
Kapitel 20

I Makedonien och GreklandI Makedonien och Grekland

1 När oroligheterna hade lagt 
sig, kallade Paulus till sig lär-
jungarna och förmanade och 
tröstade dem. Sedan tog han 
farväl och for till Makedonien.

Paulus stannade inte länge, men kan ha stannat några dagar för att 
förbereda sin resa. Han reste vidare via Troas, där han väntade sig  
att han skulle träffa Titus (2 Kor 2:12f), men han var inte där trots 
att Paulus troligen ägnade tid åt församlingarna på vägen dit. Om 
Timoteus ännu inte hade återvänt (19:22; jfr v 4) måste han snart 
ha kommit ifatt Paulus. Formuleringen utsäger avsikten att resa till 
Makedonien.

2 Och när han hade farit ge-
nom det området och talat 
många uppmuntrande ord till 
bröderna, kom han till Grek-
land,

Titus mötte troligen Paulus i Filippi (2 Kor 7:6) där han kunde ge 
Paulus uppmuntrande besked om förhållandena i Korint. Här 
skrevs nu Andra Korintierbrevet (2 Kor 2:13; 7:5–7; 8:1). Paulus 
kan under den här tiden ha besökt Illyrien (Rom 15:19). Denna 
korta vers beskriver en lång resa.

3 där han uppehöll sig i tre 
månader. Men då judarna för-
beredde ett attentat mot ho-
nom, just som han skulle av-
segla till Syrien, bestämde han 
sig för att resa tillbaka genom 
Makedonien.

Vi kan anta att Paulus lämnade Efesus i maj 57, nådde Korint i 
slutet av 57 och kom tillbaka till Filippi före påsk 58. Under den 
här tiden skrevs Romarbrevet och möjligen också Galaterbrevet. 
Under vintern låg sjöfarten nere. Risken för attentat var uppenbar, 
inte minst för att man nu hade med sig en ansenlig kassa, som 
skulle föras till Jerusalem. Risken var störst i hamnstaden Kenkrea 
och Paulus väljer att återvända landvägen för undkomma attentat.

4 Med honom följde Sopater, 
Pyrrhus son, från Berea, Aris-
tarkus och Sekundus från Tes-
salonika, vidare Gajus från 
Derbe och Timoteus samt Tyki-
kus och Trofimus från Asien.

Vissa handskrifter (så även Karl XII, KJV, Luther) anger att de följde 
med ”till Asien”, tydligen som det första målet. De här sju utgjor-
de den officiella delegation som skulle överlämna de insamlade 
pengarna i Jerusalem. Tre var från Makedonien, två från Galatien 
och två från Asien. Sopater kan ha varit samma som Sosipater 
(Rom 16:21). Aristarkus mötte vi i 19:29. Han följde också med 
på resan till Rom. Sekundus nämns inte på andra ställen. Gajus 
verkar inte ha varit den samme som nämns med Aristarkus 
(19:29). Timoteus har varit verksam på många orter. Tykikus 
nämns på flera ställen som medarbetare. Trofimus var uppenbarli-
gen en hednakristen (21:29).

5 Dessa reste i förväg och vän-
tade på oss i Troas.

Nu följer åter ett ”vi-avsnitt”. Lukas är alltså med i gruppen sedan 
han under de gångna fem åren varit verksam i Filippi.

6 Efter det osyrade brödets 
högtid seglade vi själva från 
Filippi, och fem dagar senare 
träffade vi dem i Troas, där vi 
stannade i sju dagar.

Det osyrade brödets högtid inleddes med påsk och varade i sju 
dagar. Resan tog nu längre tid än förra gången i motsatt riktning 
(16:11). Paulus var angelägen om att snarast resa vidare, men vän-
tade för att kunna delta i församlingens sammankomst på sönda-
gen. Av 2 Kor 2:12 ser vi att det har funnits en församling där, 
men vid förra genomresan nämns ingenting.
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I TroasI Troas

7 Den första dagen i veckan 
var vi samlade till brödsbrytel-
se. Paulus samtalade med de 
församlade, och eftersom han 
skulle resa nästa dag, fortsatte 
han att tala ända till midnatt.

