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1.

Apostlarna.9

Apostlarnas Gärningar.
. 1 Kapitlet.
Jesus säger, att blott Fadl'en vet
tiden, då riket skall återupprättas,
lot'var Hil'jungarna den Helige Ande
och upptages i himmelen.

berättelsen, o Teo
Denfilus,förstaförfattade
J'ag om allt
det, som Jesus begynte både
.Th. 12: 49.
glira och Bira
2 intill den dag, då han blef
upptagen, sedan han genom den
Helige Ande· hade gifvit sina
befallningar åt apostlarna, som
han utvalt; Mt. 28: 19; Mk. 16: Hi.
3 för hvillm han ock efter
sitt lidande genom l11~lnga be
vis tedde sig lefvande, då han
lät· sig ses af dem i fyrtio dagal' och t.iLlade om det, som hör
till Guds rike.
l Kol'. lr,: G.
4 Och dt\ han vnr tillsam
man med dem, bjöd han dem
att icke aflägsna sig frän J e-·
rusalem, utan förbida Fadrens
löfte, hvarom I - sade han 
hufven hört af mig.
Lk. 24: 49; Jh. 14: }6; Hi: 26.

5 Ty J ohl1lmes döpte med
vatten, men I skolen döpas
med * den Helige Ande icke
många dagar härefter.

Mt.

3: II; Mk. 1: 8; Lk. 3: }6;
Jh. 1: 26; Ag. 11: 16.

6 När de nu hade kommit
tillsamman, frågade de honom,
sägande: Herre, skall du på
'" Egentligen: i.

denna tid återupprätta riket
åt THrael?
7 Men luUl sade till dem:
Det tillhör icke eder att veta
tider eller stunder, hvilka Fa~
dren af egen makt har fast
ställt;
8 men I skolen undfå kraft,
när den Helige Ande kommer
öfver eder, och skolen vara
mina vittnen i både J el'usalem
och hela J udeen och Samarien
och intill jordens ände.
Ag. 2: 4; 19: Ii; 9: 15.

9 Och nlir han hade sagt
detta, blef han i deras asyn
upptagen; och eu sky tog bort.
hOllOm från deras ögou.
Mk. 16: 19; Lk. 24: 51.

10 Oeh som de stadigt sågo
upp mot himmelen, medan han
1tppfor, se, då stod o bredvid
dem tv~\ män i hvita kläder,
11 hvilka ock sade: I gali
leislm män, hvarför sUin I och
sell mot himmelen? Denne J esus som har blifvit upptagen
från eder .tilt himmelen, han
skall p:t samma s~itt komma,
som I hafven sett honom upp
fam till himmelen.
12 Därefter återviinde de till
Jerusalem ifrån det så kallade
Oljeberget, hvilket ligger nära
J erusalem, en sabbatsresa där
ifrån.
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13 Och när de hade inkom
mit i 8tadenJ stego de upp i
den öfversal, där de plägade
uppehålla sig: Petrus. och J 0
hannes och Jakob och Andreas,
Filippns och Tomas, Bartolo
mens och Mattens, .Inkob, Alfei
son, och Simon lfraren och
.J udas, Jakobs son.

Ag. 2: 2.

20 'Jly. det är skrifvet i psal
mernas bok: »Blifve hans bo
ning öde, och ingen vare, som
bor ditrnti); och: »Hans före
ståndarekall tage en aiman».
Ps. 69: 26; 1\ft. 22: 38; Ps. 109: 8.

21 Så måste nn en af dessa
män, som hafva följt med oss
uuder hela den tid, dt\ Herren J eMt. 10: 2-4.
sus ingick och utgick ibhmd oss,
14 Alla dessa framhiirdade
22 n.lltifrån Johannes' döpelse
endräktigt i bönen tillika med till den dag, (1ft han upptogs
några kvinnor, iifven Maria, i~rån. oss, blifva lne~ oss ett
Jesu moder och med hans brö vIttne om hans uppstandelse.
Mt. '27: u5; Mk. 1,,: 40, 41; .' 23 Och deföreslogo tvenne,
der.
Lk. 8: 2, 3; 2:\: 55; 24: l o.
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Matbas, . och iifven han bIet
17 Ty han var räknad bland jämte de elfva rälmad såsom
oss och hade fått sin del i, apostel.
denna tjänst.
2 }{apitlet.
18 Denne förvärfvade sig nu
en åker för oritttfiirdighetens Den Helige Ande utgjutes pä pingst
Wu; och störtande ned fram dagen; Petrus predikar Kristus och
stupa, l'emnade han midt i tu, hänvisar Ull profetiorna; tre tusen
Uta döpa sig.
och alla hans inelfvor föllo ut.
Mt. 2G: 15; 27: 5.
ch niir pingstdagen ha.de in
19 Och det bIef kunnigt för
gått, 'yoro de alla endritk·
alla, som bo i Jerusalem; så 'tigt tillsriinman.
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höra vi uem tala ptt våra egna
tungomål om Guds härliga verk.
12 Och de häpnade alla och
blefvo tveksamma, sligande den
ene till den andre: Rvad kan
viiI detta vara?
l\fk. 1: 8; LIr. :I: 16; Ag. 1: fi, s.
13 Men somliga gjorde gäek
4 Och ue uppfyllde:;; alln med
af
dem och sade: De äro fulla
den Helige Ande och begynte
af sött vin.
att tala på andra tungomål,
eftersom Anden gaf dematttaln.
14 Dtt :;;teg Petrus frnm med
Ag. 1: 8; Mk. 16: 17; Ag. 10: 46.
de elfvn och upphäfde sin röst
5 MeniJernsalemfunuosbo och talaeletill dem: Ijudiskn
satta JiHlar, :;;om voro fromma mtin, och I alla, som bon i
män från alla folk under him J ~rnsalem, detta vfl;re e~er IOlll
melen.
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10 Frygien och Pnmfyliell, .lag 1 (e (agarna n gjuta fl; mm
Egypten och i. LibyenH t.ra.k- Ande, och, de skola profetera.
tel' vid Cyrelle och fritmlingar
19 Ochjng skall gifva undel'
från Rom,
ofvan i himmelen och tecken
Il, både .J udar och prosely- nero P~L jorden, blod och eld
ter*, Kreter och Araber, alla och rökmoln;
. Joel 2: 30.
det uppfyllde hela huset, dHr
de sutto.
3 Och sönderdelade tungor,
såsom af eld, syntes för dem
och satte :;;ig pet hvar och en
af dem.
Mt. :I: 11;
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i4< Sådana hedningar, som allHlutit sig till Judarnas religion och an
tingen förbundit sig att hålla alla deras läror och bruk (rättfärdighetens
proselyter), eller endast lofvat att afllålIa sig frän vissa hedniska laster
(portens proselyter).
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Ag. 2: 37.

20 solen skall förvandlas i
mörker, och månen i blod, förr
än Herrens stora och härliga
dag kommer;
Lk. 21: 25.
21 och det skall ske, att hvar
och en som åkallar Herrens
namn, han skall blifva frälsb.

29 I män och bröder, det är
ju tillåtet att öppet säga till
eder om patriarken David, att
han är både död och begraf..
veu, och att hans graf fiunes
ibland oss intill denna dag.

.Joel 2: :12; Rom. 10: 13; Upp. 11: 13.

30 Emedan han nn var en
profet och visste, att Gud hade
med en cd lofvat honom, att
en af. hans länds frukt skulle
sitta på hans tron,

l Kon. 2: 10; Ag. 13: 36 .

22 I israelitiska män, hören
dessa ord : Jesus från Nasaret,
en man, som från Gud har
blifvit för eder vitsordad genom
kraftiga gärningar oeh under
2 Sam. 7:. 12; Ps. 132: J t.
och tecken, hvilka Gud gjorde
31 såg han förut och talade
genom honom midt ibland eder, om Kristi uppståndelse, att
"'Ifva ve t en;
hans HJ'äl icke kval'liimnades i
sasom l sJa
. Ag. 10: 38.
dödsriket, icke heller hans kött
23 honom· som· efter Guds såg förgängelse.
fastställda r:\d och förutseende
'> Ps. 16: 10; Ag. 13: ~5.
h d brf't tl..
d h f
3 .. Denne Jesus hm' Gud upp
e' t l Vh} u amn~tt'f" ad'ven väckt, hvarom vi alla äro vitt..
I atagt
oc genom ora ar 19as
. . ' ". . .
nen. Ag. 10. 40, Rom. 4, .. 4,8. Il,
·· d . k f" t
h l"d t
h an
er ors as oe (O a .
1 Kor. 6: 14; 15: 15; 2 Kor. 4: Il;
Gal. l: J.
24 Men hono111 har Gud upp
33 Sedan han nu genom
väckt,. hlifvande ?ödens sm~~~t?r, eftersom det ICke var ~llOJ- Guds högra hand har blifvit
hgt, att han skulle behallas upphöjd och af Fad'ren fått
af honom.
löftet om den Helige Ande
Ag. 3: 15; 4: lO; 10: 40; ]3: 30, 34. har han utgjutit detta som
25 Ty David säger om ho- nu sen och hören.
'
34 Ty icke for David upp
n~lIl: .. ).Tag h~tde Hcrr~~ f?r
m~na ?gon :~lltId, tl han nr ~I(l till himlnrna; men han sliger:
mm hogl':t sula, pa det att Jag » Herren sade till min Herre:
icke Rkall vackla..
Ps. Hi: 8. Siitt dig på min hÖO'l'a sida
26 Fördenskull fl'öjdadosig
Ps. 110: J; l Kor:'lli: 25. '
.mitt hjiirta, och min tunga
35 till dess jag har lagt dina
jublade; ja, äfvon mitt kött fiender till en pall för dina
skall hvila på on fi.il'hoppning, fötter»,
27 ty dn skall icke kvarlämna
36 Sä må nu hela Israels
min Rjäl i dödsriket, icke heller hus veta förvisso, att denne
låta din Helige Re förgänge]Re. Jesus som I hafven kOI'Rf'iist,
28 Du har kungjort mig lif honom har Gud gjort både till
vets vägar; du skall uppfylla Herre och Kristus.
mig med fröjd vid ditt ansikte.')
37 När de nu hörde detta,
o

I

i
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38.

