
Paulus i fängelsePaulus i fängelse

22 Felix, som mycket väl kän-
de till 'den vägen', uppsköt nu 
rättegången och sade: ”När 
befälhavaren Lysias kommer 
hit ner, skall jag avgöra målet.”

Felix var gift för tredje gången med Drusilla, en judinna som var 
dotter till Herodes Agrippa I (se Agp 12) och syster till Herodes 
Agrippa II (Apg 26), Mariamne och Bernice. Han kände bättre till 
kristendomen än någon annan i hans ställning, men ändå låter 
han bli att döma enligt sin kunskap.  Vad vi känner till kom Lysias 
aldrig till Cesarea och Felix avslutade aldrig målet. Han blev av-
satt ett par år senare. Lysias skulle inte heller ha något att tillägga 
som inte redan var sagt. Det var en undanflykt.

23 Och han befallde officeren 
att hålla Paulus fängslad och 
samtidigt ge honom en viss 
lättnad och inte hindra någon 
av hans vänner från att vara 
honom till hjälp.

Paulus var i någon form av husarrest. Han kunde anlita vem som 
helst av sina vänner att bistå honom. Enligt v 26 hoppades Felix 
på att Paulus skulle erbjuda pengar för att bli fri. Han kände ju till 
att han hade kommit med ett offer till templet och visste vilken 
betydelse Paulus hade för de kristna. Säkerligen besöktes Paulus 
av evangelisten Filippus och den grupp som följde honom från 
Grekland. 

24 Några dagar senare infann 
sig Felix tillsammans med sin 
hustru Drusilla, som var judin-
na. Och han lät hämta Paulus 
och hörde honom tala om tron 
på Kristus Jesus.

Den enda händelsen som Lukas omtalar från de här två åren är 
att Felix åter ber att få höra Paulus. Drusilla var sannolikt född år 
37 och hade gift sig med kung Aziz av Emesa (Homs) år 52. Ett 
par år efteråt gifte hon sig med Felix’, ännu inte 20 år gammal. 
Det var antagligen Drusilla som bad om att få höra Paulus. Notera 
att Messias-titeln Kristus här ställs före Jesus-namnet.

25 Men då Paulus talade om 
rättfärdighet och självbe-
härskning och den kommande 
domen, blev Felix förskräckt 
och sade: ”Gå din väg för den 
här gången. När jag får tid 
skall jag kalla på dig.”

Paulus hade en otrolig möjlighet: en världslig makthavare kallar 
honom att predika! Han lät sig inte påverkas av att ha makten 
framför sig, utan lade fram Guds ord, lag och evangelium. Vi kan 
inte av den här beskrivningen dra någon slutsats om ordningsfölj-
den mellan dem. Men vi vet att det blev ett tråkigt slut: Felix, som 
skulle ha varit färdig att ta emot evangeliet, valde att stänga sitt 
hjärta och skicka iväg Paulus.

26 Samtidigt hoppades han att 
Paulus skulle erbjuda honom 
pengar. Därför lät han ofta 
hämta honom och samtalade 
med honom.

Felix kallade ändå på Paulus vid flera tillfällen, men i avsikt att få 
en muta och på grund av den kunna släppa Paulus fri. Tydligen 
har Felix också tidigare tagit emot mutor, fastän den romerska la-
gen var hård mot korruption. 

27 När två år hade gått, efter-
träddes Felix av Porcius Festus. 
Och då Felix ville hålla sig väl 
med judarna, lät han Paulus 
stanna kvar i fängelset.

Det finns inte mycket skrivet om Festus. Han regerade bara två år 
och blev sedermera mördad. Han var en bättre regent än sin före-
trädare. Felix handlade inte efter sitt samvete, utan av hänsyn till 
judarna, för att de inte skulle anklaga honom när han kort efteråt 
ställdes inför rätta i Rom med judar som vittnen. Han lämnade 
Paulus kvar i sitt fängelse under lätt arrest. Det blev två långa år.
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Kapitel 25

Paulus inför landshövdingen FestusPaulus inför landshövdingen Festus

1 Tre dagar efter det att Festus 
hade anlänt till provinsen, for 
han från Cesarea upp till Jeru-
salem.

Festus anlände från Rom och var som främling i landet tvungen 
att direkt sätta sig in i aktuella ärenden. Därför besökte han Jeru-
salem, som den judiska huvudstaden. 

2 Översteprästerna och judar-
nas ledare framförde då sina 
anklagelser mot Paulus. De 
vände sig till Festus

Översteprästen Ananias, som tillträdde 49 men ersattes av Jona-
tan 52–27 och som sedan återkom för två år, efterträddes av Is-
mael år 59. Denne blev den siste av översteprästerna. Judarnas 
ledare var sannolikt de samma som anklagade i kap 23.

