Korint. Aristarkus och Sekundus nämns i 20:4 och 
Aristarkus är följeslagare på resan till Rom, Apg 27:2. Enligt v 14 
ansluter sig Timoteus, som stannat i Filippi, något senare till de 
andra i Berea. Enligt 1 Tess 3 sändes han tillbaka från Athen och 
återvände med goda nyheter.

11 Judarna där var mer öppna 
än de i Tessalonika. De tog 
emot ordet med all villighet 
och forskade dagligen i Skrif-
terna för att se om det kunde 
förhålla sig så.

Det här är ett av de finaste avsnitten i missionshistorien. Judarna i 
Berea var ädlare på det viset att de inte var avundsjuka och för-
kastade budskapet, utan forskade grundligt i Skriften (LXX) för att 
se om det stämde med profeternas budskap. Så måste vi göra med 
all förkunnelse. Var och en som studerar Skriften kan få en rätt 
insikt, eftersom Skriften är klar.

12 Många av dem kom till tro, 
likaså ganska många ansedda 
grekiska kvinnor och män. 

Här uppstår nu en ganska stor församling, som till en början be-
stod av judar och ett ansenligt antal proselyter vid porten. Av dem 
var det flera kvinnor än män. Dessa utgjorde nu basen för mission 
också bland hedningarna.

13 Men när judarna i Tessalo-
nika fick veta att Guds ord 
predikades av Paulus också i 
Berea, kom de dit och hetsade 
upp massorna och ställde till 
oro.

Nu händer samma sak som i Lystra: judar som retat upp sig på 
tidigare besökta orter fick höra om framgång, och så kommer de 
och uppviglar mobben. Det står inget om att judarna i Berea del-
tog.

14 Bröderna sände då genast i 
väg Paulus ner mot kusten, 
men Silas och Timoteus stan-
nade kvar där.

Nu vidtog man genast åtgärder, med lärdom från det som skedde i 
Tessalonika. Denna gång sänds bara Paulus. Timoteus hade stan-
nat i Filippi men hade två gånger kommit med gåvor från Filippi 
(Fil 4:16) och nu anslutit sig i Berea. Silas och Timoteus stannar 
kvar för en kort tid. Ovanligt nog nämner inte Lukas hamnstaden, 
och därför är bibeltolkarna oense om Paulus reste landvägen till 
Athen eller över havet.

Paulus i AthenPaulus i Athen

15 De som följde Paulus förde 
honom ända till Athen. Och 
de vände tillbaka med beske-
det att Silas och Timoteus skul-
le komma till honom så snart 
som möjligt.

Troligen reste Paulus sjövägen till Athen tillsammans med några 
följeslagare. Lukas ger inga exakta besked om hur Paulus medar-
betare reste, men vi kan dra slutsatser också från hans brev. (Se Fil 
4:16; 1 Tess 3:1–6; även Apg 18:5; 19:22; 20:4.)
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16 Medan Paulus väntade på 
dem i Athen, blev han upprörd 
i sin ande, när han såg hur 
fylld staden var med avguda-
bilder.

Athen hade några århundraden tidigare varit centrum för de filo-
sofiska skolorna och hade ännu stor ryktbarhet. Där fanns minnen 
av filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles, dramatikerna So-
fokles och Euripides samt retorikern Demosthenes. Uppe på 
Akropolis stod det praktfulla templet Parthenon. Men Athen var 
numera bara en stad bland andra i provinsen Akaja, där Korint var 
huvudstad. All konst och kultur kretsade kring de grekiska gudar-
na. Paulus beundrade inte detta i ödmjukhet, utan såg det som 
hednisk skamlighet som evangeliet skulle besegra. Det var inte 
bara att det fanns mängder av avgudabilder, utan den anda som 
fanns bakom och hörde ihop med dessa.

17 Han samtalade nu i syna-
gogan med judarna och med 
dem som fruktade Gud och 
dessutom varje dag på torget 
med dem som han träffade där.