Apostlarnas

flngo de ett styng i hjärtat och
~mde till Petrm; och de andra
apostlarna: I män och hröder,
hvad skola vi göra?

ständigt och endräk6gt i helge
domen; och dc bri.)to hröd i
hemmen och i'tLo i fröjd och hj1ir
tats enfald, lofvande Gud

Ebr. 4: 12.

Ag. 20: 7.

38 Men Petrus sade till dem:
47 och hafvande ynnest hos
Ändren edert sinne, och lIvar allt folket. Och Herren för
och en af eder låte döpa sig i ökade hvar dag fiirsamlingen
J esu Kristi namn till syndernas med dem, som blefvo frälsta.
Ag. 4: 33.
förlåtelse, så skolen I undfå
den Helige Andes gåfva.
Lk. 24: 47.

3 KallitIet.

39 Ty åt eder iiI' löftet gifvet Pet,rllR botar

och åt edra harn och åt ulla,
som äro (i ärran, så många som
Herren vår Gud skall kalla
härtill.
1 Mos. 17: 7; Jh. 10: 16.
40 Och med många andra ord
vittnade han allvarligt och för
manade dem) siigumle: Låten
friilsa eder från detta vrånga
Gal. 1: 4.
släkte.
41 De som då med glädje
mottogo hans . ord, de blefvo
döpta; och kommo till jijr8am
lingen på den dagen omkring
tretusen själar.
42 Men de voro beständiga
i apostlarnas lära och i den
lwoderliga gemenskapen och i
brödsbrytundet och i bUnerna.
43 Och en fruktan kom öfvcr
hVHr och en själ; och många
under och tecken gjordes ge
nom apostlarna.
44 Och alla de troende voro
tillsamman och h~tde allt gemen
Ag. 4: 32.
samt,
45 och sina jordagods och
egodelar sttlde de och delade
ut dem åt alla, eftersom hvar
och en behöfde.
46 Och hvar dag voro de be

i .Tesn namn en lam,
preclikar äter Kristus för folket och
förmanar till omvändelse.

och .J ohnnnes
MengingoPetrus
tillsamman upp till

helgedomen till bönestunden
vid den nionde timmen.
2 Och diLl' harR en man, som
varit lam iinda fl'l'in model'lifvet,
och hvilken do hvarje dag satt.e
vid den helgedomsport, som
kallas den sköna, på det att
han skulle begära allmosa af
dem, som ingingo i helgedomen.
3 När han nn fick se Petrus
och .Tohannes,just som de skulle
ingå i helgedomen, bad han att
få en nl1mosa.
4 Men Petrus med .Tohannes
fiiste Hina ögon på honom och
sade: Se ptt oss.
o Då gaf han akt på dem,
väntande att få något nt' dem.
S Men Petrus sade: Silfver·
och guld har jag icke ; men
hvad jag har, det gifver jag
dig: l J esn Kristi Nasareens
namn, stå upp och gå.
7 Och han fattade honom
vid högra handen och reste upp
honom; och genast blefvo hans
fötter och vrister stärkta,
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8 och han sprang upp och
Rtod och gick om kring; och
han följde med dem in i helge
domen,gick omkring och gjorde
jröjdesprång och lofvade Gud.
9 Och allt folkct såg honom,
där han gick omkring och lof
vade Gud;
10 och de kände igcn honom,
att han var den, som för all
mosors skull plägade sitta vid
den sköna. porten till helge
domen, och de uppfylldes med
förvåning och häpnad öfver det,
som hade skett med honom.

11 Och då han höll sig till
Petrus och Johanncs, sprang
allt folket högligen förvånadt
t.ill dem vid dcn sli kallade
Salomoska pelargången.
1 Ron. 6: 3; Ag. 5: 12.

12 Men när Petrus såg det,
sade han till folket: l israe
litiska män, hvarför förundren
I eder öfver detta? Ener hvar
för fästen I edra ()gon på oss,
såsom hudc vi af egen kraft
eller gudaktighet gjort, att
denne nu går?
13 Ahrahnms och Isaks och
.hkobs Gud, vårn. fäders Gud,
har förhärligat sin tjilmtre J c
!'nIS, hvilken I utlämnaden och
fUrneknden inför Pilatns, då
denne. dömde, att han skulle
gifvaR lös. 2 Mos. 3: 6; Jh. 12: 28;
Lk. 2:1: 16, 20, 21; .111. HI: 12.

14 Men I förnekaden den He
lige och Rättfärdige och båden,
att en mördare skulle skänkas
eder;
Mt. 27: 20;

23.

den I, hvilken Gnd har upp
väckt från de döda, hvarom vi
äro vittnen.
Ag. 2: u, 32; Ef. 1: 20.
16 Och genom tron på hans
namn har hans namn stärkt
denne, som I sen och kännen;
och tron, som är genom honom,
har gifvit honom denna fulla
helsa i allas eder åsyn.
v.

6;

Lk. 17: 19.

17 Och nu, mina bröder, vet
jag viil, att l fUröfvaden det nI'
okunnighet, såsom ock edra
widsherrar.
LIr. 23: H.
18 Men Gud har så uppfyllt,
hvad han genom alla sina pro
feters mun hade förut förkun
nat, utt Kristus skulle lida.
19 Så ändren nu edert. sinne
och omvänclen eder, att edra
synder må utplånas,
20 på det att tider af veder
kvickelse må komma från Her
rens ansikte, och att han må
sända den åt eder 'utkorade
Jesus Kristns,
4 1\'[os. 6: 25.
21 hvilken himmelen måste
behålla intill tiderllfi för all
tings återställelse, om hvilka
Gud här talnt genom alla sinn
heliga profeters mun ifrån ti
dens begynnelse.
22 Ty Moses sade: "En pro
fet såsom mig skall Herren
eder Gud låta framtriida åt eder
at' edra bröder; hOllOm skolen
I höra i allt, hvnd han tulur
till eder.
Rbr. 3: 2, l.;
l)

Mos. 18: 15, IS; Ag. 7: 37.

23 Och det skall ske, ntt
15 och lifvets Furste döda' hvar och en själ, som icke hör

Mk. 15: Il; Lk. 23: 18; Jh. 18: 40.

Ag. 3: 24.
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den profeten, RkalllltrotaR i från
folket».
24 Men iifven alla profeterna
från Samnel och därefter, Rå
många som hafva talat, hafva
ock förkunnat dCRsa dagar.
25 I ären profetcrnas och
det förhunds söner, hvilket Gud
upprättade med v:lm fiider,
sägande till Abraham: ~Oeh i
din säd skola alla släkter på
jorden blifva välsignade>.
l Mos. 12: 3; 18: 18; '22: 18; 26: {;
Gal. il: 8.
o

26 At eder först och främst
har Gud låtit sin tjänare J esn~
framtriida och sändt honom
för att välsigna eder, i det att
h var och en af eder omviin
der sIg iCräll sin ondsInt.
Ag. 13: 46.

4 Kapitlet.
Petrus och Johannes kastas i fän
gelse; Petrus försvarar sig inför
rådet och vittnar om Jcsu
u ppståndclRc.

"lIr edan dc

nu talade till fol

ll.l ket, framträdde till dem

presterna och hefiilhafvaren för
helgedoll1R1Jalden och sadeln
ccorna,
2 uppbragta diirlifver, att dc
lärde folket och förkunnade i
•1eRUS uppståndelsen från de
döda.
Dan. 12: 2.
3 Och de huro händer pIl
dem och satte dem i hiikte till
följande dagen; ty det var re
dan afton.
4 Men m:lnga af dem, som
hade .. hört ordet, trodde; och
männens antal uppgick till om
kring femtusen.

Apostlarnrrs

·5 Och det hiinde sig dagcn
diil'ef'tel', att deras r:"tdsherrar
och äldsta och Rkriftlärda för
samlade sig i tT erllsalem,
6 äfvensom i5fversteprcsten
Halmas och Kai fas och .T 0
hannes och Alexander och så
många, /lom voro af öfverste
pre/lterlig släkt.
Lk. il: 2; J11. 18: 13.

7 Och dc ställde dem inf(ir
sig och frågade dem: Me(l hvil
ken makt eller i hvad namn
gjorden I detta?
8 Då sade Petrus, upp(ylld
med den Helige Ande, till dem:
I folkets rådsherrar och äldsta!
g Eftersom vi i dag för en
viilgiil'lllng mot en Rjl1k man
inför rlittn ti11fn"tgns, hval'igc
nom han har hlifvit friilst.,
10 så vare det eder alla och
hela Israels. folk knnnigt, att
i Jesu Kristi Nasareens namn,
hvilken I hafven korsfiiRt, hvil
ken Gud har nppvilck t från de
döda, i detta n.amn Rtår denne
hclbriigcla inför eder. Ag. 17: :ll.
11 Han lir den sten, SOIl1,
föraktad af eder, I byggnings
miin, har blifvit ('n h;il'lIstCll.
PH. ] 18: 22; J<~H. 28: 10; Mt. 21:
Mk. 12: JO; Lk. ~o: J 7; Rom. 9:
l Pct. 2: 6 .

4~;

:1:1;

12 Och i ingen annan iiI'
frälsnillgen; ty det iiI' icke heller
något annat namn under him
melen bland miinniskor gifvet,
i hvilket vi måste frälsas.
l\It. l: 21.

