
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. 

Kapitel 18

Paulus i KorintPaulus i Korint

1 Sedan lämnade Paulus Athen 
och kom till Korint.

Korint var huvudstad i provinsen Akaja. I förhistorisk tid fanns ett 
statsförbund med tolv städer. Korint förstördes 146 f.Kr. men 
byggdes igen upp av Julius Caesar år 46 f.Kr. och gjordes till en 
koloni med en befolkning av greker, romare och judar, en kvarts 
miljon plus 400 000 slavar. Korint ligger på det smala näset mel-
lan Egeiska havet, med hamnstaden Kenkrea, och Adriatiska havet 
och är porten till halvön Peloponnesos. Numera finns en kanal 
över näset. Korint var den ledande handelsstaden med en massa 
kulturer. Den var den sexuella lösaktighetens stad. Den gamla 
staden hade haft 1000 kvinnliga slavar som var fritt tillgängliga för 
främlingar. Flera grekiska ord är härledda från stadens namn i oli-
ka betydelser av sexuell omoral. Här finns bakgrunden till Rom 
1:18–32.

2 Där träffade han en jude vid 
namn Akvila, född i Pontus, 
och hans hustru Priskilla. De 
hade nyligen kommit från Ita-
lien, eftersom Klaudius hade 
gett befallning om att alla ju-
dar skulle lämna Rom. Till des-
sa båda kom nu Paulus,

Akvila och Priskilla blev viktiga medarbetare för Paulus. De hade 
samma yrke, och det är hans utkomst under den 1,5 år långa vis-
telsen här. Pontus är en romersk provins vid Svartahavskusten. 
Notera hur detta par kunde flytta fritt: Pontus–Rom–Korint–Efe-
sus–Rom. Klaudius regerade 41–54. Först var han väl sinnad mot 
judarna. Agrippa var ännu år 49 i goda böcker med kejsaren, och 
utvisningen skedde troligen efter det. Efter Klaudius död återvän-
de judarna till Rom.

3 och då han hade samma yr-
ke som de, stannade han hos 
dem och arbetade. De var 
nämligen tältmakare.

Vi vet inte om Akvila och Priscilla blev kristna redan i Rom eller 
om de var de första som blev omvända genom Paulus. Paulus fick 
kontakt med dem genom synagogan och blev särskilt förtrogen 
med dem via sitt hantverk, så han bodde hos dem. Han hade san-
nolikt lärt sig hantverket i Tarsus i sin ungdom. Det kunde gälla 
både tält och segel, eventuellt annat arbete i läder.

4 Varje sabbat förde han sam-
tal i synagogan och övertygade 
både judar och greker.

Paulus arbetade med sitt hantverk under vardagarna och evangeli-
serade i synagogan på sabbaterna. Grekerna var proselyter vid 
porten. Ordet för ”övertygade” kan också läsas ”försökte överty-
ga”.

5 När Silas och Timoteus kom 
ner från Makedonien, var Pau-
lus helt upptagen med att pre-
dika ordet och vittna för judar-
na att Jesus är Messias.

Paulus hade enligt 1 Tess 3 sänt Timoteus till från Athen till Tessa-
lonika, och Silas sannolikt till Filippi. När de kom till Korint hade 
Paulus arbete ändrat karaktär: nu var han helt sysselsatt med pre-
dikan och undervisning av judarna. Med hänvisning till 1 Kor 
9:15 var det sannolikt hans egna besparingar från förvärvsarbetet 
som han kunde förlita sig på. 
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6 Men de gick emot honom 
och hånade honom. Då ska-
kade han sina kläder och sade 
till dem: ”Ert blod skall komma 
över era egna huvuden. Jag är 
utan skuld. Från och med nu 
går jag till hedningarna.”

Nu nåddes brytpunkten i Korint, som också tidigare på andra stäl-
len. Att skaka kläderna är en symbolhandling (inomhus) som mot-
svarar att skaka dammet av sandalerna (utomhus). Dammet som 
skakas av blir kvar som ett vittne mot dem som inte tog emot 
evangeliet. Det är de som själva är orsaken till fördömelse.

7 Och han gick därifrån och 
tog in hos Titius Justus, en man 
som fruktade Gud och som 
hade ett hus alldeles intill sy-
nagogan.