Uttrycket avser att man firade kärleksmåltiden och i samband med 
den Herrens heliga nattvard (1 Kor 11:20), antingen på lördag 
kväll, eftersom judarna inledde veckan på kvällen efter sabbaten, 
eller mera sannolikt på söndag i god tid före solnedgången. Man 
firade dagen till minne av Jesu uppståndelse och exemplet i Joh 
20:19. De kristna flyttade inte den judiska sabbaten, utan man 
firade den kristna gudstjänsten i frihet och klart uppbrott från de 
judiska traditionerna.

8 Det fanns ganska många 
lampor i det rum på översta 
våningen, där vi var samlade.

Översta våningen var antagligen en takvåning (fanns i förnäma 
hus). De många lamporna anger att det var ett klart upplyst rum, 
kanske också att luften var tung och kvav.

9 I fönstret satt en ung man 
som hette Eutykus. Han föll i 
djup sömn när Paulus talade så 
länge, och i sömnen föll han 
ner från tredje våningen, och 
när man lyfte upp honom var 
han död.

Ordet för ”tala” har betydelsen av samtal, diskussion (dielegeto: 
föra dialog). Det finns en tilltagande grad av sömnighet: först blev 
Eutykus sömnig och sedan föll han i djup sömn. Han var verkli-
gen död. Han hade fallit från en hög höjd. Antagligen kunde Lu-
kas, som var läkare, ställa en rätt diagnos.

10 Paulus gick då ner, böjde 
sig över honom och tog ho-
nom i sina armar och sade: 
"Var inte oroliga. Han lever."

Petrus hade väckt upp Tabita från de döda (9:40) och nu gör Pau-
lus det samma. Han gör ungefär som Elia (1 Kung 17:21) och Elisa 
(2 Kung 4:34) som lade sig på den döde. Efter detta återvände li-
vet till Eutykus. Människorna hade då redan inlett sin dödsklagan.

11 Därefter gick Paulus upp 
igen och bröt brödet och åt. 
Sedan han hade talat länge, 
ända till gryningen, gick han 
därifrån.

Här använder Lukas ett annat ord: homileå: umgås med, diskute-
ra. Det handlar nu inte mera om nattvarden, utan om att Paulus 
och hans följeslagare (även om verbet är i singularis) behövde nä-
ring inför den kommande resan. Man hade nu mycket att tala om.

12 Och de förde fram den 
unge mannen. Han levde, och 
de blev mycket uppmuntrade.

Från Troas till MiletusFrån Troas till Miletus

13 Vi andra gick i förväg om-
bord på skeppet och avseglade 
till Assos, där vi skulle ta Pau-
lus ombord. Så hade han be-
stämt, eftersom han själv tänk-
te ta landvägen.

Assos ligger på södra sidan av den udde där Troas finns på nord-
västsidan. Landvägen var sträckan ca 30 km medan sjövägen var 
dubbelt så lång. Kanske Lukas nämner detta för att det var an-
märkningsvärt att Paulus orkade vandra hela dagen efter att ha 
talat hela natten!

14 Så snart han träffade oss i 
Assos, tog vi honom ombord 
och kom till Mitylene.

Mitylene ligger på södra kusten av ön Lesbos. Nu blev det ”öhop-
pande” några dygn framöver. Troligen ankrade man en del nätter i 
stället för att ta in på varje ställe. Det var för riskabelt i denna 
övärld att segla nattetid.
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15 Därifrån avseglade vi nästa 
dag och nådde fram i höjd 
med Kios. Dagen därpå lade vi 
till vid Samos och efter ännu 
en dag kom vi till Miletus.

Eftersom församlingen i Efesus var mycket stor skulle Paulus inte 
ha kunnat göra ett kort besök där, utan borde ha hälsat på hos en 
rad familjer. Dessutom skulle han ha varit tvungen att byta fartyg. 
Därför väljer han Miletus som destination.