13 Men niir de sågo Petri
och Johannes' frimodighet och
f'örnnmmo, att dc voro olärda
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och lekmän, förundrade de sig
och kUnde igen dem,11.tt de
hade varit med Jesus.
14 Och nllr de sågo mannen,
som hade blifvit botad, stå diir
med dem, hade· dc intet att
säga däremot.
15 Och sedan dc hade befallt
dem att gå ut från rådet, öfver
lade de med hvamndm,
16 sägande: H vad skola vi
göm med dessa män? Ty att
ett erkiindt tecken har skett
genom dem, är uppenbart för
11.lla, som bo i Jerusalem, och
vi kunna icke förneka det;
17 Men på det· 11.tt det icke
må än vidare utspridas bland
folket, lMom oss strängeligen
förbjuda dem att vidare tala i
detta namn f(ir någon miinniska.
18 Och de t.illkallade dem
och bjödo dem att icke alls
tala eller Blm i .J esu n11.mn.
Ag. fi: 28.

19 Men Petrus och Johmmes
svarade och sade till dem: Om
det är rätt inför Gud att höra
eder mer än Gud, därom mån
Ag. 5: 29.
I .<:diil/va dtima;
20 ty vi kunna icke annat
!in tala det, som vi hafva hört
och sett.
21 Men de hotade dem ytter
ligare och läto dem gli., då de
icke fnnno, huru de skulle
kunna straffa dem, för folkets
skull; emedan alla prisade Gud
för det, som hade skett.
22 Ty mannen, på hvilken
detta helbrägdagi5reIsens tecken
hade skett, var öfver fyrtio år.

Ag. 4:

81.

23 Men sedan de hade blif·
vit ft'igit'na, giugo de till de
sina och omtalade allt, hvad
öfverstepresterna och de iildsta
hade sagt till dem.
24 Då de nn hörde det, upp
hiifde de endräktigt sin röst
till Gud och sade: Herre, du,
som har gjort himmelen och
jorden och hnfvet och allt, hvad
som iiI' i dem;
25 du,som genom din tj finares,
vår fader Davids, mun genom
den Helige Ande hill' sagt:
»H varför rasade hedningar och
fi5rehade folk fåfiinga anslag?
Ps. 2:

l.

26 J ordens konungar trädde
fram, och furstarna församlade
sig t.illhopa mot. Herren ()@h
mot hans Smorde».·
27 Ty i sanning församlade
sig i denna stad mot din helige
tjäriare.Jesns, som du har smort,
både Herodes och Pontins Pi
latus jämt.e hedningar och Is·
rnels stammar,
28 fi5r att gi5ra allt det, hvar
om din hand och ditt råd till
fi5rene lw,debestämt, att det
skulle ske.
29 Och nu, Herre, se till
deras hotelser och gir dina tjä
nare att .med all frimodighet
t.ala ditt ord,
.
sträcker ut
30 i det att
din hand ditrtill, att helbrägda
görelse och teeken och under
må ske genoin 'din helige tjä
nare J esn llami't.
31 Och när de hade bedt,
skakades rummet, där de voro
församlade; och de uppfylldes
M

M

M
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alla med ucn Hejige Ande och
talade Guds ord med frimodighet.
Ag. 2: 47.
32 Men i hela hopen af dem,
som trodde, var ett enda hjiirtn.
och en enda själ, icke heller
sade en enda något af' det, som
tillhörde honom, vara sitt, utan
de hade allt gemensamt.
Ag. 2:

H.

33 Och apostlarn:t afgåfvo
med stor kraft vittnesbördet
om Herren .Jesu uppståndelse,
och stor nåd var öfver dem alla.
34 Ty icke heller fanns ibland
dem någon behöfvande; ty så
många, som voro ägare af landt
gårdar eller hllH, si'ddc dem och
buro fram viirdet för det sålda
35 och lade det för apost
larnas fötter; och lit hvar en
utdelades, eftersom han behöfde.
36 Men Josef, som af apost
larnll iLfven kallades BIlrnabas,
hvilket betyder hugsvalelsens
son, en levit, till biirden en
Cyprier,
..37 sålde en åker, som till
hord~~ honom, och bar fram
peunmgarna ~ch lade dem fiir
apostlarnas futter.

;} Kapitlet.
Ananias' och Saffiras bedrägeri och
död; apostlarna· göra under, sättas
i fängelse, men befrias af en
Herrens ängel..

man vid namn A na
Menniasen med
Silffira, sin hus
tru, sålde en egendom
2 och tog med sin hustrus
vetskap undan uf värdet o'ch

Apostlarna.9

bar fram en uel och lade UCH
för apostlarnas fötter.
3 Men Petrus sade: Ananias,
hvarför har satan uppfyllt ditt
hjärta, att du skulle ljuga nir
den Helige Ande och taga un
dan af vitrdet nir gården?
4 Pörblef han icke din, då
du hade honom kvar, och var
han icke i ditt våld, sedan han
hade blifvit såld? Hvarför har
du föresatt. dig denna sak i ditt
hjärta? Du har icke ljugit för
miinniskor, utan för Gud.
5 Men nlir Ananias hörde
dessa ord, fUll han ned och
gaf upp andlUl. Och en stor
fruktan kom Ufver alla, som
hUrdc detta.
G Och de yngre männen stoi:1o
upp, lade honom tillrätta och
buro ut och begrofvo honom.
7 Men det hände sig omkring
tre timmar därefter, att ock hans
hlH~tru, hvilkcn icke visste,hvad
som h~tde skett, kom in.
8 Och Petrus svarade henne:
Slig mig, sålden I gården för
så mycket? Då sade hon: .Ja,
för SIL mycket.
h enne:
9 Men P et rus sade t'll
l
Hvarför haden I kommit Ufver
ens att fresta Herrens Ande?
Se, deras fötter, som hafva
begrafvit din man, äro för dör
ren, och de skola bära ut dig.
10 Och strax föll hon ned
för hans fötter och gaf upp
andan. Och när de unga män
nen konnDo in, funno de henne
död och buro ut och begrofvo
henne bredvid henn.es man.
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Ag. 5: 28.

11 Och en Htor fruktan kom
21 När de nll hade hÖl't
öfver hela församlingen och detta, gingo de mot dagnin
gen in i helgedomen och lär
öfver alla, som hörde. detta.
12 Och genom apostlarnas de. Men öfverstepresten och
de, som voro med honom,
händcr gjordes många tecken kommo
och sammankallade
och under bland folket; och rådet och alla IRraels burnR
de voro alla endräktigt till
lildsta' och sände till fängels('t
samman i Salomos pelargång. för att hämta dem.
13 Men af de andra vågade
22 Och nitr rättstjlinarna
ingen sluta sig till dem; ut.an kommo till fnngelset, funno
folket prisade dem storligen. de dem icke där; och de åter
14 Och allt flera troende för vände och omtalade det, sä
des tin Hm'ren, hela hopar af gande:
både män och kvinnor;
23 Fiingelset funno vi väl
med
omsorg igenliist och väk
15 så att de ock buro ut de
tarna
stående utanför dörrar
sjuka på gatorna och lade dem
na;
men
när vi öppnade, fun
i sängar och på bårar, på det
att, när Petrus kom, åtmin no vi ingen dftI~nne.
24 Då nu befälhaf'varen för
stone hans skugga måtte öf
helgedomsvakten
och öfverste
vm'skygga någon af dem.
presterna hörde dessa ord,
] 6 Men äfven folket från
blefvo de mycket tveksamma
de kringliggande staderna kom
om dem, hvad som skul1e
tillsamman till Jerusalem, fö blifva dämf.
rande med sig sjukn och dem,
25 Då kom någon och be
som voro plågade af orena an rättade för dem: Se, de miin
dar; oeh de blefvo alla botade. som I satten i fängelset, de
17 Men öfverstepresten stod stå i helgedomen och lära
upp, och alla, som voro med folket.
26 Då gick hefltlhafvaren
honom, nämligen sadduceernas
parti, och de uppfylldes med nit tilli]m med rättstjiinarna bort
18 och huro händer på apost och hiimtade dem, dock icke
larna och satte dem i allmänt med våld; ty de fruktade för
folket, att de skulle blifva ste
häkte.
19 Men en Herrens ängel nade.
27 Och när de hade hämtat
öppnade om natten dörrarna
till fängelset och förde ut dem dem, ställde de dem inför rå
det; och öfversteprestcn frå
och sade:
20 Gån och träden upp i gade dem,
28 sägande: Hafva vi icke
helgedomen och talen Tör fol
allvarligen
bjudit eder att icke
ket alla detta lifvets ord.
liim i dE:ltt"" pamn? Och se, I
Jh, o; ~~,

Ag. 5:
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29.