Titius, en proselyt, var sannolikt en förmögen romersk medborga-
re med ett stort hus, som råkade finnas precis intill synagogan. 
Han har möjligen antagit sitt efternamn (”den rättfärdige”) när han 
blev proselyt. Det är inte säkert att Paulus flyttade bort från Akvila 
och Priscilla, utan att huset avser församlingens samlingsplats.

8 Krispus, föreståndaren för 
synagogan, och hela hans fa-
milj kom till tro på Herren. 
Även många andra korintier 
som lyssnade kom till tro och 
döptes.

Krispus var en av flera ledare för synagogan (jfr pluralformen i 
13:15) och blev döpt av Paulus med hela sin familj (1 Kor 1:14). 
De nya kristna var troligen hedningar och många av dem hade 
sannolikt familj.

9 En natt sade Herren i en syn 
till Paulus: ”Var inte rädd, utan 
tala och tig inte!

Det är möjligt att Paulus började tänka på att fortsätta, innan ju-
darna hann ställa till med upplopp som i andra städer. Men Gud 
uppmuntrar honom. Han ska inte vara rädd för att hans undervis-
ning ska leda till förföljelse, men inte heller provocera.

10 Jag är med dig, och ingen 
skall angripa dig och göra dig 
något ont, ty jag har mycket 
folk här i staden.”

Han ger honom också en direkt befallning att stanna kvar och 
fortsätta sin verksamhet. Paulus får vid flera tillfällen direkt led-
ning genom uppenbarelser. Vi kan normalt inte räkna med sådant. 
Gud leder sitt verk även om han gör det indirekt.

11 Och han stannade där i ett 
år och sex månader och un-
dervisade dem i Guds ord.

 18 månader är den totala tiden som Paulus vistades i Korint, san-
nolikt från hösten 51 till våren 53. I 2 Kor 1:1 talar Paulus om ”al-
la de heliga i hela Akaja”. Av 2 Kor 1:19 ser vi att Silas (Silvanus) 
och Timoteus deltog och de predikade i olika städer. Under den 
här tiden skrevs troligen Galaterbrevet och de två breven till Tes-
salonikerna.

Paulus inför Gallios domstolPaulus inför Gallios domstol

12 När Gallio var landshöv-
ding i Akaja, gick judarna till 
gemensamt angrepp mot Pau-
lus och drog honom inför 
domstol

Lucius Junius Gallio var adopterad av en romare med samma 
namn, men hans far hette Lucius Annaeus Seneca. Hans bror blev 
känd politiker, filosof och poet i Rom under namnet Seneca. In-
skrifter nära Delfi bekräftar att Gallio var prokonsul. Han kom till 
Korint före första maj 52 och tjänstgjorde ett år. Dessa fynd har 
varit betydelsefulla för att fastställa kronologin i Apg. Tillväga-
gångssättet liknar Filippi (16:19) mer än Tessalonika (17:5). Paulus 
ställs inför en prokonsul för andra gången, men under helt annor-
lunda omständigheter än på Cypern (13:7).

13 och sade: ”Den här man-
nen förleder folk att dyrka Gud 
i strid mot lagen.”

Judarna hade laglig rätt att utöva sin religion. Paulus anklagas inte 
för att ha överträtt romersk lag, utan att förleda till en form av 
gudsdyrkan som inte rymdes inom judarnas lagliga rätt. De kunde 
förstås inte berätta att Paulus hävdade att Jesus var den Messias 
som judarna förväntade.
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14 Just som Paulus skulle ta till 
orda, sade Gallio till judarna: 
”Om det vore fråga om något 
brott eller något illdåd skulle 
jag naturligtvis ta upp ert kla-
gomål, ni judar.

Paulus väntade på sin lagliga rätt att försvara sig, men Gallio av-
färdar målet. Han har nyligen kommit från Rom, därifrån judarna 
hade blivit utvisade, och nu står han inför ett judiskt trätomål. 
Han har många andra frågor att behandla, sådana som hör till 
hans egentliga område. Han känner väl till varför judarna blev 
utvisade och vill markera att han inte vill ha något sådant i Korint.

15 Men gäller det tvistefrågor 
om ord och namn och er egen 
lag, då får ni själva avgöra sa-
ken. I sådana tvister vill jag 
inte vara domare.”

Gallio anför tre saker Gallio: ord (logos, närmast den judiska lä-
ran), namn (judiska auktoriteter, möjligen anspråket på att Jesus är 
Messias) och lagen (den judiska Toran). Man har ofta uppfattat 
Gallio som en rättrådig kämpe för ett åskiljande av stat och religi-
on, men här handlar det om att han vill statuera exempel för att 
inte behöva befatta sig med judiska tvister.

