
Kapitel 21

Resan till JerusalemResan till Jerusalem

1 Efter att ha skilts från dem 
och lagt ut, seglade vi rakt mot 
Kos och kom nästa dag till 
Rhodos och därifrån till Patara.

Skeppet var sannolikt av en typ som seglade mellan öarna och 
inte ut över det öppna havet. Troligen eskorterade efesierna grup-
pen till skeppet på morgonnatten, för de lade ut så snart den 
nordliga morgonvinden friskade i. Första seglatsen skedde med 
god vind. Rhodos var känd för sin 32 m höga staty av solguden 
Helios, som inte längre stod kvar. Den var ett av antikens sju un-
derverk. Patara var huvudstad i Lykien och en av de sex viktigaste 
medlemmarna i det lykiska förbundet.

2 Där fann vi ett skepp som 
skulle fara över till Fenicien, 
och vi gick ombord och lade 
ut.

Skeppet var sannolikt ett större handelsfartyg. Sträckan till den 
feniciska kusten var ungefär 650 km. 

3 Vi siktade Cypern och läm-
nade ön bakom oss på ba-
bords sida, seglade till Syrien 
och kom till Tyrus, där lasten 
skulle lossas.

Lukas nämner inget annat från resan än att de passerade till höger 
om Cypern. Tyrus var en viktig handelsstad under GT:s tid och är 
föremål för Hesekiels domsprofetior. Stadens yttre har omformats 
genom historien.

4 Vi sökte upp lärjungarna och 
stannade där i sju dagar. Ge-
nom Anden sade de till Paulus 
att han inte skulle fara upp till 
Jerusalem.

Församlingen i Tyrus var liten. Paulus har varit i området minst en 
gång tidigare (15:3, notera även 11:19). Åter varnades han för att 
resa till Jerusalem, eftersom Anden uppenbarade för dem att han 
skulle möta lidande. Men Paulus såg inte detta som ett förbud av 
Anden.

5 Men när de dagarna hade 
gått, bröt vi upp och fortsatte 
resan. Alla, också kvinnor och 
barn, följde med oss ända tills 
vi kom ut ur staden, och på 
stranden böjde vi knä och bad.

Även om följet inte var bekant med församlingen från tidigare 
växte sig kärleken dem emellan stark under denna vecka. Lukas 
återger också detta avsked som ett känslosamt avsked, även om 
det inte sker med lika mycket tårar som i Miletus.

6 Sedan tog vi farväl av var-
andra och steg ombord på 
skeppet, och de vände hem till 
sitt.

Väntetiden berodde troligen på att fartyget skulle lastas om. Orda-
lydelsen visar tydligt att Lukas är med och beskriver situationen 
på ett innerligt sätt.

7 Från Tyrus kom vi till Ptole-
mais, där vi avslutade vår sjö-
resa. Vi hälsade på bröderna 
där och stannade hos dem en 
dag.

Ptolemais är den 5000-åriga staden Acko (Acre), strax ovanför 
Haifabukten norrom Karmel. Den räknades under en lång tid som 
porten till Palestina och ansågs under korstågstiden vara porten till 
Jerusalem. En del menar att man fortsatte landvägen, men mera 
sannolikt är att båtresan fortsatte efter en dags uppehåll.

8 Nästa dag begav vi oss där-
ifrån och kom till Cesarea. Där 
tog vi in hos evangelisten Fi-
lippus, som var en av de sju, 
och stannade hos honom.

Cesarea var en hednisk stad, den romerska huvudstaden i Judeen. 
Filippus hade varit verksam här i nästan 25 år (8:40). Benämning-
en evangelist nämns bara här och i Ef 4:11 och 2 Tim 4:5, och 
nämner att han var en av de sju för att skilja honom från aposteln 
med samma namn. Han var angelägen om att få härbärgera hela 
gruppen på nio män.
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9 Han hade fyra ogifta döttrar 
som hade profetisk gåva.