hafven uppfyllt.Jerusalem med
3i ]~fter honom uppstod .1 n
eder lära och viljen draga' öf das, Galileern, under mantals
veI' oss denne mllnnens hlod. skrifningens dagar och nppvig
Ag. 4: 18.
lade och drog efter sig mycket
29 Men PetnU-l och ap m; t- folk; itfvcn han omkom, och
lama svarade och sade: Man alla, som trodde på honom,
måste lyda Gud mer iin mlln förskingrades .
. k. or.
38 Och nu säger .jag eder:
ms
Ag. 4: 19.
Befatten eder icke mcd dessa
.. 310 t VJåm r.ådler~IIGud'Ihahr lf~PP män, utan låtcn dem vara.; ty
vac..
lVI \:en
.. l
l}l
k f'
·· • esus,
t ~ t..
1 d"da tvcn ar
(etta :ws ag e er ver ran
upp1llmg pa ,ra 0(' 1 o a .
.. .. ]
•. l 11 d t bl't'
A.g. 2: 24, :l~; !l:. 15.
.
mnn~lls wr, sa s m
e. l va
31 Honom har Gud med sin om mtet;
högra hand upphöjt till en fnr-I . 39 men ii~ det från Gud,
ste och frälsare, för att gifva ~a kunn~n l ICke gor~~ det ?m
Israel sinnesändring och synda ~.n,tet; pa d~t att I ICke t~ll
förlåtelse. Ebr. 2: 10: Lk. 24: 47. af ventyrs man befinnas stnda
32 Och vi firo vittnen om äfven emot Gud.
desRa tin.!?, slt ock dem H~l~g:c
40 Och de lydde honom och
Ande, hvtlken. Gud har glfvlt kallade in apostlarna och läto
dem, som lyda honom.
hudflänga dem och bjödo dem
Jh. 15: 26, 2;.
. k e t a l·a l. J esu namn o ch
a tt lC
33 M
.. d h" d d tt
1 :nd nar. le ... ~rt e
da, läto dem gå.
k
s 'l~r ('~d' e:T '/, IJa1'r:~ oe
e
41 Men de gingo ut ifrån rå
VI 3~ l'n):t
emt l;;' ~ag~'l' t
det, gliidjande Rig, emedan de
'. ~d upps o G 1 rn1(· el en hade· aktats viirdiga att lida
f arlse
VI
namn
ama le , en
001 l j!.. 1
1 Il
..
h" t kt d sma e\: 101' lanS namns s nI .
1ag l arare,
som var og a a
Mt. 5: 10-12; Rom. 5: a.
af allt folket, och befallde, att
42 Oeh de upph<:irde icke att
man för en kort stund skulle hvnr dag i helgedomen oeh i hu
föra nt apofltlarna,
Ag. 22: 3. Ren liira och förkunna det gladn
35 och sade till dem: l .Is budskapet om Jesus Kristus.
raelitiska män; sen eder före,
hvad I ämnen föröfva mot dessa
6 KUllitlet.
män.
Sju män utväljas att ombesörja för
36 Ty före dessa dagar npp samlingens timliga angelägenheter;
stod Tondas, sägande Rig vara Judar uppresa sig emot Stefanns,
något, och till hOllOm siillade Men i desRa dagar, då Hir
sig ett antal af omkring fyra
jungarna förökades, upp
hundra män; och han blef röjd kom bland de grekiska Judarna,
ur vägen, och alla, som trod knot mot Ebreerna, därför att
de på honom, skingrades och deras änkor förbisågos vid (l!~t.
ble,fyo tiH jP.t~t,
Ag. :n; i1~; . dagliga betjämm(/ot,
o

I
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Ag. 7: 3.

2 Då kallade de tolf hopen emot den visdom och den ande,

af liil:inngarna tillsamman och med hvilken han talade.
11 Då anskaffade de hem
sade: Det är icke tillhi5rligt,
att vi öfvergifva Guds ord för ligen nå.qra män, Rom sade:
Vi hafvn hi5rt honom tala hä
att tjäna vid horden.
2 Mos. 18: 18-21.
diska ord mot Moses och Gud.
3 Utsen därför, I bröder,
12 Och de uppeggade fol
bInnd eder sju män, som hafva ket och de itldsta och de skrift
godt vittnesbörd om sig orh liirda, och de öfverföl10 honom
äro fulla med den Helige Ande och släpade honom med sig och
och visdom; dem skola vi till förde honom inför rådet
siitta fi5r detta behof.
.13 och ställde fram falska
4 Men vi skola vara bestiin vittnen, Rom sade: Denne man
diga i böneu och ordets tjänst. upphÖJ' icke att t.ala hiidiRlm
ord mot detta heliga rum och
5 Och det talet behagade
mot lagen;
hela hopen väl; och de ut
14 ty vi hafva hört honom
valde Stefanus, en man full
Rliga, att denne J esns från N (t
med tro och den Helige Ande,
och FiJippns och Prokorus och sm'et skall nedbryta detta rum
Nikanor och Timon och Pnr och förUndra de sedvänjor, som
menas och Nikolaus, en pro Moses har i5fverlämnat åt oss.
15 Och alla, som sutto i rå
selyt från Antiokia;
det,
fäste sina ögon på honom
Ag. 8: 26; 21: R.
hans ansikte likasom
och
sågo
6 och dem stiillde de fram
en iing0lR ansikte.
för apostlarna; och de bådo
och lade hiinderna på dem.
7 Kapitlet.
7 Och Guds ord växte, och
lärjungarnlHl antal förökades Stefanns talar inför rådet, genom
Abrahams, patriarkernas och
högligen i Jerusalem; och en gäl'Moses'
historia, samt stenas.
stOl' hop af prmlterna voro tron
ch öfverstepresten sade: För
lydiga.
håller detta sig så?
S Och Stefanns, full med tro
2 Men han sade: I män, brö
och kraft, gjorde stora under der och fäder, hören. Härlig
och tecken hland folket.
hetens Gud syntes fUr vår fa
9 Men några af dem, Rom der Abraham, medan han var
tillhörde den så kanade Liber i Mesopotamien, förritn han bo
tinernas Rynagogn, och af Cy Ratte sig ilIaran,
reneerna och Alexandrinerna,
3 och sade till honom: Gå
och af dem, som voro från ut ur ditt land och från din
Cilicien och Asien, stodo upp släkt och kom hit till det land.
föl' att tvista med Stefnnus.
Rom jag skall visa dig.
'
10 Och de förmådde icke stå
l Mos. ] 2: I.

O
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4 Då gick han ut ur Kal
dem'nas land och bosatte sig
i Hamn; och sedan hans fader
hade dött, flyttade han honom
därifrån till detta land, i hvil
ket I Ull bon; 1 Mos. 11: 31; 12: 7.
5 och han gaf honom där
ingen arfslott, icke ens en fots
bredd, och lofvade att gifva det
till besittning åt honom och åt
hans afkomma efter honom, då
han änntt icke hade nttgot barn.
G Och Gnd talade sålunda:
»Din Ilfkomma skall vara en
gäst i främmande land, och de
skola göra dem till triilar och
misshandla dem i fyrahundra
år;
1 1\108. 15: 1:1.
7 och det folk, hvars trälar
de skola vara, skall jag döma»,
sade Gud, »och sedan skola de
gå ut diirifrån och tjiina mig
på detta rum».
8 Och han gaf honom omskiin'lsens nirbnJld; och så
födde han Isak och omskar
honom ptt den åttonde dagen,
och Isak fadde Jakob, och Jakob de tolf patriarkerna.
1 Mos. 17: 9, 12; 21: 2; 2;;: 24; 29: 32;
;10: 5! ;l5: 23.
9 Och patrIarkerna afunda
des Josef och sålde honom till
Egypten; och Gud var med
honom
1 Mos. 37: 28.
10 och befriade honom ur
alla hans trångmål och guf
honom nåd och visdom inför
Farao, Egyptells konung; och
denne satte honom till höf
ding öfver Egypten och hela
sitt hus.
1 2\1:os. 41: 40.
11 Men en hungersnöd kom

-------

------
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öfver heIn ggyptell och Kn
naan och stort trångmål, och
våra fäder funno inga lifsmedel.
1 1\'[os. 41: &4.

12 Men niir Jakob hörde, att
sitd fanns i Egypten, sände'han
våra Hider dit första gången;
l 1\'[os. 42: l.

13 och andra gången blef
Josef igenkänd af sina bröder,
och .Josefs hlirkOIm~t blef up
penbar för Farao.
l Mos. 4ii: 4, 16.

14 Mell Josef slinde bort och
lmllncle till sig sin fader Jakob
och hela sin släkt, sjuttiofem
1 Mos. 4G: n, 2'i.
sjlilar.
15 Och Jakob for lled till
Egypten och dog, han sjiilf
och våra fjider,
1 M08. 49: 33
16 och de flyttades till Si
kem och lades i den grift, som
Abraham hade köpt för pen
ningars viinle af Hemors sij
ner i Sikem.
1 Mos. 47: 30;
50: 13; 3:1: 19; Jos. 24: 32.

. 17 Men a~!tefters~?I tiden
tIllstundade fur det ~?f.te, som
Gnd h~de ..med ed glfvlt A~~:a'
I ham, tIllvuxte .folket och for
likades i Egypten,
1 Mos. l:!: IG; 15: 5: 22: 17; '2 Mos. 1: 7.

18 till dess diir nppstod en
annan konung, som icke visste
af.Josef.
'2 Mos. 1: 8.
19 Denne brukade list mot
vårt folk och misshandlade
våra fiider, för att tvinga dem
att utkasta sina späda barn,
på det att de icke skulle be
hållas vid lif. '2 Mos. 1: 10, II, 22.
20 Och vid samma tid föd
des Moses, och han var täck
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för Gud och fostrn.des i sm det Mndian, dilr llll,n födde två
söner.
faders hus i tre månader.
30 Och nlir fyrtio år hade
2 Mos. 2: 2; Ebr. Il: 23.
21 Men nlir han hade blif gått till liuda, syntes för ho
vit utkastad, tog Faraos dotter nom i berget Sinais öken en
upp honom och fostrn.de ho iingel i en brinnande· törn
nom till son åt sig.
bUf~ke*.
2 Mos, 3: 2,
2 Mos, 2: :I, 5, 7, 10.
31 Och nRr Moses såg det,
22 Och Moses undervisades förundrade han sig öfver sy
i all Egyptiernas visdom; och nen; och då han gick fram för
h!ln var miiktig i ord och gär att betrakta den, kom Herrens
mngar.
röst till honom:
23 Men niir han fyllde sitt
J
l
fl l
G ,1
fyrtionde år, kom det honom
32 ». ag iiI' (ina Ii( ers Uu,
Abrahams och Isaks och Ja
i sinnet att besöka sina brö kobs Gnd», Då biifvnde Mo
der, Isrnels barn.
24 Och då han såg en af ses och vågnde icke betrakta
dem förorättas, försvarade hall syn3e
.
d t'll h
3.n'M en H
l
l h"
d d'
erren sa e l
0
hlondomldOC l. tldmna es hen mllss nom: »Lös skorna af dina föt
t h vnrpa• d u st·nr,
'Zan
"'l aE e, f1 et ntt an s og t er; t y s t"ll
a e,
~ IJa ogYPhlern.
2 Mos, 2: 1 I. är en heliO' mark,
25 ch nn mena de, att hans
ö
34 J ag hnr nogsamt sett, hu
bröder· skulle förstå att Gnd
genom hans hand gaf'dem fräls- ru ll1:~n. misshandlar mitt fO,~k,
ning ; men de fjjrstodo det icke, som nr 1 Egypten, och ~a~ hort
26 Och på den f(iljnnde da d.~rn.s sucka!l och har ~tIglt ned
gen visade hau sig för dem, fl!r att. befrIa de~. Sa ~Ol~ nu
där de kifvades, och förmanade h~t, pn det att Jag ma sanda
dem till endräkt, sHgande: I dIg blI Egypte~.)
män I ären bröder hvarför
2 Mos, 3. 1, 8, 10.
föro~ätten I hvarand;a?
35 Denne Moses som de för
'nekade, sUgande: H vem har
2 Mos. 2: 1~.
27 Men den, som förorättade satt dig till höfding och do
sin niista, stötte bort honom, mare? denne har Gud siindt
sägande: H vem har satt dig till höfding och förlossltre ge
till höfding och domare öf: nom ängeln, som hade synts
föl' honom i törnbusken .
ver oss?
36 Denne utförde dem, gö
•28 Icke vil~. du väl döda.mi~,
P~ samn;a sa~t som du l gar runde under och tecken i Egyp
dodade Ji.1gyptIern?
tens land och i RUda hat'vet
29 Men vid detta tal flydde och i öknen nndel' fyrtio är.
'2 Mos. 1 kap. f., 16 kap,
Moses och bIef en gäst i lan
'If