3 och bad att han skulle visa 
dem godheten att låta Paulus 
föras till Jerusalem. De plane-
rade nämligen ett bakhåll och 
tänkte döda honom under vä-
gen.

Det var en listig plan. Festus visste knappast något om den förra 
konspirationen och han kunde inte ana den verkliga motivering-
en. Förra gången var det en grupp på 40 radikala judar som ville 
döda Paulus, nu är det ledarna själva som planerar ett mord. Vil-
ken ondska!

4 Men Festus svarade att Pau-
lus skulle hållas kvar i Cesarea 
och att han själv inom kort 
skulle fara dit.

Varför nekade Festus? Inte av opartiskhet eller strikt hållning till 
den romerska lagen (jfr v 9), utan genom Guds försyn. Han hade 
sin plan för Paulus och ledde den framåt.

5 Han sade: ”De som är ledare 
bland er kan följa med, och 
har mannen gjort något orätt, 
så kan de anklaga honom.”

Betydelsen kan också vara ”de som getts fullmakt”. Festus erbju-
der dem att komma med i hans följe, vilket är en ynnest med tan-
ke på bevakningen som åtföljer honom.

6 När sedan Festus hade up-
pehållit sig hos dem i högst 
åtta eller tio dagar, for han ner 
till Cesarea. Dagen därpå tog 
han plats på domarsätet och 
befallde att Paulus skulle föras 
in.

Judarna kunde inte annat än göra som Festus föreslog. På en ut-
satt tid togs sedan målet upp i rättegång.

Paulus vädjar till kejsarenPaulus vädjar till kejsaren

7 När Paulus kom omringades 
han av de judar som hade rest 
ner från Jerusalem, och de 
framförde många svåra be-
skyllningar som de inte kunde 
bevisa.

Denna gång hade judarna ingen advokat som Tertullus. De var 
inte heller korta och koncisa utan ordrika. Ändå kunde de inte 
bevisa något. Deras hat och illvilja dämpade deras intellektuella 
klarsyn.

8 Paulus försvarade sig och 
sade: ”Varken mot judarnas 
lag eller mot templet eller mot 
kejsaren har jag förbrutit mig.”

Lukas återger inte försvarstalet denna gång, utan berättar bara 
hans konklusion. Alla anklagelser kunde avfärdas. Paulus hade 
varken överträtt judarnas lag – läran om uppståndelsen stämmer 
med GT – eller mot templet – han hade inte tagit hedningar till 
tempelområdet – eller mot den romerska lagen, eftersom ankla-
gelserna gällde judiska angelägenheter.
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9 Men Festus ville stå väl hos 
judarna och frågade Paulus: 
”Vill du fara upp till Jerusalem 
och där dömas inför mig i 
denna sak?”

Här kommer nu en vändpunkt: Festus kunde ha fällt sin dom så 
som Paulus framställde sin sak. Men han lät den romerska lag-
stiftningen vika för sitt intresse att hålla sig väl med judarna. Han 
vill hänskjuta rättegången till Jerusalem, inte till judarna själva, 
men genom att själv vara domare. Detta måste ha tillfredsställt 
judarna, som nu såg chansen, men Paulus måste ge sitt samtycke.

10 Paulus svarade: ”Jag står 
inför kejsarens domstol, och 
där bör jag dömas. Judarna har 
jag inte gjort något ont, det vet 
du själv mycket väl.

Paulus har haft två år på sig att begrunda sin situation och har ett 
klart svar. Han är inte beredd att överlämnas till judarna igen, och 
han vet att han inte är skyldig dem något. Och det borde också 
Festus själv veta, vilket var en skarp reprimand mot honom. Pau-
lus handlar inte i egen sak, utan enligt allmänna rättsprinciper, 
vilka kristna alltid kan hänvisa till.

11 Har jag gjort något orätt 
och begått något brott som 
förtjänar döden, så är jag be-
redd att dö. Men om det inte 
ligger något i deras anklagel-
ser, kan ingen utlämna mig åt 
dem. Jag vädjar till kejsaren.”

Antingen är Paulus skyldig eller inte skyldig inför romersk rätt, 
och då Festus inte är kapabel att avgöra det har Paulus laggiven 
rätt att vädja till kejsaren direkt. Paulus är antagligen tveksam om 
Festus kommer att kunna döma rättvist, och han har ju också fått 
Guds direkta uppenbarelse om att han ska vittna i Rom. Denna 
rätt hade man också fast målet inte var avgjort i lägre instans. Då 
måste processen avbrytas. Eftersom Paulus inte kunde ertappas 
med brott mot judarnas lag skulle det inte vara rätt av Festus att 
utlämna honom till dem. Vi vet inte om Nero någonsin mötte 
Paulus själv, men han blev frikänd denna gång.

