
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.

3 i synnerhet som du så väl 
känner till judarnas alla seder 
och tvistefrågor. Därför ber jag 
dig att lyssna på mig med tå-
lamod.

Agrippa är väl förtrogen med alla judarnas partier och deras lag. 
Han bör enligt detta förstå det som Paulus anför. Paulus förbere-
der kungen på ett långt tal.

4 Hur jag levt mitt liv från bör-
jan, från det att jag var ung, 
bland mitt folk och i Jerusa-
lem, det vet alla judar.

Här talar Paulus om sin ”livsstil”, vilken från hans tidigare liv var 
väl känd av judarna.

5 De känner mig sedan lång 
tid, och om de vill kan de vitt-
na om att jag levt som farisé, 
enligt den strängaste riktning-
en i vår gudsdyrkan.

Med rätta beskriver Paulus fariseernas livsstil som den strängaste. 
Jfr Gal 1:14 och Fil 3:6.

6 Och nu står jag anklagad för 
att ha satt mitt hopp till det 
löfte som Gud gav våra fäder.

Det som Paulus bekände redan som farisé skulle ingen då ha an-
klagat honom för. Nu gör man det, trots att han har samma hopp 
som då.

7 Det är detta löfte som de tolv 
stammarna i vårt folk hoppas 
få se uppfyllt, medan de stän-
digt tjänar Gud natt och dag. 
För det hoppets skull, konung 
Agrippa, anklagas jag av ju-
darna.

Paulus känner nog till de tio nordliga stammarnas öde, hur de 
fördes bort och delvis assimilerades med ditflyttade hedniska folk, 
och hur Juda och Benjamin så småningom betraktades som ett 
folk: judarna. Han räknar med att den tidens judar representerar 
alla tolv stammar. Detta hopp, som Paulus starkt upprepar, är det 
samma som de trogna judarna har. Och ändå anklagar de ho-
nom!
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8 Varför anses det otroligt 
bland er att Gud uppväcker 
döda?

Paulus talar också till hedningar, som inte har någon tro på upp-
ståndelsen. Han riktar sig inte enbart till Agrippa, som kan ha för-
väntats ha denna tro. Agrippa var ingen sadducé. Allt som Paulus 
lägger fram angående frågan om de dödas uppståndelse visar hur 
oerhört viktig denna punkt var i förkunnelsen om Jesus.

9 Själv menade jag att det var 
min plikt att på allt sätt be-
kämpa Jesu, nasaréns, namn,

Paulus övergår till den andra delen, där han berättar om sig själv 
som förföljare av Jesus. Trots att han bekände sig till fariseernas 
lära och därmed trodde på uppståndelsen förkastade han Jesus 
som Messias. Han använder nasarén som bestämning, likt Petrus 
på pingstdagen. Namnet innefattar allt som hör till Kristi ämbete. 
Jfr ISIS-terroristerna som har målat ett arabiskt N på de kristnas 
hus i Irak för att markera att de är ”nasareer”.

10 och det gjorde jag också i 
Jerusalem. Många av de heliga 
spärrade jag in i fängelse, se-
dan jag fått fullmakt till det 
från översteprästerna. Och när 
man ville avrätta dem, röstade 
jag för det.

Det avskyvärda brottet förstärks av uttrycket ”de heliga”. Paulus 
hörde till dem som röstade för avrättning, med översteprästernas 
fullmakt. Det finns ingen uppgift om att han skulle ha hört till Sto-
ra rådet, och om inte uttrycket avser en symbolisk omröstning kan 
det hända att han hade befullmäktigats till detta av Rådet.
I dag ser vi en parallell till detta raseri i ISIS, terroristerna som vill 
utrota alla andra religioner än extrem islamism i norra Irak.

11 Och överallt i synagogorna 
straffade jag dem gång på gång  
och tvingade dem att häda. Ja, 
i mitt vilda raseri förföljde jag 
dem till och med i utländska 
städer.