De fyra döttrarna kan ha ägnat sig åt en speciell tjänst för Herren. 
Den profetiska gåvan innebär en karismatisk förmåga att bära 
fram Guds ord och vilja, en gåva som av Paulus i 1 Kor 14:1 anses 
vara mest eftersträvansvärd. De som hade denna gåva kallades 
inte automatiskt ”profeter” likt Agabus. Dessa döttrar utövade sin 
profetiska gåva utan motsättning mot det som Paulus undervisar 
om kvinnornas ställning i 1 Kor 14:34–35 och 1 Tim 2:11–14.

10 När vi hade varit där i flera 
dagar, kom en profet vid namn 
Agabus ner från Judeen.

Det var ännu några dagar kvar till pingst och säkerligen höll för-
samlingen hårt fast vid Paulus. Agabus hade tydligen ett profetiskt 
ämbete. Det är samme Agabus som nämns i 11:27–29. Han sän-
des av Anden för att uppenbara en särskild sanning för Paulus.

11 Han kom nu till oss, tog 
Paulus bälte och band sina föt-
ter och händer och sade: ”Så 
säger den helige Ande: Den 
man som äger detta bälte 
kommer judarna i Jerusalem 
att binda så här och utlämna åt 
hedningarna.”

GT:s profeter använde ofta sådana symbolhandlingar, t.ex. Hese-
kiel. Agabus återger Andens ord exakt som han får dem av Gud, 
precis som GT:s profeter – verbalinspiration! Agabus använder 
motsvarande ord som Jesus när han talade om hur han skulle dö: 
utlämnas åt hedningarna. Han talar ändå inte om att Paulus ska 
dö, och det skulle han inte heller under denna resa. Men han 
skulle bli bunden och oförmögen att arbeta och gå dit han vill.

12 När vi hörde det, bad både 
vi och de som bodde på plat-
sen Paulus att han inte skulle 
fara upp till Jerusalem.

Lukas ansluter sig nu till dem som försöker avstyra besöket i Jeru-
salem. De ger sig hän åt mänsklig svaghet, precis som Petrus när 
han hade försökt avråda Jesus att gå till Jerusalem. De är fyllda av 
mänsklig hänsyn, och inser inte att Gud kan förhärliga sitt namn 
ännu mera genom att Paulus fängslas. Men om profetian var sann, 
skulle den också uppfyllas.

13 Då svarade han: ”Varför 
gråter ni och får mitt hjärta att 
brista? Jag är beredd inte bara 
att låta mig bindas utan också 
att dö i Jerusalem för Herren 
Jesu namns skull.”

Paulus är beredd att gå den svåra vägen, men han förebrår vän-
nerna för att det blir ännu svårare när de så enträget försöker av-
råda honom. Han är fylld av starka känslor, men han lägger band 
på dem, för han vet vad som är hans väg. Ska de inte stöda ho-
nom i stället för att göra det svårare? Han kan inte avstå från att 
förverkliga sin tjänst fast han hotas till döden. 

14 När han inte kunde överta-
las, lugnade vi oss och sade: 
”Ske Herrens vilja.”

Paulus viker inte en tum. Sällskapet tystnar, de blir övertygade om 
att Paulus inte låter avskräcka sig och underordnar sig Herrens 
vilja. Det finns inget bättre för oss än att Herrens vilja sker.

15 Efter dagarna där gjorde vi 
oss i ordning och for upp till 
Jerusalem.

Uttrycket antyder att sjöresan slutar först i Cesarea. Landvägen var 
det 80 km till Jerusalem. De hade ännu tid att komma till Jerusa-
lem före pingst.

16 Från Cesarea följde också 
några lärjungar med oss, och 
de tog oss med till Mnason 
från Cypern, en gammal lär-
junge som vi skulle vara gäster 
hos.

Det var vanligt att man eskorterade sina gäster, inte minst för att 
det fanns risker på vägen. Mnason var tydligen en välbärgad lär-
junge som kunde erbjuda uppehälle åt en stor grupp. Sannolikt 
var han känd för församlingen i Cesarea och de hade planerat för 
detta.
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Del 3: Paulus som fånge, från Jerusalem till Rom 
(Apg 21:17–28:31, ungefär 58–62)

Paulus anländer till JerusalemPaulus anländer till Jerusalem

17 Så kom vi till Jerusalem, 
och bröderna tog emot oss 
med glädje.

Förutom glädjen att ta emot kära bröder fick församlingen också 
ta emot den stora gåvan som hade samlats in för deras räkning, 
även om Lukas inte nämner den här.