16 Paulus hade nämligen be-
slutat att segla förbi Efesus för 
att inte bli uppehållen i Asien. 
Han påskyndade resan för att 
om möjligt kunna vara i Jeru-
salem på pingstdagen.

Det är 50 dagar mellan påsk och pingst, och redan hade 16 dagar 
gått. Paulus följde sitt ressällskap, delegationen som förde med sig  
pengarna för församlingen i Jerusalem, och ville komma till Jeru-
salem före pingst.

Paulus avskedstal till de äldste från EfesusPaulus avskedstal till de äldste från Efesus

17 Från Miletus skickade han 
bud till Efesus och kallade till 
sig församlingens äldste.

Troligen var det ett par av delegationsmedlemmarna som reste. 
Det var knappt 50 km mellan städerna. De behövde två dagar för 
resan tur och retur. De äldste (gr. presbyteros) har en framträdan-
de plats i församlingarna (11:30; 14:23) och de kallas nu som för-
samlingens representanter till detta högtidliga möte. Av 1 Kor 
16:19 vet vi att det fanns många församlingar som samlades i 
hem. De äldste kallas i v 28 biskopar och herdar. De tillhörde 
alltså det som vi dag kallar pastorsämbete.

18 Och när de hade kommit 
till honom, sade han till dem: 
”Ni vet hur jag uppträdde hos 
er hela tiden, från första dagen 
jag kom till Asien,

Paulus tal är en genomgång av det viktigaste som hör till en pas-
tor. Han var själv ett gott föredöme. Hans verksamhet var väl om-
vittnad, även om det viktigaste inte är att ha ett gott vittnesbörd 
bland människor, utan av Gud (1 Kor 4).

19 hur jag tjänade Herren i all 
ödmjukhet, under tårar och 
prövningar som mötte mig ge-
nom judarnas anslag.

Han tjänade inte sig själv, utan Herren, som en ödmjuk slav. Han 
möttes av besvikelser och prövningar från sådana som förkastade 
honom. Tårarna återkommer i v 31. Tårarna berodde inte på hans 
eget lidande, utan på det motstånd han mötte från egna landsmän 
och hans olyckliga kärlek till dem. Han har mött direkt motstånd 
från judarna på andra ställen och säkert också i Efesus. 

20 Jag har inte försummat nå-
got som kunde vara till nytta 
för er. Jag har predikat och un-
dervisat, offentligt och i hem-
men,

Paulus hade använt sig av varje tillfälle och han tvekade inte inför 
trötthet eller motstånd. Vi är benägna att hålla tillbaka det bud-
skap som hotar väcka irritation eller motstånd, men det gjorde 
inte Paulus.

21 och jag har uppmanat både 
judar och greker att de skall 
omvända sig till Gud och tro 
på vår Herre Jesus.

Som alltid riktar sig Paulus både till judar och greker, i nämnd 
ordning. Omvändelse och tro hör ihop. Omvändelse är att vända 
sig bort från sitt eget och förtrösta på Jesus och hans rättfärdighet. 
Det är sammanfattningen av predikan av lag och evangelium.

22 Och se, bunden i anden 
beger jag mig upp till Jerusa-
lem utan att veta vad som 
kommer att möta mig där.

Nu sker en övergång från det förflutna till närvarande tid. Paulus 
reste inte till Jerusalem mot Andens vägledning, utan på grund av 
hans vägledning och en klar inre övertygelse, trots att han fick 
klart för sig att han skulle möta svårigheter. 
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23 Jag vet bara att den helige 
Ande i stad efter stad vittnar att 
bojor och lidanden väntar mig.

Vi vet inte hur Anden uppenbarade detta. Ännu hade han inte 
mött lärjungarna i Tyrus (21:4) som försökte övertala honom att 
inte resa till Jerusalem, och han hade inte upplevt Agabus profetia 
i Cesarea (21:11).

24 Men jag anser inte att mitt 
liv har något värde för mig 
själv. Jag vill endast fullborda 
mitt lopp och den uppgift som 
jag har fått av Herren Jesus: att 
vittna om Guds nåderika 
evangelium.