16 Och han drev bort dem 
från domstolen.

Tydligen gav sig judarna inte iväg, utan han måste använda rätt-
stjänarna för att driva ut dem med våld.

17 Alla grep då synagogföre-
ståndaren Sostenes och miss-
handlade honom framför do-
marsätet, utan att Gallio bryd-
de sig om det.

Sostenes var judarnas anförare, en av synagogans ledare. Vilka var 
”alla”? Det kan ha varit alla greker eller rättstjänarna, eftersom 
Gallio inte kunde ha tolererat att judarna själva misshandlade en 
av de sina mitt framför domarsätet. Namnet Sostenes nämns i 1 
Kor 1:1. Han kan ha varit samma person.

Tillbaka till AntiokiaTillbaka till Antiokia

18 Paulus stannade i Korint 
ännu någon tid. Därefter tog 
han avsked av bröderna och 
avseglade till Syrien i sällskap 
med Priskilla och Akvila, se-
dan han i Kenkrea hade låtit 
raka sitt huvud. Han hade 
nämligen avlagt ett löfte.

Paulus stannade totalt 18 månader i Korint och bygger upp en stor 
församling. Han nämner ingenting om förföljelser i sina brev till 
korintierna. Man inledde segelsäsongen efter den 10 mars. Priskil-
la och Akvila följde med på resan till Efesus. Varför nämns Priskil-
la först? De gånger detta sker beror det oftast på att Priskilla var 
den som mest hjälpte Paulus med undervisning av nya i tron. Här 
kan det också bero på att grammatiken gör det möjligt att det är 
Akvila som har avlagt ett nasirlöfte i något sammanhang och rakar 
sitt huvud. Den vanliga tolkningen är att det är Paulus som har 
avlagt löftet. Vi vet inget mer om detta, men det visar att han visa-
de respekt mot judiska lagar – ”för judarna har jag blivit som en 
jude” (1 Kor 9:20).

19 De kom till Efesus, och där 
lämnade han dem. Själv gick 
han in i synagogan och samta-
lade med judarna.

Efesus var vid den tiden den viktigaste staden i provinsen Asien. 
Där fanns ett av världens sju underverk: Artemistemplet. Det var 
125 x 60 meter stort och 25 meter högt, byggt av marmor. Paulus 
grundade församlingen här och var här totalt nästan tre år. Ti-
moteus var biskop och aposteln Johannes vistades där under sina 
sista år.

20 De bad honom stanna 
längre, men han avböjde

Paulus vann genast förtroende och man önskade att han skulle 
stanna. Men nu hade inte tiden ännu kommit att grunda en för-
samling. Han hade bråttom att resa vidare, kanske för att han en-
ligt en textkommentar ville till Jerusalem i tid för påsken. Man 
tänker sig då att han behövde bära fram ett offer för sitt löfte.

21 och tog avsked och sade: 
”Jag kommer tillbaka till er 
igen om Gud vill.” Sedan av-
seglade han från Efesus.

Men det viktigaste var sannolikt att Paulus ville att moderförsam-
lingen behövde hålla kontakt med de nya församlingarna. Vi vet 
inte med säkerhet om Gud ville ha det så att han kunde fira pås-
ken i Jerusalem, även om det är sannolikt att han kom dit.
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22 När han kom till Cesarea, 
gick han upp och hälsade på 
församlingen och for därefter 
ner till Antiokia.

Det finns olika meningar Paulus bara besökte församlingen i Ce-
sarea eller om han också besökte församlingen i Jerusalem. Ordet 
”upp” används alltid när man gick till Jerusalem, och det kan vara 
så att Lukas fann det så självklart han inte nämnde orten. Dess-
utom kan man fråga sig varför Paulus skulle ha valt att resa till Ce-
sarea och inte till Seleukia om han inte hade för avsikt att besöka 
moderförsamlingen. Efteråt for han ”ner”, dvs från Jerusalem.

Paulus tredje missionsresa (18:23–21:16)

ApollosApollos

23 Här uppehöll sig Paulus 
någon tid. Sedan bröt han upp 
och for först genom Galatien 
och sedan genom Frygien, och 
han styrkte alla lärjungarna.