18 Nästa dag gick Paulus till-
sammans med oss andra till 
Jakob, dit också alla de äldste 
kom.

Jakob, Herrens bror, var ledare för församlingen i Jerusalem. Det 
är han som är författare till Jakobs brev. Tydligen var inga apostlar 
i Jerusalem då. Det ordnades en samling med alla äldste i Jakobs 
hus. Från detta upphör ”vi”-formen fram till 27:1, men det är tyd-
ligt att Lukas håller sig nära Paulus och är väl underrättad.

19 Sedan han hade hälsat dem 
berättade han utförligt om allt 
som Gud hade gjort genom 
hans tjänst bland hedningarna.

Sannolikt var det vid det här tillfället som den insamlade gåvan 
överlämnades. Paulus berättar om Guds stora gärningar. Vi ser av 
formuleringen att det inte är något eget skryt som han kommer 
med. Han har bara fått vara Guds redskap.

20 När de hörde det prisade 
de Gud och sade: ”Du ser, 
broder, att det finns tiotusen-
tals judar som har kommit till 
tro, och alla håller de strängt 
på lagen.

Allt detta ledde till att Gud prisades, inte Paulus. När man omtalar 
Guds väldiga gärningar är det Gud som får äran. Men nu måste 
dessa bröder berätta en allvarlig sak. I Palestina fanns tiotusentals 
judekristna, som fortsatte att utöva judiska seder. De åt koshermat,  
de höll sabbaten, de omskar sina barn osv. De gjorde helt rätt, för 
så kunde de vinna desto fler. Men de såg med misstänksamhet på 
de hednakristna som inte iakttog dessa lagar. Paulus och alla 
apostlar räknade sådant som adiafora.

21 Nu har de hört sägas att du 
lär alla judar ute bland hed-
ningarna att avfalla från Mose 
och säger till dem att de inte 
skall omskära sina barn eller 
leva efter våra seder.

Det fanns judaister kvar, trots att de tystades genom apostlamötet 
(kap. 15) som spred ut falska rykten. Men också judar som kom-
mit till tro i hednaländer hade börjat överge de judiska sederna 
för att lättare kunna umgås med sina hednakristna vänner. När de 
besökte Judeen väckte det uppmärksamhet. De judiska ledarna 
hade säkert gjort allt de kunnat för att rätta till saken, men nu såg 
de en möjlighet att låta Paulus göra en insats som vägde mer.

22 Vad gör vi nu? De får under 
alla förhållanden höra att du 
har kommit.

De föreslog, inte krävde, att Paulus skulle föregripa en attack på 
honom, och han lyssnar till deras råd och ställer gärna upp. Han 
lever upp till sina egna ord i 1 Kor 9:20–23, att bli som en jude 
för judar.

23 Följ därför vårt råd. Vi har 
fyra män som har avlagt ett 
löfte.

Uppenbarligen hade dessa judiska kristna avgett ett temporärt na-
sirlöfte, och som skulle avslutas med ett offer. Se 4 Mos 6. Det 
innebar avhållsamhet från vin, att man inte skulle raka håret och 
inte komma vid någon död.
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24 Ta dem med dig och rena 
dig tillsammans med dem och 
betala för dem, så att de kan 
låta raka huvudet. Då kommer 
alla att förstå att inget av det 
som de har hört om dig är 
sant, utan att du själv håller 
fast vid lagen och lever efter 
den.

Att Paulus förväntades ställa upp i ceremonierna skulle visa hans 
fullständiga lojalitet mot den judiska lagen. I samband med offret 
skulle man bränna det hår som rakades. Det visar också hur fatti-
ga man var i Jerusalem, när man bad honom betala kostnaderna 
för de offer som skulle frambäras för de fyra, nämligen åtta duvor 
och fyra lamm. Det här skulle han göra i full kristlig frihet. Av 
hednakristna förväntades inga sådana offer. Allt detta skulle pågå 
under en veckas tid och Paulus skulle troligen vid flera tillfällen gå 
med männen till templet och helgas av prästerna.