Paulus gjorde som han brukade, dvs. gick till synagogan. Lukas 
berättar inget annat om synagogan eftersom hans syfte nu är att 
visa det speciella som hände i Athen. Torget var inte bara en 
marknadsplats. Där kunde han samtala med många som lade sitt 
öra till allt som verkade intressant.

18 Även en del filosofer, både 
epikureer och stoiker, diskute-
rade med honom och en del 
sade: ”Vad kan den där prat-
makaren vilja säga?” Andra 
sade: ”Han tycks vara en som 
förkunnar främmande gudar.” 
Detta sade de, eftersom han 
predikade evangeliet om Jesus 
och uppståndelsen.

När Paulus samlade omkring sig åhörare drogs också ledande filo-
sofer till honom. Epikureerna (efter Epicuros, 341–270 f.Kr.) var 
materialister och ateister som räknade njutning och lycka som det 
högsta goda. Vägen dit gick genom dygderna och resultatet blev 
själviskhet och sensualism. Stundens njutning betydde mer än av 
de eviga värdena. ”Ät, drick och var glad, för i morgon ska vi dö!” 
Stoikerna (stoicismen grundades av Zenon, samtida med Epicurus) 
var panteister: materien kan inte separeras från gudomen. De 
upphöjde förnuftet och ansåg att man skulle undertrycka sina be-
hov och leva av naturen. Stoikernas filosofi var stolthet. Självmord 
upphöjdes till en ära.

En del av åhörarna ansåg Paulus vara en ”babblare” som plockade 
upp korn av visdom här och där (ordagrant ”fröplockare”). Möjli-
gen uppfattade de uppståndelsen (anastasis) som namn på en gu-
dinna. Athenarna var intresserade av allt nytt för dagen och såg 
inte det som Paulus undervisade som något olagligt, likt romarna. 
Man lyssnade artigt till hans framställning.

19 Och de tog honom med sig  
upp till Areopagen och sade: 
”Kan vi få veta vad det är för 
en ny lära du förkunnar?

Areios Pagos betyder guden Ares kulle (Mars i romersk mytologi) 
och hade gett namn åt Atens högsta råd, Areopagen. Eftersom kul-
len i själva verket är en ganska otillgänglig klippa var det knappast 
där man samlades. Det har diskuterats om Paulus drogs inför 
domstolen, men orsaken till sammankomsten var nyfikenhet, inte 
fientlighet. Nu gavs han tillfälle att presentera evangeliet både för 
Areopagen, antingen ett formellt eller informellt möte, och för 
folkmassan som var samlad.

20 Det är underliga ting du 
låter oss höra. Nu vill vi veta 
vad det egentligen rör sig om.”

Det är det nya i Paulus undervisning som attraherar athenarna. De 
vill få en utförlig beskrivning av hans lära.

21 Athenarna liksom främling-
arna där ägnade nämligen all 
sin tid åt att tala om och lyssna 
till senaste nytt för dagen.

Denna beskrivning stämmer bra med andra vittnens karaktäristik 
av Athen vid denna tid. Hade man inte tid för annat så kunde man 
åtminstone ägna tid åt det nyaste. Och inget gavs tid att växa fast 
ordentligt och tas på allvar.
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Paulus tal på AreopagenPaulus tal på Areopagen

22 Paulus ställde sig nu mitt på 
Areopagen och sade: ”Athena-
re, jag ser av allting att ni är 
mycket religiösa.

Orden kan förstås både som ”mitt på” och ”mitt framför/bland”. 
Paulus hade nu ett tillfälle att framföra evangeliet till de högsta i 
Athen och till alla dessa människor som nu hade samlats i avsikt 
att höra honom. Vilket tillfälle! Vad skulle du ha predikat? Paulus 
utgår från situationen, predikar först om Guds allmänna uppenba-
relse, sedan om domen och vikten av omvändelse. Hans avslut-
ning blir hängande i luften denna gång, men eftersom bland an-
nat Dionysius, en av Areopagens medlemmar, blev kristen hade 
hans predikan effekt.