Egentl.: i en törnbuskes eldslåga.
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37 Denne är den Moses, som och jag. skall förflytta eder på
sade t11l Israels barn: »En pro- _andra ~l1dtln Babylon.})
fet, såsom mig, Hk:~ll Herre~
44 VittnesbördetH tält var
eder Gud låta framtmda lit edm bland våra fäder i öknen, så
Hf ~?ra bröder; hOllom sk,olen som han, som tnlade till Mo
l hora. 5 Mos. 18: 15, 18; Ag. i!: 22: !'WH, hade förordnat, _att han
38 Denne iLr den, som utI Rknlle göra det. efter den före
,
församlingen i öknen stod mel- bild som lian hade sett;
lan den på Sinais berg till hO-,
' 2 Mos. 2;;; 40; r":br. 8: -6.
110m talande ängeln och våra
45 hvilket ock v~\l'n fäder
fäder, och hvilken. mottog .lef- I efter honom mottog? och in
vande utsagor* tIll att glfva förde under ,}osna l de hed
oss,
2 .Mos. ]9~ ~,~_?, ningars land*-*, hvilka Gud d~'ef
39 men mot hVllken vara fa- undan för våra fäder, ända m
der icke ville vara lydiga, utan till Davids dagar;
Jos. 3: H.
de stötte honom ifråu sig och
46 hvilken fann nåd inför
viinde sig med sina hjiirt.an till Gud och bad, ntt han måtte
Egypten,
finna en boning åt Jakobs Gnd.
40 sägnnde till Aron; Gör 2 Sam. 7: 2; ] Kr. ]7: l; Ps. 132: 4, 5.
OSS gudar, so~n skol~ gå fram47 Men Salomo byggde åt
för oss; ty VI veta Icke, hvad honom ett hus.
som har vederfarits denne Mo] KOD. G: l; 8: 13, IJI.
ses, ~om har utfört oss ur Egyp48 Men den Hi.igste bor icke
tens land.
. 2 Mos. ,32: I; i tempel, som iiro gjorda med
41 Och de gjorde en l~alf l hiinder, HåHom profeten Häger:
de dagarna och frambul'o offer 1 KOll. 8: 27; Es. GG: l; Ag. 17: 24.
itt nfgudabilden och fröjdnde
49}) Himmelen iiI' min tron,
sig öfver sina händers verk.
och jorden är en pull för mi
l ~Ol'. 10: 7 . .
na fötter. H vad hus skolen I
42 .,Men .~ud vlinde HI~ bort bygga åt mig, Riiger Herren,
o.ch ofv~rlamnade d~m tJl.l att eller hvilket iiI' rnmmet. fi.)l' min
t.Jäna lllmn:elens. har; snsom hvila?
det iiI' _sknfvet l profe~ern::'-H
[jO Hill' icke min hand gjort
bok: "Icke framburen I nt 11llg allt detta?»
under· (yrtio :"tr i öknen slakt- I
offer- och andm offer I af ls51 I hårdnackade och oom
raels hus?
'
sknrna j hjiirtat och i.iron~n,
Jer. 2: 4, 5; Hl: 13; Am. 5: 25.
l st.ån alltid emot -den HelIge
43 Nej, I upptogen Moloks Ande; såsom edm fäder, så
tält och eder guds, Remfans ock L Jer. G: 10; 9: 25; Hes. 44: 9;
stjärna, de bilder, som I haden
5 Mos. 9: u.
gjort, för att tillbedja dem;
52 H vilken af profeterna för
'Ii

Egentl.: gndaspråk, orakel.

u Egentl.: hesithlillg.
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Ag. 8:

9.

följde edra fäder icke? J a, de
8 Ku}.itlet.
dödade dem, som förebådade
Församlingen i Jerusalem förföl·
den Rättfärdiges ankomst, hvil jes;
Filippus predikar Kristus i
kens förrädare och mördare I
Samarien.
nu harven hlif'vit, ] Kon. 19: 10;
en S:luh,IS sa,mtyckte till
Mt. ~3: 29, 31, 32; Ag. :1: H.
hans afdagatagande.· Och
53 I som undfingen Jagen ge
på sanlln:t dag hlef en stor för
nom änglars försorg och icke
följelse mot den försam ling,
iakttogen den..
som var i J ermmlem; och alla
:2 Mos. 19: 3, f.; Gal. 3: 19.
utom npostlarna förskingrades
54 Men när de hikde detta, till olika trakter i J udeen och
skar det dem i deras hjärtan, Samarien.
'.
Ag. 22: 20.
och de heto tillsamman Hin
2 Och fromma män begrofvo
derna mot honom.
Stefanus och höllo en stor döds
55 :Men han, full med den klagan öfver honom.
Helige' Ande, såg stadigt upp
3 Men SauIus förödde för
mot himmelen och fick se Guds samlingen, i det att han öfver
härlighet och Jesus, stående på allt gick in i husen och släpade
Guds högra sida,
hort med sig män och kvinnor
560eh sade: Se, jag ser och lät sätta dem i fängelse.
Ag. 22: 4, 19; 26: lO, 11.
}Jimlarna öppna och männi
4
Men
de, som sålunda hade
skans Son stående på Guds
blifvit
förskingrade,
gingo om·
högra sida.
kring och förkunnade evan';'
57 Då ropade de med hög
rt:;st och hUllo fiir sina öron geIii ord.
och rusade samfäldt emot ho
5 Och Filippus kom ned till
nom
en stad i Samarien och pre
58 och drefvo ut honom ur dikade Kristus för dem.
stnden och Rtenade honom~
6 Men folket gaf enhälligt
Och vittnena lade af sig sina akt på det, som' :mdes af Fi
i:;fvcrkläder vid en ung mans lippus, när de hörde och, stigo
fötter, som hette Saulus;
de tecken, som han gjorde.
Ag. 9: I; 22: 20.
7 Ty från många, som hade
59 och de stenade Stefallus, orena andar, foro dessa ut, ro
som åkallade och sade: Herre pande med hög röst; och mån
Jesus, mottag min anda.
ga förlamade och halta hlefvo
60 Och så föll han på sina hotade.
8 Och det bIet' en stor glädje
knän och ropade med hög röst:
Herre, tillräkna dem icke denna i den staden.
\:) Så vnr9iir fornt i den sta
~nd. Och när han hade sagt
den en man' vid namn Simon,
"detta, afsomnade hall.
'
lUt, lj: Hi I!!{. 6: ;H.
~om öfvll-de trolldom och fvl'

M
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vånade Samat'iens folk, sägande
sig vara ~någon stor person;
10 och till honom höll o sig
nIla, både små och stora, sä
gande: Denne är Guds stora
kraft.
11 Men de höllo sig till ho
nom, därför att han nnder lång
tid ·hade förvånat dem med sina
trolldomskonster.
12 När de nu trodde Filip
pus, som förkunnade det glada
budskapet om Gnds rike och
om Jesu Kristi namn, HUo de
döpa sig, både män och kvinnor.
13 Och äfven Simon själf
trodde, och när han hade blif.
vit döpt, höll han sig träget
till Filippns; och när han såg
stora tecken och krafter ske,
Os. 7: 16.
förvånades han.
14 Men när apostlarna i Je
rusalem fingo höra, att Sama
rien hade mottagit 'Guds ord,
sände de till dem Pctrm; och
Johannes;
15 hvilka foro dit ned och
bådo för dem, att de måtte få
den Helige Ande;
16 ty han hade icke ännu
fallit på någon af dem, utan
de voro allenast döpta till Her
ren Jesu namn.
17 Då lade de händerna på
dem, och de fingo den Helige
Ande.
"
18 Men när Simon såg, att
den Helige Ande gafs genom
apostlarnas handpåläggning, er
bjöd han dem penningar,
v.
if!

13;

EeentI,:

Os. 7:

eV~11.l\.

16.

Apostlarnas

19 ' sägande: Gifven ock mig
denna mftkt, utt hvemhelst jag
lägger händerna på, får den
Helige Ande.
20 Men Petrns sade till ho
nom: Må ditt silfver med dig
f'örg:ls, emedan dn menade, att
dll . med penningar kunde för
värfva Guds gåfva.
21 Du har ingen del eller
lott i detta ord; ty ditt hjärta
lir icke rätt inför Gud.
22 Ångl'l1 därför denna din
ondska och bed till Herren,
om möjligen ditt hjiirtas an
slag skall förlåtas dig.
23 Ty jag ser, att du är
stadd i bitterhets galla och
orättfärdighets band.
24 Men Simon svttrade och
sade: Bedjen I för mig tilil
Herren, att intet af det, som
I haf:en sagt, må komma öf
ver TIng.
25 Då de nu hade vittnat.
och talat H0lTcns ord, åter
vände de till J erusalem och
förkunnade evangelium i mån
ga af Samariternas byar.