12 Festus överlade med sitt råd 
och svarade sedan: ”Till kejsa-
ren har du vädjat, till kejsaren 
skall du fara.”

Festus blir sannolikt överraskad över Paulus bestämdhet och mås-
te ha ett rådslag innan han accepterar detta, som han är tvungen 
att göra enligt romersk lag.

Paulus inför kung AgrippaPaulus inför kung Agrippa

13 Några dagar senare kom 
kung Agrippa och Bernice till 
Cesarea för att besöka Festus.

Agrippa II var den siste kungen i Herodes dynasti, son till Hero-
des Agrippa I som avrättade Jakob (Apg 12). Hans säte fanns i Ce-
sarea Filippi och till hans befogenheter hörde Jerusalems tempel 
och rätten att tillsätta översteprästerna. Bernice var hans syster, 
men enligt goda källor hade han henne som sin hustru. Han kom 
nu på en artighetsvisit till den ny prokuratorn. Syskonen hade lekt 
som barn i detta palats.

14 De stannade där i flera da-
gar, och Festus lade fram Pau-
lus sak inför kungen. ”Vi har 
här en man”, sade han, ”som 
Felix har lämnat kvar som 
fånge.

Framställningen visar att besöket varade längre än bara som ett 
formellt besök. Det var naturligt att kungen, som hade ansvaret 
för Jerusalems tempel, fick höra berättelsen om Paulus. Ärendet 
hade överförts till honom eftersom Felix inte hade förmått avgöra 
det. Det var ingen oansenlig man som saken gällde.

15 Och när jag var i Jerusalem, 
framförde judarnas överste-
präster och äldste klagomål 
mot honom och begärde att få 
honom dömd.

Att ärendet hade stor principiell betydelse visas av att det var själ-
vaste översteprästen och övriga ledande judar som framställde 
anklagelserna. Festus nämner inte att de bad att Paulus skulle fö-
ras till Jerusalem.
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16 Men jag svarade dem att 
romarna inte har för sed att 
utlämna en anklagad männi-
ska, förrän hon har stått ansik-
te mot ansikte med sina ankla-
gare och fått tillfälle att försva-
ra sig mot deras anklagelser.

Romarna var stolta över sin domstolspraxis, vilken Agrippa myck-
et väl kände till, då han var uppfostrad i Rom. Festus framställer 
sig själv som en omutlig romersk domare, även om han (v 9) sök-
te judarnas gunst. 

17 När de så hade kommit hit, 
uppsköt jag inte saken utan 
satte mig redan nästa dag på 
domarsätet och befallde att 
mannen skulle föras fram.

Lukas redovisar Festus framställning utförligt och visar därmed 
hur han är angelägen att visa sig som en god domare. 

18 Men när hans anklagare 
uppträdde, beskyllde de ho-
nom inte för sådana brott som 
jag hade tänkt mig.

Vad hade Festus tänkt sig för anklagelser? Kanske uppror, agita-
tion eller andra kriminella handlingar mot de makthavande, vilket 
kunde ha lett till en omedelbar dom.

19 Vad de anförde mot honom 
gällde några tvistefrågor som 
rör deras egen religion och 
dessutom en viss Jesus som var 
död men som Paulus påstod 
var i livet.

Det var Paulus som tog upp frågan om uppståndelsen, inte de an-
klagande sadduceerna. De kunde ju inte anklaga honom för nå-
got som också fariseerna trodde på. Festus avslöjar här sin oför-
måga, för likt Gallio borde han ha konstaterat att detta inte gäller 
ett romerskt domstolsärende.

20 Och jag visste inte hur jag 
skulle handla i detta fall, och 
frågade därför om han ville 
resa till Jerusalem och där stäl-
las inför rätta.

Problemet var inte att inte Festus visste vad som var rätt i detta 
fall, utan att han ville ställa sig in hos judarna och därför inte 
kunde fälla den rätta domen. 

21 Men då Paulus yrkade på 
att få bli kvar för att kejsaren 
skulle avgöra saken, befallde 
jag att han skulle hållas kvar 
tills jag kunde skicka honom 
till kejsaren.”

Festus underlåter igen att nämna att det var hans oförmåga som 
gjorde att Paulus måste vädja till kejsaren.

22 Och Agrippa sade till 
Festus: ”Jag skulle också vilja 
höra den mannen.” Festus sva-
rade: ”I morgon ska du få höra 
honom”.