Det enda som betyder något för aposteln är att han fullgör sin 
tjänst och det uppdrag Gud har kallat honom till. Skulle han avstå 
från det för att inte råka i svårigheter vore hans liv inte värt något. 
Övertygelse och kallelse går alltid före beräkning av lönsamhet. 
Uppgiften är kort och koncist formulerad: ”att vittna om Guds nå-
derika evangelium”.

25 Och se, jag vet nu att ni 
inte mer kommer att se mitt 
ansikte, alla ni som jag har gått 
omkring hos och predikat riket 
för.

Allvaret i det som Paulus säger kommer här fram i sin fulla vidd. 
Han tror att han inte mera ska få se dem. Ordalydelsen utsäger att 
det är hans egen tro, inte Andens uppenbarelse. Han vet inte vad 
som ska hända, men han antar att hans död är snart förestående. 
Paulus har misstagit sig tidigare i fråga om sina egna planer (1 Kor 
16:8–9, jfr v 16) där han inte hade uppenbarelser från Gud, och i 
det här antagandet verkar han också ha misstagit sig. Jfr 1 Tim 1:3; 
4:13, som visar att han ännu planerade att komma till Efesus efter 
att han kommit från Rom. Och av 2 Tim 4:20 framgår det att han 
besökte åtminstone Miletus.

26 Därför betygar jag i dag för 
er att jag inte är skyldig till nå-
gons blod.

Ingen skulle kunna anklaga Paulus för att de kom till helvetet för 
att han hade underlåtit att predika sanningen. Blodet är ett uttryck 
för att förorsaka någons död, i detta fall den eviga döden.

27 Jag har inte tvekat att predi-
ka för er hela Guds vilja och 
plan.

Hela Guds vilja och plan (1917: ”allt Guds rådslut”) sammanfattar 
Guds ord i lag och evangelium. Att säga mindre än det eller att gå 
utöver det kan orsaka att någon går förlorad. Paulus har visat på 
centrum i tron, rättfärdiggörelsen av nåd genom tron, men inte 
lämnat bort något av det Gud har uppenbarat. 

Efter att ha berättat om sin egen verksamhet övergår Paulus till att 
förmana andra. En herde behöver ha insikt själv innan han kan 
predika för andra.

28 Ge akt på er själva och på 
hela den hjord som den helige 
Ande har satt er som ledare 
över, till att vara herdar i Guds 
församling som han har köpt 
med sitt eget blod.

Olika ord beskriver samma män: äldste, ledare eller biskopar (gr. 
episkópos) och herdar. Pastorer ska föda och leda Guds försam-
ling så som herdarna föder och leder sin hjord. Guds församling 
är en flock som förenas av en gemensam tro. Här har han säkert i 
tankarna Jesus som den gode herden. Pastorerna har anförtrotts 
uppdraget av Gud genom kyrkan. Det är ett starkt uttryck att det 
här talas om ”Guds eget blod” och därför tvekar en del bibelöver-
sättare. Jesus slutade inte vara Gud när han blev människa. 
(B2000: ”sin sons blod”; notboken bortförklarar texten med att 
stället sannolikt har missförståtts till ”sitt eget”.)

29 Jag vet att när jag har läm-
nat er, skall rovlystna vargar 
komma in bland er, och de 
skall inte skona hjorden.

Paulus är skarpsynt när det gäller framtiden, även om han inte har 
någon särskild uppenbarelse angående Efesus. Han anknyter till 
Matt 7:15. Vargar dödar får. Falska lärare dödar själar. Denna pro-
fetia blev sann redan under Paulus livstid, 1 Tim 1:3f. 
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30 Ja, ur er egen krets skall 
män träda fram och förvränga 
sanningen för att dra lärjung-
arna över på sin sida.

Det är illa redan att attacker görs på kyrkan utifrån. Men den värs-
ta faran ligger i att sådana vargar dyker upp mitt bland de kristna 
och ser ut som ödmjuka troende. Dessa har inte mindre effekt än 
vargarna i v 29, utan resultatet är det samma. De förorsakar 
schismer genom att föra in falska läror och detta leder till avfall.