Paulus nämner ännu en förstärkning av sina brott, att han med 
tortyr försökte tvinga de kristna att häda. Om de flydde, förföljde 
han dem. Sannolikt fanns sådana som vägrade förneka sin Herre, 
och de avrättades, medan det fanns andra som valde att häda för 
att slippa straff.

12 När jag i ett sådant ärende 
var på väg till Damaskus med 
översteprästernas fullmakt och 
på deras uppdrag,

Nu följer den tredje delen av talet, där Paulus vittnar om hur Jesus 
mötte honom på Damaskusvägen. Det är tredje framställningen 
om hans omvändelse.

13 fick jag under resan, ko-
nung Agrippa, mitt på dagen 
se ett ljus från himlen, klarare 
än solen, stråla omkring mig 
och mina följeslagare.

Att det skedde vid middagstid noteras också i 22:6. Det starka 
minnet får Paulus att utbrista i ett tilltal av kungen.

14 Vi föll alla till marken, och 
jag hörde en röst som sade till 
mig på hebreiska: Saul, Saul, 
varför förföljer du mig? Det är 
hårt och smärtsamt för dig att 
sparka mot udden.

Här finns ett nytt inslag: att alla föll till marken. Ny är också utsa-
gan att sparka mot udden. Man brukade använda en vass stav för 
att få oxarna att gå fortare. Om de sparkade bakåt skadade de sig 
själva. Paulus verksamhet skadade inte bara de kristna, utan ock-
så honom själv. Det var lagens ord som drabbade honom.

15 Jag sade: Vem är du, Herre? 
Och Herren svarade: Jag är 
Jesus, den som du förföljer.

Samma fråga och svar som i 9:5.
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16 Men stig upp och stå på 
fötterna! Ty jag har visat mig 
för dig för att utse dig till tjäna-
re och vittne, både till vad du 
har sett och till det jag kom-
mer att visa dig,

Paulus återger inte allt som skulle ske när han träffade Ananias, 
utan bara det viktigaste: att Jesus kallade honom att bli hans tjä-
nare och vittne. Jesus, som hade korsfästs, var nu levande och 
visade sig för honom, och detta fick han bevittna med egna ögon. 
Han skulle också få många nya uppenbarelser som skulle föra 
honom in i hela hans uppgift.

17 när jag räddar dig undan 
ditt eget folk och undan hed-
ningarna. Till dem sänder jag 
dig,

Paulus hotades först av judarna, och senare också av hedningar-
na. Gud lovade att rädda honom, när han sändes in i livsfara.
Vi kan också läsa in en allmän fara för Jesu vittnen: det kan vara 
farligt att vara för beroende av sitt ”eget folk”. Ibland kan den eg-
na familjen bli det största hindret att utföra en sådan tjänst som 
Gud kallar oss till. Gud kan behöva ”rädda” oss för att vara fria 
till tjänsten för honom. Att Paulus hotades av judarna ledde till att 
hedningarna fick höra evangelium.

18 för att du skall öppna deras 
ögon, så att de vänder sig från 
mörker till ljus, från Satans 
makt till Gud. Så skall ni ge-
nom tron på mig få syndernas 
förlåtelse och arvslott bland 
dem som är helgade.

Också judarna behövde få sina ögon öppnade för ljuset, men 
Paulus uppdrag gällde främst hedningarna. Allvaret i att leva i Sa-
tans mörker framstår klart. Tron är det medel som för en människa 
ur Satans grepp till syndernas förlåtelse, och därmed till en full-
ständig gemenskap med de heliga. Här är de egna gärningarna 
uteslutna. Agrippa och de andra åhörarna blir nu objekt för evan-
geliet. SFB:s subjektsbyte från ”de” till ”ni” är felaktig och stöds 
inte av grundtexten.