26 Men en Herrcm.; ängel
talade till Pilippus, sägande:
Stå upp och gå söderut den
'vägen, som går ned från J e
rusalem till Gasa. ,'Denna väll
är öde.
27 Och han stod upp och
gick; och se, en etiopisk man,
en hofman * och mäl~tig herre
hos Etiopiernas drdftfling K an
dace, som var sattöfver hela
henpe~ skllttkllmmare Qcl~ ~om
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Ag. 9:,3.

hade kommit till Jerusalem föl'
att tillbedja,
28 han var nu på återvägen
och satt på sin vagn och läste
profeten I~saias.
29 Men Anden sade till Fi
Iippus: Gå frmh och gif dig
intill deima vagn.
30 Och när Filippus sprang
fram, hörde han honom läsa
profeten Esaias och sade: För
står du ock, hvad du läser'?
31 Men han sade: Huru
skulle jag väl kunna det, om
icke någon vägleder mig? Och
han bad Filippus stiga upp och
.sätta sig bredvid honom.
32 Men det. stycke af sln'if
ten, som han läste, var detta:
» Såsom ett får leddes han till
slaktning, och såsom ett lamm
är <tyst för den, som klipper
det, så öppnar han icke sin mun.

[37 Men Filippus sade: Om
du tror af hela ditt hjärta, så
må det. ske. Och han svarade
och sade: .Jag tror Jesus Kri
stus vara Gnds Son] *.
38 Och han befallde, att
vagnen skulle stanna, och do
stego båda ned i vattnet, både
Filippus och hofmannen ; och
han döpte honom.
39 Men nlir de hade stigit
upp ur vattnet, förde Herrens
Ande bort. Filippus, och hof
mannen såg honom icke mer;
ty hau for sin väg, glädjande sig.
40 Men Filippus bIer fun
nen i Asdod; och han gick om
kring och förkunnade evange
lium i alla städer, till dess han
kom' till Cesareu.

ER. 5S: 7.

Saulus reser till Damaskus, blir
nederslagen af Herren, uppsökes
och döpes af Ananias, kommer till
Jerusalem.

33 I hans förnedring blef
hans dom borttagen; men hvcm
kan beskrifva hans släkte? Ty
,\ hans lif borttages från jorden.).)
34' Och hofmannen svarade
och sade till Filippus : J ag
beder dig, om hvem säger pro
feten detta, om sig själf eller
om någon annan?
35 Då öppnade Filippus sin
mun och förkunnade för honom
evangelium om Jesus, begyn
nande från denna skrift.
. 36 Och som de f:.<i.rdades vä
: gen fram, kommo de till ett
vatten, och hofmannen sade:
Se, vatten! Hvad hindrar, ntt
jag döpes?

9 Kapitlet.

Sanlus, som ännu an
Mendades
hot och mord mot
Herrens lärjungar, gick till öf
verstepresten Ag. 7: 68; 8: 1, 3;
26: 10; Gal. 1: 13; l Tim. 1: 13.

2 och hegärde af honom bref
till synagogorna i Damaskus,
att, om han funne några, som
tillhörde den vägen, vare sig
män eller kvinnor, skulle han
föra dem bundna till Jerusalem.
Ag. 22: 5; 26: 12.

3' Då han nu färdades, hände
det sig, att han nalkades Dn
maskus; och plötsligt kring.
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Apostlarnas

Herre, ,Jag har hörthf många.
om denne man, huril mycket
ondt han har gjort dina heliga
i Jerusalem;
14 och hiir har han fullmakt
af' öfverstepresterna att fängsla
v. 2; Mt. 5: 11.
alla, som åkalla ditt namn.
5 Men han sade: Hvem lir
15 .!\fen Herren sade till ]10
du Herre? Och Herren sade: nom: Gå, ty han är mig ett
Jag är Jesus,som dn förföljer. utvaldt redskap, till att hära
2 Kr. 13: 12.
mitt namn inför hedningar och
6 Men stå upp och gå in
konungar och Israels harn.
staden, så skall det sägas dig,
16 Ty jag skall visa honom,
huru mycket han måste lida
hvad du bör göra.
7 Och de män, som reste för mitt namns skull.
,
med honom, stodo förstum17 .Och Ananias gick åstad
made, hörande rösten, men och kom in i huset och lade'
seende ingen. Ag. 22: 9; 26: 13. händerna på honom och sade:
8 Och SauIus restc sig upp SanIns, min broder, Herren har
fl':m jorden; men då lmm; ijgon siindt mig, .resus, som syntes
öppnades, s:~g han intet, utan för diO' pil. viigen, diil' du kom,
de ledde honom vid handen på det att du skall få igen din
och förde honom in i Damaskus. syn och uppfyllas med den He~
9 Och i tre dagar såg han lige Ande.
18 Och strax fö]]o fl':1n hanK
intet, och han åt icke, ej heller
drack.
ögon såsom ljäll, och han fick
10 ~å var. nu i Damaf.;~ms genast igen sin syn och stod
en läl'Jtmge VId na~n Anamas~ upp och blef döpt.
och Herren ~ade tIll honom 1
19 Oeh han tog sig mat och
en syn: Ana~:nas. Och han sade: stiirld;e sig.
Se, Mir är .lag, Herre..
20 Och Sa1l1ns VaJ' med Jiil'
11 Och Herren sade t!ll.hO- jungal'lla i Damas.kns några d.a
nom: Stå upp och gå tIll den j
Och strax predikade han
gatan, som kallas den raka, i synagogorna Jesus, att han iiI'
och sök i Judas' hus en man Guds Son.
... .
vid namn Saulus från Tarsus ;
21 Och alla, som hö!:de det,
ty se, han beder.
.
förvånades och sade: Ar icke
12 Och han har sett utI en detta den som i Jerusalem för~
syn en man vid namn Ananias ödde de~ hvilka åkalla detta
komma in och lägga handen namn? o'ch hit hade han kom
på honom, på det att han skulle mit i afsikt att föra dem bundnH
få igen sin syn. .
till öfvcrsteprestcrna.
strålade honom ett sken från
• 2"~: 6.
l,g.
h·Imm€ len,
4 och han föll ned till jorden
och hörde en röst, som sade
till honom: Saulus, Saulns,
hvnrför förföljer dn mig'?

I
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22 Men Saulus fick mer och
mer ,kraft och ,förstummade de
.1udar, s"om bodde i Damaskus,
bevisande, att denne iiI' Kristns.
23 Och_ !litr mi~nga dagar
voro tilIiilldalupna, rådHJogo
•J udarntt Rinsemellan om att
" rödja }!clllo,Hl ur viigel1.
24 M?l.~ dtras ,anslag blef
bekant for Saulus. Och lIe
bevakade portarna dag och
natt, för ntt rödja honom ur
vägen.'
2 Kol'. J]: 32.
125 Men en natt togo liirjun
gil.rna o,ch släppte ned honom
genom muren, nedhissande ho
nom i eu korg.
26 Och när han kOql till J ern
salem, nirsUkte han att fllilln
Hig till liirjungarna;' och alla
fruktade honom, emedan de
icke trodde, att han var en
lärjunge.
Gal. 1: 18.
27.Mml BarnabaR tog honom
till' Rig och förde honom till
npoRtlarna och förtiiljde för
dem, huru han hade sett Her
ren på vägen, och att han hade
talat med honom, och huru fl'j
modig han i DamaBknH varit
i Herl'eil ~re~m namn.
28 Och han gick ut och' in
med dem 1 Jerusalem och var
frimodig i Herren .Jesu namn.
29 Och han talade och tvi
stade med de grekiska Judarna;
men de f'lirsökte att rödja ho
nom nr vägen.
30 Men nlir bröderna för·
llummO det, förde de honom
ned till Cesarea och siinde ho
nom därifrån till 'l'arsus.
'" .Eller: hugsvalelse.

Ag. 9:

39.

31 Så hade nu församlingen
frid öfver hela Judeen och Ga
lileen och Samul'ien, uppbyg
gandesig och vandrande i Herl'CllH fl'l1 kt:m, och till växte ge
nom den HeligeAndes hiHtånd *.
32 Och det, hände sig, att
då Petrus gick omkring till
all~, kom han ock .ned till de
hehga, som bodde 1 IJydda.
33 Och han fann dill' en man
vid. namn Enens, Rom i åttn år
hade legat till sängR och var
fi.irlamad.
.
34 Och Petrus sade. till ho
nom: Eneas, Jesus Kristus gör
dig helhriigda; stå upp och
bädda åt dig sj äl f. Och strax
stod han upp.
35 Och honom sågo alla, som
bodde i Lydda och i Sm'on, och
de omvitnde sig till Herren.
3G Men i J"oppe var en lär
junginna vid namn Tahita, hV11
ket betyder Dorkas; hon var
fnll mod goda giirningnr och
allmORor, som hon gaf.
37 Så hiindo det Rig i de
dagarna, att hon hlef Rjuk och
dog; och de tvådde henne och
lade henne i en sal i öfra vå
mngen.
38 Men emedan Lydda låg
nära .Joppe, och lärjungarna
hade hört, att Petrus var där,
Hände de två män till hOllOm
och Lådo, att han icke skulle
dröja att komma till dem.
39 Och Petrus stod upp och
gick med dem. Och när han
kom fram, förde de honom upp
i salen, och till hOllOm fram