31 Håll er därför vakna och 
kom ihåg att jag ständigt i tre 
års tid natt och dag har varnat 
var och en av er under tårar.

Förmaningen gäller att ge akt på om någon kommer med främ-
mande läror (jfr Rom 16:17). Paulus jobbade alltid för evangeliet 
och mot villfarelserna. Evangeliets stridsmän känner inga ordina-
rie arbetstider. Överdrifterna beskriver hur viktig saken är.

32 Och nu överlämnar jag er 
åt Gud och hans nåderika ord, 
som har makt att uppbygga er 
och ge åt er arvslotten bland 
alla dem som blivit helgade.

Samma ord används som när Jesus överlämnade sin ande i sin 
dödsstund. När Paulus nu måste lämna vännerna kan han inte ge 
dem bättre vägkost än att lämna dem i Guds hand och åt hans 
Ord. ”Uppbygga” är mer än att uppleva en religiös känsla. Det 
handlar om att fördjupas i Jesu gemenskap och i hans ord. Arvslott 
får bara barn – i detta fall Guds barn. ”Dem som blivit helgade” är 
synonym till att vara en kristen, rättfärdiggjord (26:18). I denna 
helgelse, som i Kristus är fullkomlig, vill de kristna leva sitt ofull-
komliga liv så att deras gärningar helgas i Kristus. 

33 Silver eller guld eller kläder 
har jag inte begärt av någon.

Ett sinne som är vänt mot det som är där ovan (Kol 3) driver ut det 
världsliga sinnet. Ordet (fina) ”kläder” förknippades i Mellanös-
tern med rikedom på samma sätt som silver och guld. Det avser 
inte nödvändiga vardagsplagg. En pastor som har begär efter 
pengar och materiell rikedom är en styggelse inför Gud.

34 Ni vet själva att dessa hän-
der har sörjt för mina egna och 
mina följeslagares behov.

Paulus hade händer som var märkta av hans tältmakararbete. Han 
använde sig inte av den princip som han själv uttalade i 1 Kor 
9:14. En del av sina inkomster använde han för sina medarbetare.

35 I allt har jag visat er att ni 
genom att arbeta på detta sätt 
skall ta er an de svaga och 
komma ihåg de ord som Her-
ren Jesus själv sade: Det är sa-
ligare att giva än att taga.”

”De svaga” avser här dem som är sjuka och bokstavligt svaga, inte 
de andligt svaga. Paulus ger sig själv åt efesierna som föredöme. 
Det här Jesus-ordet finns inte i evangelierna men formuleringen 
var vanlig i urkyrkan när man återgav Jesus-ord (återfinns i första 
Klemensbrevet) och den uttrycker bra Jesu allmänna budskap. Sat-
sen förutsätter att man också ska kunna ta emot gåvor.

36 När Paulus hade sagt detta, 
föll han på knä och bad till-
sammans med dem alla.

Att böneställningen, knäfall, nämns särskilt antyder att det inte var 
vanligt. Den vanliga böneställningen, också för Jesus, var att stå 
och vända sig mot himlen. Knäfall är ett uttryck för känslan och 
ska inte bli slentrian, en yttre formalitet. Den uttrycker syndabe-
kännelse och en djup vånda. Jesus föll ner på sitt ansikte i Getse-
mane, vilket också avspeglar den aktuella situationen.

37 De brast alla i gråt och föll 
honom om halsen och kysste 
honom.

Uttrycket avspeglar en djup rörelse. Man vill inte släppa Paulus 
ifrån sig. Lika starkt som han hatades av sina fiender, lika starkt 
förbundna är de kristna medarbetarna.

38 Det som smärtade dem 
mest var att han hade sagt, att 
de inte mer skulle se hans an-
sikte. Så följde de honom till 
skeppet.

Denna dramatiska händelse har blivit djupt präglad i Lukas min-
ne. Paulus är den obestridlige centralgestalten, hans medarbetare 
nämns inte ens. Nu sker övergången till nästa kapitel i Paulus 
verksamhet.
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