Paulus återvänder till Antiokia därifrån han har sänts ut för båda 
resorna. Han har nu varit borta i ungefär två år. Han stannade tro-
ligen några veckor för att kunna berätta allt för församlingen. Se-
dan inleds den tredje resan precis som den andra. Lenski anser att 
Galatien-Frygien ska betraktas som en helhet, liksom i 16:6 där de 
nämns i omvänd ordning. Inga anmärkningar mot galaterna märks 
under detta besök. Lukas använder inte många ord för hela denna 
resa genom Mindre Asien.
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24 Till Efesus kom en jude som 
hette Apollos. Han var född i 
Alexandria och var en lärd 
man och mycket kunnig i 
Skriften.

Lukas gör nu en utvikning och återvänder till Efesus för att berätta 
om Apollos. Han var från Alexandria, den andra staden i ordning-
en av romarrikets storstäder. Där fanns ett stort universitet och 
bibliotek och var ett centrum för den judisk-hellenistiska bild-
ningen i Filons tradition (död ca 40). Filon försökte jämka sam-
man judisk och grekisk filosofi. Den grekiska översättningen av 
GT, Septuaginta, hade gjorts i Alexandria. Denna högutbildade 
man, som inte följde Filons filosofi, sändes nu av Gud till Efesus, 
där han skulle utbildas vidare av en tältmakare och hans hustru, 
som inte hade någon universitetsutbildning, men det var den bäs-
ta tänkbara högskola i kristendom. 

25 Han hade fått undervisning 
om Herrens väg och talade 
brinnande i anden och under-
visade noggrant om Jesus, men 
han kände bara till Johannes 
dop.

Apollos hade redan lärt känna Jesus, men inte tillräckligt. Han 
kände inte till hela undervisningen om Jesus och hans verk. San-
nolikt var hans lärare någon av Johannes döparens lärjungar och 
han hade tappat kontakten när han flyttat bort så att han inte fått 
kunskap om Jesu sista verksamhet, dop- och missionsbefallningen 
och de första kristnas verksamhet. Han levde på sätt och vis ännu 
som GT-troende. Men han var brinnande av iver att undervisa. 
Man kan inte se en kontrast mellan dop i vatten och i Anden. Ing-
enstans finner vi uppgifter om att Apollos blev döpt på nytt, lik-
som vi inte heller hör något om att de lärjungar som varit Jesu di-
rekta lärjungar skulle ha döpts.

Många anser att det var Apollos som skrev Hebreerbrevet.

26 Han började också frimo-
digt predika i synagogan. Pris-
killa och Akvila hörde honom, 
och de tog sig an honom och 
förklarade grundligare Guds 
väg för honom.

Det är här vi nu får veta att Priskilla och Akvila hade stannat kvar i 
Efesus när Paulus reste. De lade genast märke till den vältalige 
mannen från Alexandria, men de märkte bristerna. Det är tydligt 
att Priskilla är den som sköter det mesta av undervisningen. Det 
gör hon i kraft av den undervisning som Paulus har gett under sin 
långa vistelse i deras hem i Korint, och utan att bryta budet att 
vara sin man underdånig. Det här var en privat undervisning, inte 
en offentlig. Vi måste också beundra Apollos, som med sin lärda 
grad ändå ödmjukt tog emot undervisning av olärda människor. 
Det här är ett modellexempel på hur en klok kvinna kan vara 
verksam i Guds församling. 

27 När Apollos sedan ville fara 
över till Akaja, skrev bröderna 
till lärjungarna och uppmana-
de dem att ta emot honom. 
Han kom dit och blev till stor 
hjälp för dem som genom 
Guds nåd hade kommit till tro.

Här får vi för första gången läsa om ett rekommendationsbrev, 
som sedan blev vanligt när någon flyttade till nya församlingar. 
Det fanns tydligen några andra kristna också vid sidan av Akvila 
och Priskilla. Apollos utförde ett betydande arbete i Korint, som vi 
kan läsa i 1 Kor.

28 Ty han motbevisade efter-
tryckligt judarna, när han uti-
från Skrifterna offentligt bevi-
sade att Jesus är Messias.

Apollos arbetade i huvudsak bland judarna genom att utifrån 
Skriftena bevisa att Jesus är Messias. Han var en evangelist mera 
än en förmanare av dem som redan trodde. Han beskrivs mera 
som talare i synagogorna än i den kristna församlingen.
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