Tilltalet brukade användas av den tidens retoriker: ”Athenska 
män!” Det fanns tre klasser: medborgare som hade rätt att delta i 
folkförsamlingen och inneha ämbeten, främlingar utan sådana 
rättigheter och slavar. Det är bara den förstnämnda gruppen som 
Paulus tilltalar, eftersom det hade varit mot etiketten att göra an-
nat. Ordet som brukas för religiös kan också avse vidskeplig, men 
här används det som aktning för det gudomliga. Det var en helt 
uppenbar sanning för alla. I Athen fanns långt fler synliga exem-
pel på tillbedjan av gudar än i andra städer. Inte ens ”ateistiska” 
filosofer kunde tillåta sig att uttala sig negativt om någon av de 
grekiska gudarna.

23 När jag har gått omkring 
och sett era gudabilder, har jag  
nämligen också funnit ett alta-
re med inskriften: Åt en okänd 
gud. Vad ni alltså tillber utan 
att känna, det predikar jag för 
er.

Det altare som Paulus fäst sig vid bar inskriften ”Agnåstå Theå”, 
vilket trots avsaknad av artikel inte anger ”någon” okänd, utan en 
bestämd Gud. Man känner inte hans namn eller verk, men man 
räknar med att han finns. Denna utgångspunkt är en perfekt in-
ledning på predikan. Paulus kan nu hänvisa till detta altare och 
öppna för predikan om den ende Guden utan att ringakta deras 
gudar i detta sammanhang.

24 Gud är den som har skapat 
världen och allt som är i den. 
Han som är Herre över him-
mel och jord bor inte i tempel 
som är gjorda av människo-
hand.

Paulus utgår från den allmänna uppenbarelsen, för en hänvisning 
till Skriften skulle vara nonsens för dessa hedningar. Men här talar 
han inte allmänt om gudar, utan om Gud, som athenarna hade 
rest sitt altare till. 

25 Inte heller låter han betjäna 
sig av människohänder som 
om han behövde något, han 
som åt alla ger liv och anda 
och allt.

Hedningarnas tanke var att de skulle tjäna Gud via sina bilder. 
Men Gud är den som handlar, han är inte objekt för vårt handlan-
de. Han är den suveräne, som är alltings upphov och förutsätt-
ning.

26 Och han har av en enda 
människa skapat alla männi-
skor och folk, för att de skall 
bo över hela jorden. Han har 
fastställt bestämda tider och 
utstakat de gränser inom vilka 
de skall bo,

Athenarna ansåg att de tillhörde en ursprungsbefolkning, men 
Paulus inskärper alla människorasers samma ursprung från Adam. 
Grupper av människor har flyttat runt jorden, men allt är under-
ställt Gud som leder allt som han har bestämt. 
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27 för att de skall söka Gud, 
om de möjligen skulle kunna 
treva sig fram till honom och 
finna honom, fastän han inte 
är långt borta från någon enda 
av oss.

Guds yttersta syfte med människorna är att de ska söka Gud. Un-
derförstått: de har tappat kontakten till honom. Att athenarna har 
rest altaret åt en Gud som de inte känner är bevis för det. Männi-
skan kan genom den naturliga gudskunskapen, allmänna uppen-
barelsen, känna Gud i hans allmakt, allvishet, rättfärdighet m.m. 
Inbyggt i hans ord är en anklagelse: varför har de inte hittat ho-
nom?

28 Ty i honom är det vi lever, 
rör oss och är till, så som även 
några av era egna skalder har 
sagt: Vi är av hans släkt.