25 Men när det gäller hed-
ningar som har kommit till tro, 
har vi skrivit och gett dem be-
sked om vårt beslut: De skall 
avhålla sig från kött som offrats 
till avgudar, från blod, kött från 
kvävda djur och otukt.”

Jakob var ledare i Jerusalem och hade också föreslagit just detta 
beslut som skulle meddelas de hednakristna. Att han nu upprepar 
detta visar att allt står i överensstämmelse med apostlamötets be-
slut.

26 Då tog Paulus med sig 
männen, och nästa dag renade 
han sig tillsammans med dem 
och gick till templet och gav 
till känna, när renhetsdagarna 
skulle vara avslutade och offer 
bäras fram för var och en av 
dem.

Paulus gjorde slag i saken nästa dag och inledde den process som 
hörde till nasirlöftet. Han renade sig själv i proceduren även om 
han inte själv förutsattes avlägga något löfte. Han gjorde nu också 
upp tidtabellen med prästerna för slutfasen och beredde sig på att 
gå till templet ytterligare denna gång. Allt detta gjorde han frivil-
ligt, enligt 1 Kor 9:20–23, inte som en kompromiss. Jfr 4 Mos 6:9. 
Även om målet inte nåddes, uppnåddes syftet: det blev väl känt 
bland alla kristna vad Paulus hade gjort.

Paulus fängslasPaulus fängslas

27 De sju dagarna närmade 
sig sitt slut, när judarna från 
Asien fick se Paulus i templet. 
De hetsade då upp hela folk-
massan, grep honom

Paulus står nu med de fyra männen i templet och väntar på att 
fullgöra offret. Han hade tidigare lidit mycket av judarna från Asi-
en (20:19) och nu går de till angrepp. Åminstone några av dem 
måste ha varit från Efesus, för de har känt igen Trofimus (v 29) och 
de kände också Paulus. Med dessa judar var tempelområdet som 
en krutdurk.

28 och ropade: ”Israelitiska 
män, hjälp oss! Det är den här 
mannen som överallt undervi-
sar alla och talar mot vårt folk 
och mot vår lag och denna 
plats. Och nu har han dess-
utom tagit med sig greker in i 
templet och orenat denna he-
liga plats.”

Anklagelserna liknade dem som riktades mot Stefanus (6:23). Man 
påstod dessutom något som var mångfalt värre: Det var vid döds-
straff förbjudet för hedningar att beträda tempelområdet innanför 
hedningarnas förgård och nu trodde man att Paulus hade tagit in 
en grek dit. Det fanns inte något värre brott i judarnas ögon. En 
marmorplatta invid trapporna vid den 1,5 m höga skiljemuren 
kungjorde dödsstraff på grekiska och latin.

29 De hade nämligen tidigare 
sett Trofimus från Efesus ute i 
staden tillsammans med Paulus 
och räknade med att Paulus 
hade tagit honom med sig in i 
templet.

Det fanns inget belägg för att Paulus verkligen hade tagit med sin 
Trofimus in på tempelområdet. Om han hade gjort det skulle ju-
darna ha kunnat attackerat Trofimus direkt. Även om de bara 
misstänkte detta räckte det för att uppvigla massorna med påstå-
endet.
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30 Hela staden kom i rörelse, 
och folk strömmade till. De 
grep Paulus och släpade ut 
honom ur templet, och genast 
stängdes portarna.

Staden var inte särskilt stor så det är kanske ingen överdrift att det 
blev känt överallt att det var oroligt i templet. Portarna stängdes av 
tempelvakterna för att hindra att oroligheterna spreds i själva 
templet.

31 Just som de stod i begrepp 
att döda honom, rapporterades 
det upp till garnisonens befäl-
havare att Jerusalem var i upp-
ror.