19 Därför, konung Agrippa, 
blev jag inte olydig mot den 
himmelska synen,

Den fjärde delen av talet följer nu upp kallelsen och visar hur 
Paulus har framfört vittnesbördet och därför varit nära att dödas 
av judarna. Den himmelska synen gäller här både uppenbarelsen 
på Damaskusvägen och den fortsatta uppenbarelsen via Ananias. 
Han kunde ha stått emot denna kallelse i olydnad och därmed 
ådragit sig fördömelse. Att evangeliet förkastas har alltid sin grund 
i människans eget fördärv, medan tron enbart grundar sig på 
Guds verk i nyfödelsen. Paulus tar ingen ära åt sig själv.

20 utan jag har predikat först i 
Damaskus och i Jerusalem och 
hela Judeen och sedan ute 
bland hedningarna, att de skall 
ångra sig och omvända sig till 
Gud och göra sådana gärning-
ar som hör till omvändelsen.

Paulus nämner kort de olika platser där han vittnade om sin Her-
re. Damaskus, Jerusalem och Judeen sammanfattar förkunnelsen 
för judarna. Han vittnade inte i Judeen och bara två veckor i Jeru-
salem, men detta spred sig till alla judar som något oerhört. Hu-
vudpunkten ligger i förkunnelsen: ånger, omvändelse och att göra 
gärningar som är en frukt av tron. Detta kan väl ingen påstå skulle 
vara fel att predika varken för judar eller hedningar?

21 Därför grep judarna mig i 
templet och försökte döda 
mig.

Vilken märklig orsak till att judarna försökte döda honom! Det 
visar hur ondskefulla judarna var. Så är det också med dagens 
kyrkliga dignitärer som försöker hindra predikan av Guds rena 
ord när det hotar deras ställning.

22 Men med Guds hjälp står 
jag ännu i dag som vittne inför 
både små och stora. Och jag 
säger ingenting annat än vad 
profeterna och Mose har sagt 
skulle ske:

Den avslutande delen av försvarstalet handlar om Paulus aktuella 
verksamhet. Det var Guds direkta handlande som gjorde att han 
ännu levde. Han kunde ha varit bitter för sin långa fångenskap, 
men i stället ser han Guds goda ledning och beskydd. ”Här står 
jag ännu i dag.” Nu får han vittna inför de allra största i samhäl-
let. Ytterst viktigt är hans påpekande, att han inte säger något an-
nat än vad alla judar känner till från Skrifterna. Varför skulle han 
anklagas för det?
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23 att Messias skulle lida och 
att han som den förste som 
uppstått från de döda skulle 
förkunna ljuset både för vårt 
folk och för hedningarna.”

Paulus gör här en utläggning som förklarar vad profeterna och 
Mose har sagt om Messias, och hur detta nu har gått i uppfyllelse: 
först att han måste lida och dö. Detta var en omöjlighet för judar-
na, för en död Messias var en falsk Messias. Messias skulle trium-
fera som kung. Men han skulle också uppstå, utan att ha under-
gått förgängelse (jfr Petrus tal i 2:27, 31). Uppståndelsen var 
otänkbar för sadduceerna men inte för fariseerna. Deras problem 
var att Jesus måste lida och att han var den förste som uppstått. 
De kunde inte acceptera att profeterna avsåg Jesus. Paulus under-
stryker igen att också hedningarna har del av denna välsignelse, 
vilket för en del av åhörarna var en hädelse och för andra evange-
lium.

24 Då han talade detta till sitt 
försvar, ropade Festus: ”Du är 
från vettet, Paulus. Din stora 
lärdom gör dig galen!”

Festus gör ett överraskande uttalande, som en explosion av hans 
känslor.  Han hade lyssnat för att få något att skriva till kejsaren, 
men åter handlar det om sådant som han inte kan gripa tag i. Allt 
det som sades var långt utanför hans begreppsvärld. Hans käns-
loutbrott var inte rationellt. Om Paulus var galen kunde han inte 
sända honom till kejsaren. 

25 Paulus svarade: ”Jag är inte 
galen, högt ärade Festus. Vad 
jag säger är sant och förnuftigt.

Paulus svarar lugnt och behärskat, i motsats till Festus. Hans vörd-
samma tilltal är raka motsatsen till Festus påhopp. Hans beskriv-
ning ”sant och förnuftigt” uttrycker en motsats.