Gud har igen ordnat det så att Paulus får ett fantastiskt tillfälle att 
vittna om Frälsaren. Herren hade sagt att han skulle få vittna ”in-
för hedningar och kungar” (Apg 9:15). Agrippa hade säkert hört 
en hel del om Paulus och var nyfiken på honom.

23 Nästa dag kom Agrippa och 
Bernice med pomp och ståt 
och trädde in i audienssalen 
tillsammans med befälhavarna 
och de förnämsta männen i 
staden. På Festus befallning 
fördes Paulus in,

Vilken framställning av den publik som Paulus nu får tala inför! I 
den majestätiska salen samlas de mesta prominenta gäster, och 
detta för att Herrens apostel ska framföra sitt vittnesbörd! Paulus 
förs inte in i kedjor, utan som en romersk medborgare som ännu 
inte har dömts för något brott. Det är inte omöjligt att Lukas eller 
någon till av Paulus vänner kan bevittna detta.
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24 och Festus sade: ”Konung 
Agrippa och alla ni män som 
är här tillsammans med oss, ni 
ser framför er den man som är 
orsak till att hela skaran av ju-
dar har vänt sig till mig, både i 
Jerusalem och här, och högljutt 
krävt att han inte borde få leva 
längre.

Festus introducerar Paulus inför den ärevördiga publiken, men 
hans tal klingar falskt och är svagt jämfört med det som Paulus 
ska framföra. Hans uppfattning om Paulus inflytande är hög: ”hela 
skaran av judar”. 

25 Men jag har inte funnit att 
han har gjort något som förtjä-
nar döden, och då han själv 
har vädjat till kejsaren, har jag 
beslutat att skicka honom dit.

Om nu Festus kommit fram till att Paulus inte var skyldig, varför 
avgjorde han inte målet på en gång? Festus nämner inte här att 
han övervägde att sända honom till Jerusalem trots att han funnit 
honom oskyldig. Här används ordet Sebastos där engelska över-
sättningar använder namnet Augustus – en kejsartitel.

26 Några säkra upplysningar 
om honom kan jag inte ge när 
jag skriver till min herre. Där-
för har jag ställt honom inför 
er och först och främst inför 
dig, konung Agrippa, så att jag 
efter det här förhöret har något 
att skriva om.

Här var Festus dilemma: han måste uppge anklagelserna när ett 
ärende hänsköts till kejsaren, och han kan inte uttrycka dem så 
att han själv inte kommer i dålig dager. Nu hoppas han att Agrip-
pa ska hjälpa honom. Men Festus kände till judarnas anklagelser 
och att de inte höll för en romersk rätt. Han kunde nu inte skriva 
till Nero att Paulus var oskyldig, och han kunde inte berätta att 
den egentliga orsaken till att han inte frikände honom var att han 
ville ställa sig väl hos judarna.

27 Jag kan inte se någon me-
ning med att skicka en fånge 
utan att ange vad han är an-
klagad för.”

Det var inte bara meningslöst, utan det var mot bestämmelserna. 
När en fånge hade vädjat till kejsaren kunde inga ytterligare offi-
ciella förhör eller rättegångar göras.

Kapitel 26

Paulus försvarstal inför kung AgrippaPaulus försvarstal inför kung Agrippa

1 Agrippa sade till Paulus: ”Du 
har min tillåtelse att tala för 
din sak.” Då räckte Paulus ut 
handen och började tala till 
sitt försvar:

Det som kunde göras var att Paulus fick tillfälle att lägga fram sin 
egen sak. Det kunde också vara möjligt att ställa frågor till ho-
nom, men talet var i sig helt uttömmande. Paulus kunde mycket 
väl ha vägrat, men han tar möjligheten att framföra sitt vittnes-
börd ”inför hedningar och kungar”.

2 ”Konung Agrippa, jag är 
tacksam över att det är inför 
dig som jag i dag får försvara 
mig mot allt som judarna an-
klagar mig för,

Efter en artig öppningsfras presenterar Paulus sin historia i fem 
punkter: (1) Den unge nitiske fariseen, v 4–8. (2) Den våldsamma 
förföljaren, v 9–11. (3) Ämbetet att vittna om den förhärligade 
Jesus, särskilt för hedningarna, v 12–18. (4) Nästan dödad av ju-
darna, v 19–21. (5) Ett vittne intill denna dag, v 22–23. Denna 
koncisa framställning utelämnar allt oväsentligt för saken.

Paulus uppskattar att han får tala direkt till en som både har makt 
över templet och som själv är en jude i religiös mening. Han talar 
om judar i obestämd form, inte om alla judar.
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