I
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triidde alla iinkorna, gråtande på honom och blef förfärad
och vis::mde honom alla kläd- och sade: II vad iiI' det, Herre?
Bingar och öfverkliidnader, som Och han sade till honom: Dina
DOl·kas hade gjort, medan hon böner och dina allmosor hafva
var ibland dem.
uppstigit till åminnelse inför
40 Men Petrns dref ut alla Gud.
och föll ned på sina knlin och
5 Så slind nU någm mii1l till
bad och vände sig sedan till I J oppe och låt hämta Simon,
kroppen och sade: Tabita, stå som ock kallas Petrus;
tipp. Då öppnade' hon sina
6 han gästar hos en viss Si
ögon, och när hon fick se Pe mOll, en garfvare, som har ett
trus, satte hon sig upp..
hus vid hafvet;
41 Och han räckte henne
7 Och så snart ängeln, som
handelloch reste upp henne talade med Kornelius, hade gått
och kallade in de heliga och bort, kallade han till sig två
änkorna och ställde henne fram af sina tjänare och en from
lefvnnde.
krigsknekt af dem, som stiin
42 Och det blef kunnigt i digt voro hos honom,
S och förtäljde för dem allt
hela J oppe, och många trodde
på Herren.
samman och sände dem till
43 Så hände det sig, att Joppe. '
han blef kvar många dagar i
M
J oppe hos en viss Simon, en
D
en dagen därefter, under
det att dessa voro pIl väg och
garfvare.
nalkades staden, gick Petrus
upp på taket för att bedja om
10 Kapitlet.
kring sjette timmen.
Kornelius slrickar efter Petrus. Pe
10 Och han blefl1l1l1grig och
trus predikar Kristus för honom
ville äta; men medan de till
och de andra hedningarna.
en i CeRll.l'ea var en man redde, föll en hänryekning öfver
vid HaJlln l(ornelins,en höf honom,
ding vid. den så kallade ita
11 och han såg himmelen
lienska krigRskaran,
öppnad och ett slags kärl lika
2 from och gndfruktig med som en stor linneduk ned
hela Ritt hus, gifvande folket komma emot honom, bundet i
många allmosor oeh bedjande (yra hörn och nedsänkande sig
till Gud alltid.
ti Il jorden,
:~ Han sttg tydligen i en syn
12 i hvilket voro alla jOl··
omkring nionde timmen pit dn dens (yrfota djur och kräldjur
gen en Guds ängel, som kom och alla himmelens fåglar.
in till honom och sade till ho
13 Och en rÖRt kom till ho·
nom: Kornelius.
nom: Stå npp, Petrns, slakta
4 Men han fäste s~na ögon och lit.

M
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14 Men Petrus Flade: Inga
lunda, Herre; ty aldrig någon
sin har jag ätit något oheligt
och orent.
15 Och en röst sade åter
andra gången till honom: H vad
Gud har renat, det hålle du icke
oheligt.
16 Och detta skedde tre gån
ger; och strax upptogs kärlet
till himmelen.
17 Men då Petrus tvekade
inom sig ,sjtLlf, hvad den syn,
som han hade sett, skul1e vara,
se, då stod o vid porten de män,
som hade blifvit slinda från
Kornelius och hade frågat sig
fl'am till Simons hus;
18 och de ropade och frågade,
om Simon, som ock kallades
Petrus, gästade där.
19 Och då Petrus tiinkte hit
och dit öfver synen, sade An
den till honom: Se, tre miin
söka dig.
20 Så stå nu upp och stig
ned och gå med dem utan att
tvitla, ty jag har sändt dem.
Ag. 15: 7.

21 Och Petrus steg ned till
männen. och sade: Se, jag är
den, som Isöken; hvad iiI' or
saken, hvarför I tiren här?
22 Men de sade: Kornelius,
en krigshöfding, som iiI' en rätt
färdig och gudfruktig man och
har godt vittnesbörd af hela
jndiska folket, fick en uppen
barelse af en helig ängel, att
han skulle låta hämta dig till
sitt hus och höra ord af dig.
23 Då kallade han in dem
och herbiirgerade dem. Men

Ag. 10: :n.

dagen därpå st.od han upp och
gick därifrån med dem, och
några af bröderna från J oppe
gingo med honom.
24 Och dagen diirpå kommo
de till Cesaren; men Kornelius
väntade dem och hade kallat
tillhopa sinn fränder och när
maste vänner.
25 Och som det hände sig, att
Petrus skulle gå in, gick Kor
nelius emot honom och föll ned
föl' hans fötter och tillbad.
1 Mos. 23: 12.

26 Men Petrus reste upp
honom, sligande : Stå upp,ilfven
jag är en människa.
27 Och samtalande med ho~
nom, gick han in och fn,nn
många församlade.
28 Och han Flade till dem:
I veten, huru det är olotligt
för en judisk man att umgås
med eller ingå till någon af
ett främmande folk; och dock
har Gud visat mig, att jag icke
skall kall u. någon m1irmiska
Jh. 4: 9.
ohelig eller oren.
29 Därför kom jag ock utan
någon invändning, när jag blef
efterskickad. Så frågar jag nu:
För hvad orsak hafven I skic
kat efter mig?
30 Och Kornelius sade: För
fyra dagar sedan fastade jag
intill denna timme och bad den
nionde timmen i mitt hus, och
se, då stod en man inför mig
i en skinande klädnad
31 och sade: Kornelius, din
bön iir hörd och dina allmosor
äro ihågkomna inför Gud.

Ag. 10: 32.
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32 Sänd . därför till ,J oppe
och kalla till dig Simon, som
ock kallas Petrus; han giif;tar
i Simons, en garfvares, hus vid
hafvet; uiLr hun kommer, skall
hall tala med dig.
33 Då siinde jag strax till
dia och dn gjorde viU, att dn
ko~~. Så äro vi nu alla här
inför Gud, för ått höra allt,
som hal' blifvit dig befaIdt af
Herren.

Apostlantas

honom till och med upphängde
de på trii och dödade.
40 Men Gud uppväckte ho
nom på tredje dagen och liit
honom bJif\'n uppenbar,
Ag. 2: 24, 32.

41 icke för allt folket, utun
för de vittnen, som förut hade
bIifvit af Gud utvalda, för oss,
som åto och drucko med ho
nom, sedan han hade uppstått.
från de dödn.
Ag. 13: 31.
42 Och han bjlid oss att
34 Då öppnade Petrus sin predika flir folket och vittna,
mun och sade: Jag finner i att han iiI' den af Gud be
sanning, att Gud icke har an stämde domaren öfver lefvande
seende till person; 5 Mos. 10: 17; och döda.
Ag. 17: 31;
2 Kl'. 19: 7; .lob 34: 19; Rom. 2: 11;
Gal. 2: 16; Et'. 6: 9; Kol. 3: 25;
1 Pet. 1: 17.

Rom. 14:

10;

2 Kol'. 5:

JO

43 Honom bära alla profe
terna det vittnesbörd, att hvar
35 utan i hvart och ett folk och cn, som tror på honom,
är den, som fruktar honom och
får Rymlernas fÖl'ltttelse genom
gör rättfärdighet, för honom
hans namn.
Jer. 31: 34;
behaglig.
Mik 7: JR; Ag. Hi: 9; Mt. 28: 19.
36 Det ordet som han sände
44 Mednn Petrus Hnnn talade
till Israels barn, förkunnande dessa ord, föll den Helige Ande
evangelium om frid genom på alla dem, som hörde talet.
,Tesus Kristns, hvilken iiI' allas
45 Och alla de troende af
Herre,
omskärelsen, som hade kommit
37 det talet kännen I, så med Petrus, fi51'v:"Lnades, att den
som ntgi'tnget iifver hela ,1 u II('lige AJJ!lf>H g:tfm hade hlif'
doen, begynnande fdlll GaIileell vit ntgjuten lifven öf\'pr hed
efter den döpelse, som ,r 0 ningarna;
hannes predikade;
Lk. 4: a.
46 ty de hörde dem tala
38 om Jesus från Nasaret, med främmande tungomål och
huru Gud smorde honom med storligen prisa Gud.
den Helige Ande och med kraft,
Mir. lG: 17; Ag. 2: 4.
hvilkcn gick omkring, glirande
47 IHt svarndp Petrns: Icke
vill och helande alla, som voro kan viiI niigon förmena deSSEt
behärskade af djäfvnlen ; ty Gud vattnet, så att de icke må dö
var med honom.
Lk. 4: 18. pas, då de hafva fått den He
39 Och vi ärO vittnen om lige Ande, så väl Rom yi?
allt, som han gjorde både i
Ag. 15: 8.
48 Och så befallde han, att
judiska landet och i Jerusalem;
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Ag. 11:

18.

de skulle dcipas i Jesu Kristi
9 Och cn rÖRt svarade mig
namn. Dit. hådo de honom att andra gången från himmelen:
H vad Gud' har renat, det hållc
blifva kvar där n:tgra dagar.
du icke oheligt.
10 Och detta skedde tre gån
11 KaIlitlet.
ger; och alltsamman hlef åter
Petrus f1irsvarar, att han d{jpt bed- u}Jpdraget till himmelen.
ningar. Barnabas slindes till AlI
tiokia, och Agabns förutsäger där
11 Och se, i detsamma stodo
en hungersnöd.
vid IlUset, där vi voro, tre män,
"l If en apostlarna och de brU- som hade blifvit slinda till mig
1'.1 der, som voro här och där från Cesarea.
12 Men Anden sade till mig,
i J ndecn, fingo höra, att ock
hedningarna mottogo GUdR ord. att jag skulle gå med dem,
2 Och när Petrus kom upp icke tviflande. Och med mig
till Jerusalem, tvistade de, 80m gingo äfven dessa sex bröder,
voroaf omskärelsen, rnedhonom, . oeh vi kommo in i mannens hus.
13 Och han berättade för oss,
3 sägande: Dn har ingått till
män, som äro oomskurna, och huru han hade sett ängeln, som
har ätit med dem.
stod i hans hus och sade till
4 Då begynte Petrus och honom: Sänd till J oppe och
redogjorde för dem i ordning, låt hämta Simon,som ock kallas
Petrus;
Ag. 10: 3.
sägande:
5 J ag var i staden .J oppe,
14 han skall tala ord till
bedjande, och jag fick i en hän- dig, genom hvilka du skall
ryckning se en syn, ett slags blifva frälst och hela ditt hus.
15 1\1en när jag begynte tala,
kärl likltsom en stor linneduk
nedkomma, i (yra hörn ned- föll den Helige Ande på dem,
sänkande sig från himmelen, såsom ock på oss i begynnelsen.
Ag. 2: 4; 19: 6.
och den kom ända till mig.
Ag. 10: J o, 11.
16 Och jag kom ihåg Her
6 Och jag fiiste mina ögon reni-l ord, huru han sade: J 0
därpå och betraktade den och hannes döpte med vatten, men
såg jordens fyrfotadjur och vild.- I skolen d(lpaS med * den He
Mt. 3: 11; 1\fk. 1: 8;
djur och kräldjur och himme- lige Ande.
lens fåglar.
Lk. :I: 16; Jh. 1: 26; Ag. 1: 5; 19; •.
7 Och jag hörde äfven en röst
17 Om nu Gud har gifvi t
säga till mig: Stå upp, Petrus, lika gåfva åt dem, som åt OSR,
slakta och iit.
hvillm tro pli Herren .JeRl1R
8 Men jag snde: Ingalunda, Kristus, hvem var jag, att jag,
Herre, ty aldrig någonsin har skulle kunna hindra Gud?
något oheligt eller orent kom18 Men när de hörde detta,
gMv() de sig tiUfr~d$ och pri
mit i min mun.