Mobben sökte ett sätt att döda Paulus, men hann inte göra det in-
nan romarna ingrep. Befälhavaren var en chiliarch, befälhavare 
över ett regemente på 1000 man. Det var Klaudius Lysias (23:26), 
stationerad i Antoniaborgen, som fanns nordväst om tempelområ-
det med utsikt över det från flera torn, det högsta 35 m högt.

32 Han tog då genast soldater 
och befäl med sig och ryckte 
ut mot dem. Så snart folket fick 
se befälhavaren och soldater-
na, slutade de att misshandla 
Paulus.

Det behövdes inte många minuter innan de hann fram och mob-
ben slutade sin misshandel när de fick se att självaste kiliarken var 
på väg. Det övriga befälet är detta fall centurioner, befäl över 
hundra. 

33 Befälhavaren trädde då 
fram, grep honom och befallde 
att han skulle beläggas med 
dubbla kedjor. Sedan frågade 
han vem det kunde vara och 
vad han hade gjort.

Av v 38 förstår vi varför kiliarken genast fängslar Paulus, som han 
tror vara en farlig brottsling. Han fängslas både till armar och ben, 
precis som Agabus hade förutsett (v 11). Helt riktigt vill befälhava-
ren nu veta vem Paulus är och vad han har gjort.

34 Somliga i folkmassan skrek 
ett, andra något annat, och då 
han mitt under allt tumult inte 
kunde få klart besked, befallde 
han att denne skulle föras till 
fästningen.

Ingenting vettigt kunde fås ur massan. De var fullständigt uppvig-
lade och utom räckhåll för argument. Alltså måste Paulus föras till 
Antoniaborgen.

35 När man kom fram till 
trappan, blev soldaterna 
tvungna att bära honom, så 
våldsamt trängde folkmassan 
på,

Folkmassan var så vild att soldaterna måste lyfta upp Paulus utom 
räckhåll för dem, när de skulle ta honom uppför trappan.

36 ty de följde efter och skrek: 
”Bort med honom!”

Ropet innebär att man ville att Paulus skulle dödas. Det påminner 
om ropet mot Jesus.

37 Just när Paulus skulle föras 
in i fästningen, frågade han 
befälhavaren: ”Får jag säga 
något till dig?” Han svarade: 
”Du kan ju grekiska!

Det är anmärkningsvärt att Paulus kunde ha en sådan sinnesnärva-
ro efter misshandeln. Han tilltalar befälhavaren hövligt, så som 
det anstår en fånge som riktar sig till en högt uppsatt militär. Be-
fälhavaren blir överraskad, för han har inte väntat sig att fången 
skulle tala grekiska.

38 Då är du alltså inte egypti-
ern som gjorde uppror för en 
tid sedan och förde de fyra 
tusen knivmännen ut i öknen.”

Knivmännen, sicarii, var kända för sina dolkar som de gömde un-
der kläderna och snabbt använde för att avrätta misshagliga per-
soner. Josefus berättar om detta uppror. Befälhavaren måste ha 
tänkt att han har gripit en betydelsefull rebell och blev nu besvi-
ken, för denne egyptier kunde inte grekiska.
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39 Paulus svarade: ”Jag är ju-
de, från Tarsus i Cilicien, med-
borgare i en betydande stad. 
Jag ber dig: låt mig få tala till 
folket.”

Paulus är glad över att få berätta vem han är. Han kallar Tarsus ”en 
inte så obetydlig stad” – en stor underdrift. Medborgare i Tarsus 
räknades förmer i sin lärdom än romare från andra nationer. Att 
han var romersk medborgare tycks ha undgått befälhavaren 
(22:27). Nu ber Paulus om rätt att få tala till folket – vilket tillfälle 
att få framlägga sitt vittnesbörd!

40 Befälhavaren gav honom 
sin tillåtelse. Då Paulus stod 
där på trappan, gav han tecken 
med handen åt folket. Det blev 
tyst, och han talade till dem på 
hebreiska och sade:

En del översättningar har: arameiska (grek: hebreiskt språk). Det 
vanliga talspråket var arameiska, och folket förstod arameiska 
bättre än det gamla hebreiska språket. Befälhavaren kunde inte 
detta språk, men det var naturligt att Paulus talade folkets språk.
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