26 Konungen känner ju till allt 
detta, och därför talar jag ock-
så öppet och fritt till honom. 
Jag kan inte tro att något av 
detta är obekant för honom. 
Det har ju inte hänt i någon 
avkrok.

Nu vänder sig Paulus till Agrippa, som känner till allt detta, i mot-
sats till Festus som hör det för första gången. Det var ju också in-
för kungen Paulus hade kallats att tala. Han uttrycker ändå en re-
servation. I grekiskan finns en dubbel negation: ”Jag är inte över-
tygad att inget att detta undgått honom.” Det som hade hänt Jesus 
hade skett i Jerusalem, judendomens huvudstad, öppet och inte 
hemligt. Festus är trängd in i ett hörn.

27 Tror du på profeterna, ko-
nung Agrippa? Jag vet att du 
tror.”

Nu vänder sig Paulus till Agrippa med en direkt fråga. Det är inte 
kungen som frågar, utan fången ställer kungen mot väggen. Ändå 
väntar han inte på svaret, utan svarar själv. Kungen kunde inte 
som jude ha svarat att han inte tror på profeterna.

28 Agrippa svarade Paulus: 
”Du går fort fram i ditt försök 
att övertala mig och göra mig 
till kristen.”

Agrippa slinker undan bekräftelse eller motsägelse, båda lika 
omöjliga för honom i den här situationen. Här finns olika tolk-
ningar: att Agrippa är nära att bli övertygad, eller att han uttrycker 
sin överlägsenhet mot Paulus intentioner. Han använder termen 
”kristen”, vilket uttrycker hans goda insikt.

29 Paulus svarade: ”Fort eller 
långsamt, inför Gud skulle jag 
önska att inte bara du utan alla 
som i dag lyssnar på mig blev 
sådana som jag, bortsett från 
de här bojorna.”

Paulus visar sin högsta önskan, att alla skulle få del av samma 
välsignelse, oberoende av om det sker på en gång eller efter 
grundlig begrundan. Han ställer fram sig själv som en förebild. 
Han är stolt över att vara en kristen. 
Bar han bojor? Det fick inte förekomma hos en romersk medbor-
gare, så ordet kan här vara ett uttryck för fångenskap, som också 
på många andra ställen.
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30 Kungen reste sig nu till-
sammans med landshövdingen 
och Bernice och de andra som 
satt där,

Det var för kungen som tillfället hade ordnats, och han hade nu 
rätten att bestämma att audiensen var slut genom att resa sig. Han 
hade hört en förkunnelse som påverkade honom starkt, men han 
tvingades av sin ställning att avvisa nådens ord, till sin ofärd. De 
andra reste sig enligt sin rangordning.  Man kan tänka att Paulus 
ansträngningar hade varit förgäves, men vi inte hur det påverkade 
alla dem som hörde honom.

31 och när de hade dragit sig 
tillbaka sade de till varandra: 
”Den mannen har inte gjort 
något som förtjänar död eller 
fängelse.”

Man var helt överens om att anklagelserna mot Paulus inte höll 
måttet för en dödsdom, som judarna krävde, eller ens fängelse-
straff. 

32 Och Agrippa sade till 
Festus: ”Han hade kunnat fri-
ges, om han inte hade vädjat 
till kejsaren.”

Det enda som Agrippa kunde hjälpa Festus med var att Paulus 
möjligen kunde ha frikänts, om det inte hade varit för den olyck-
liga strävan som Festus hade, att ställa sig väl med judarna, och 
som hade gjort att han inte hade dömt som han kände var rätt. 
Detta hade tvingat Paulus att vädja till kejsaren, och denna väd-
jan kunde inte längre återkallas. Vi vet inte hur Festus framställde 
saken för kejsaren, men åtminstone var det ingen anklagelser som 
ledde till dom, eftersom han blev frikänd inför kejsarens domstol.
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