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Det är uppenbart att Lukas inte redovisade alla händelser under Paulus resor, 
utan plockade ut vissa saker allteftersom den Helige Ande manade honom.  
Den romerska regeringen hade låtit bygga en huvudväg i Grekland med namnet 
"den Egnatiska Vägen." Paulus, Silas och Timoteus tog denna väg när de 
lämnade Filippi och for till nästa stad som var Amfipolis, ca 5.3 mil bort. Det finns 
numera bara ruiner kvar av den staden. Lukas berättar inte något om livet där, 
och de fortsatte till Appolonien ca 61 mil längre fram på samma väg. Acts 17:1 

THESSALONICA  
Tessalonika var en stor stad från vilken den romerska ockupationsmakten styrde 
över hela Macedonien, och klart är att Gud ville grunda en stark församling åt sig 
i denna stad. Lukas berättar i detalj vad som hände i denna stad. Apg. 17:2-4 
Vi möts här åter av det judiska folkets makt i romarriket. Judarna var i den här 
staden mäktiga inom politik och handel. De var välorganiserade, hade pengar 
nog att leja demonstranter och ett ledarskap som kunde styra mobben så som de 
önskade. Precis som idag användes fattiga, dåligt utbildade och kriminella för att 
göra deras smutsiga geschäft. Acts 17:5-9 
Vi förstår av texten att Paulus, Silas och Timoteus hade en del tid på sig att 
predika evangelium, men Lukas säger inte hur länge. Det kunde ha varit en 
vecka, men antagligen längre, eftersom grunden var lagd redan innan Paulus 
och hans medhjälpare lämnade staden. 
Kvinnor spelade en vital roll i staden, och Lukas skriver att många av dem blev 
kristna, jämte judiska och grekiska män. Det måste ha varit det faktum att många 
blev omvända till Kristus som upprörde det judiska ledarskapet, som hatade 
kristendomen. 
Alla judar trodde vid denna tid på messias, som på grekiska hette Kristus, och 
väntade på honom. Därför började Paulus tala om Messias och predikade att 
Jesus från Nasaret var Messias.  

BEREA 
Berea var en mindre stad som låg vid foten av berget Bermius och som hyste en 
stor judisk befolkning. Judarna i den staden var mera öppna för evangeliet och 
åter ser vi en trend att inflytelserika kvinnor jämt greker och judiska män blev 
omvända till tron på att Jesus är Kristus (Messias). Apg. 17:10-12 
Och återigen ser vi hur mäktiga judarna var. När det judiska ledarskapet i 
Tessalonika blev varse att evangelium predikades i Berea och att många hade 



låtit omvända sig till kristendomen, brukade de sin politiska makt för att tvinga 
Paulus att lämna staden.  
Men av någon anledning kunde de inte bli av med Silas och Timoteus, som 
stannade kvar och styrkte församlingen. vers 13-14 
Det är intressant att läsa att Paulus inte flyr ensam, utan hade medhjälpare som 
såg till att han säkert anlände till Athen. vers 15 

ATHEN 
Athen hade funnits i mer än tusen år och var en storstad i det grekiska imperiet. 
När Rom krossade grekerna och reducerade dem till "en skattbetalande region" 
under romarriket, började folket i Athen dyrka avgudar, äta, dricka och leva ett 
omoraliskt liv. Det var i denna miljö Paulus inträdde när han kom till staden. Det 
Nya Testamentet talar inte om en stor kristen församling i Athen och inte skrev 
någon av apostlarna något brev till församlingen i Athen. Apg. 17:16-21 
Paulus levererade evangeliet till judarna först och sedan hedningarna, och Lukas 
skriver att några få i Athen trodde evangelium och blev frälsta. Låt oss nu läsa 
om Paulus predikan i Athen. Apg. 17:22-34 

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA KAPITEL? 
1. Varhelst du befinner dig i världen kommer det att finnas judar som bekämpar 

budskapet om Jesus av hela sin kraft. Matt. 23:13-15, 29-35 
2. Det judiska avfallet kommer inte att försvinna; tvärtom kommer det att växa i 

kraft och inflytande tills det kulminerar i Antikrist. De kristna måste lära sig 
leva med det, som Paulus gjorde. 2 Kor. 11:24-30 

3. Vi kämpar inte mot kött och blod. Bakom de ogudaktiga judarna står Djävulen 
och hans horder av demoner. 2 Kor. 10:3-5 

4. Vi kan vara starka genom Kristus och vinna seger under alla förhållanden.  
Ef. 6:10-18 
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