De flesta av Athens filosofer var panteister. Paulus hänvisar till 
lyssnarnas egen filosofi för att visa hur Guds allmakt sträcker sig 
ända till människans liv, handlingar och existens. Epimenides från 
Kreta (ca 600 f.Kr.) uttryckte den första satsen (Epimenides är även 
känd för paradoxen Lögnaren (Tit 1:12), skalden Aratos från Cili-
cien (verksam i Makedonien) och stoikern Kleanthes (200-talet 
f.Kr.) den andra. Men Paulus citerar bara andra halvan av en hex-
ameter-rad, där den första hänvisar till Jupiter.

29 Är vi nu av Guds släkt bör 
vi inte tänka oss att gudomen 
liknar något av guld, silver el-
ler sten, en bild som kommit 
till av mänsklig konst och fan-
tasi.

Den självklara konsekvensen av detta är att Gud inte kan vara nå-
got som är lägre än människan, föremål som människan har ska-
pat av materia. Paulus nedvärderar inte konsten som sådan, utan 
visar att Gud måste vara högre än det som människan skapar av 
lägre ting. Inga bilder kan beskriva Gud. Men fastän filosoferna 
kunde acceptera det hade de inget att sätta i stället.

30 Gud har länge haft överse-
ende med okunnighetens tider, 
men nu befaller han männi-
skorna att de alla och överallt 
skall omvända sig.

Nu övergår Paulus till den särskilda uppenbarelsen. Eftersom han 
talar till hedningar hoppar han över profeternas utsagor i GT. Han 
går direkt till omvändelsepredikan på grund av det han har sagt, 
att de borde ha lärt känna Gud i hans allmänna uppenbarelse. 
Och här kommer det nya: det gäller alla och överallt. Att vara 
okunnig är inte det samma som att vara oskyldig, men Gud har 
haft tålamod fram till denna dag. 

31 Ty han har fastställt en dag 
då han skall döma världen 
med rättfärdighet genom den 
man som han har bestämt till 
det, sedan han erbjudit tron åt 
alla genom att uppväcka ho-
nom från de döda.”

Mellan okunnighetens tid och domen kommer nuet, när det är tid 
för omvändelse, och den dagen hade nu kommit. Nu kommer 
Paulus till evangelium om Frälsaren, även om han inte direkt 
namnger honom. Kärnan i förkunnelsen är domen och Jesu upp-
ståndelse. Det är Gud som dömer, men han gör det genom en 
man som han har bestämt till det. Vem var det? Åhörarna ville inte 
veta.

32 När de hörde Paulus tala 
om uppståndelsen från de dö-
da, började några håna ho-
nom, men andra sade: ”Vi vill 
höra dig tala om detta en an-
nan gång.”

Här kom Paulus in på kontroversiella saker och nu slutade man 
lyssna. Han fick inte tillfälle att predika om Kristi ställföreträdande 
död och uppståndelse. Några avfärdade hans budskap direkt. 
Andra var mera artiga och föreslog att han skulle återkomma en 
annan dag. I Athen var man kultiverad. Det blev ingen folkstorm 
eller förföljelse.

33 Därmed lämnade Paulus 
dem.

Några har tänkt att Paulus misslyckades och lämnade Athen i be-
svikelse. Han hade inte haft en vanlig Kristus-centrerad predikan, 
men sådana skulle han härefter alltid hålla. Första Korintierbrevet 
börjar med en försäkran att han alltid predikar Kristus som kors-
fäst.
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34 Men några män slöt sig till 
honom och kom till tro, bland 
dem Dionysius, som var med-
lem av Areopagen, och en 
kvinna som hette Damaris och 
några till.

Men fastän det inte blev någon stor församling uppstod likväl en 
kristen församling i Athen. Evangeliet bar frukt. En av av rådsmed-
lemmarna blev omvänd. Att en kvinna namnges bland dem som 
kom till tro utsäger att hon var en framstående kvinna i staden. Vi 
hör inte något om församlingen i Athen längre fram, men det är 
sannolikt att Paulus stannade en tid. 
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