I

r,
I
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sade Gud, sägande: Så har
då Gud gifvit iif'ven åt hednin
garna sinnesändringen till lif.
. 19 De, som nu hade blifvit
förskingrade i följd af det be
tryck, -som hade uppkommit
för Stcfalli skull, vandmde om
hing iillda till Fcnicien och
Cypern och Antiokia, talande
ordet för inga andra än Judar.
Ag. 8:

1

20 Men bland dem voro någn\
cypriska och cyreneiskn miin,
hvilka, sedan de hade kommit
till Antiokia, talade äfven till
Grekerna, förkunnande evan
gelium om Herren J esns.
21 Och Herrens hand var
med dem, och en stor mängd
tJ'odde och omvände sig till
Herren.
22 Men talet om dem kom
till den församlings öron, som
var i Jerusalem, och de sände
Barnabas till Antiokia.
?3 Och n<ir hOlu kom dit och
'u
fick se Guds nåd, blef han glad
och förmanade dem alla att
med hjärtats uppsåt hålla sig
fast vid Herren;
24 ty han var en god man
och full med den Helige Ande
och tro. Och mycket folk för
des ytterligare till Herren.
25 Men därifrån begaf sig
Barnabas till Tarsus för att
uppsölm Saulus; och när han
hade funnit honom, förde han
honom med sig till Antiokia.
26 Och det hände sig, att
de ett helt år voro tillsammnn
mr;d d.9P- H5rsll,mlingen OCJl lärde,
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mycket folk, och ntt Hil'jnu
garna begynte f'i5rst diir i An·
tiokia kallas kristna.
27 Men i dessa dagar kom
mo några profeter fri'm .J eru
saIem ned till Antioki:i.
28 Och 011 af dem vid namn
AgabIls stod npp och gat' till
känna' genom Anden, att en
stor hungersnöd skulle komma
öfver hela jorden; hvilken ock
intriiffade nnder kejsar Klan
dins.
Ag. 21: 10.
29 Då beslöto lärjimgarna
att, allteftersom hvar och en
af dem hade tillgångar, sända
något till hjälp åt de bröder,
som bodde i .J udeen;
Rom. 15:

25;

1 Kor. ]6: t.

30 hvilket de ock gjorde och
sände det till de iildsta genom
Barmt.bas och Saulns.
Ag. 12: 25.

Herodes förföljer församlingen, lå
ter afrätta Jakob den äldre och
kasta Petrus i fängelse; en
ängel för ut honom.

l\,f en vid den tiden hur konung

1'-1_ Herodes händer på några
at' församlingen för att miHs
handla dem.
2 Och han Hit döda Jakob,
Johannes' broder, med Hvlird_
3 Och när han såg, att det
var behagligt för Judarna, Hit
han des~mtom fasttaga. itfvcn
Petrus; och det var i de osy-'
rade brädens dagar.
4 När han nu hade gripit
honom, satte han honom i fån
gclse ()9 h ~5fyerlämP-I-J.d.e hOllom
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Ag. 12: 19.

åt fyra vnktskiften, hvartdem be
stående af (yra krigsmän, 101' att
bevakas, ämnande att efter pä
sken fi5ra.honom fram för folket.

jag i sanning, att Herren har
sämlt ut sin ängel och befriat
mig ur Herodes' hand och undan
all jndiska folkets förväntan.

5 Så förvarades nu Petrus
i fiillgelset. Men oaflåtlig bein
hölls af flirsamlingen till Gud
för honom.
6 Men när Herodes ämnade
föra fram honom, sof Petrus
samma natt mellan två krigs
miin, bunden med två kedjor;
och väktare utanför dörren be
vakade långeIset.
7 Och se, en Herrens ängel
stod bredvid honom, och ett
s ken lyste i rummet; och han
sUitte Petrus i sidan och viickte
honom, sii.gnnde: Stå upp i
hast. Och kedjorna föllo från
hans hitnder.
8 Och ängeln sade til1 horlOm :
Omgjorda dig och tag på dig
dina skor. Och han gjorde
så. Och han sade' till honom:
Kasta om dig din öfverkliidnad
och följ mig.
9 Och han gick ut och följde
honom; och han visste icke,
att det, som skedde genom än
geln, var sant, utan· menade,
att hall såg en syn.
10 Men sedan de hade gått
genom den första vakten och
den andm, kommo d~ till järn
porten,' som förde till staden,
och den öppnades fUl' dem af
sig själf;· och de kommo ut och
gingo en gata framåt, och strax
skildes ängeln ifrån honom.
11 Och när Petrus kom till
sig. ige.n, sade han: Nu vet

12 Och sednn han hade be
sinnat sig, gick han till Marias
hus, hvilkcn var moder till .Jo
hannes, som ock kallades Mar
kus; och där vara många för
samlade och båda.
13 Men när han klappade
på dörren till portgången, kom
en tjiingteflicka vid namn Rode
ut för att. höra efter;
.
14 och då hon igenkiinde
Petri röst, öppnade hon icke
porten· för gliidjes skull, utan
sprang in och berättade, att
Pet.rus stod utanför porten.
15 Men de sade till henne:
Du iiI' från dina sinnen. Men
hon försäkrade pestiimdt, att
det för.höll sig så} Då sade de:
Hans ängel iiI' d~t.
16 MenPetrusfortforattklap
pa i och niir de öppnade, flngo
de se honom och blefvo häpna.
17 Då viJkade han åt dem
med handen, att de skulle tiga,
och förtäljde för dem, huru
Herren hade fört honom ut ur
flingelset. Och han sade: Om
talen detta för Jakob och brö
derna. Och så gick han' där
ifrån och begaf sig till ett an
nat Fltälle.
18 Men när det blef dag,
var icke liten bestörtning blanil ,
krigsmännen, hvad det vin hade
blifvit af Petrus.
19 Och när Rerodes hade
låtit söka efter honom och ~cke
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-----------------------------funnit honom, höll han rannsak några profeter och liirare, näm,

ning Jlled väktarna och be
fallde, att de skulle bortföras
till afrättning. Och han for
från .J ndeen ned till Cesarea
och vistades dilr.
20 Men Herodes var fient
ligt 'sinnad mot TYl'ierna och
Sidouierna. Då kommo de eu
dräktigt till honom och vunno
på siu sida Blastus, k.~nuugeus
kammarherre, och he!!al'de
fred,
~
därför att deras land hade sin
näring från konungens.
21 Och på en utsatt dag
klädde Herodes sig i konnngs
lig skrud och satte sig på tro
nen och höll ett tal till dem;
22 och folket ropade: Guds
rUst iiI' detta och icke cn mlin
niskas.
23 Och genast slog honom
en Herrens ängel, därför att
h
G d
han icke gaJ
ultran, oe
han blef uppfl'iitt af masknl'
och gut' upp andan.
24 Men GudR ord tillviixte
och utbredde Rig.t,

ligen Barnabm-l och Simeon,
som kallades Niger, och Ln
cins, Cyreneern, och Manahell,
lydfursten Herodes' fosterbro
der, och SanIns.
2 Niil' nu dessa tjii.nade iu
ful' Herren och fastade, sade
den Helige Ande: AfskiIjen
åt· mig Barnubas och SanIns
för det verk, hvartill jag har
lraIl a t de m. Ag. 9: 15; Rom. I: l;
Gal. 1: 15; I~t'. 3: s; l 'rim. 2: 7;
2 'l'im. 1: Il; Ag. 14: 26.

3 Då fastade de och bådo
och lade händerna på democh
Hito dem fara.
Ag. 6: G; 8: 17.
4 Och dessa, som s:"t1ullda
hade hlifvit utsiinda af den Ho
Ege Ande, begåfvo sig ned till
Seleucia, och därifrån seglade
de till Cypern.
5 Och me d an d e vom i S a
lamiH, förkunnade de Gnds ort!
i ;J udarnas synagogor; men de
hade ock JohanneR med sig till
mellhjiilpare.
. G Och sedan de hade vnn
Es. 55: l l; Ag. 6: 7; 19: 20; Kol. 1: G. drat omkring öfver hela ön;
25 Och Rarnabaf'l och San-I iilltla till Pa{'lIfl h·jiffade de cn
lllH i'itCI'V ii 1Il1 e f'.·ilt,1 ;J e.l·lIHal e~lI) tro n karl, cu r:tlHk profet, en
Hcdan de hade fullgjort HI.tt .Tnde, hvilkens' namn var Bar
uppdrag, och de togo med SIg jesus.
.. Ag. 8: !I.
7 Och han vur nled lallds
J ohannef'l, som ock kallades
Murkns.
Ag. 6: l; 11: 21, 29. höfdingcn Scrgins Pnulus, en
fUrståndig mnn. Denne kal
lade till Hig Blll'lrabas oeh
Bnrnabas och Sauln8 sändas fh1n SanIns och åstundade att höra'
Antiokia. och fara ö1'vel' till Antiokia
Gnds ord.,.
i Pisidien, där den senare talar
i synagogan.
8 Men Elymas, det ärJ troll
'l If en i Antiokia, i den diir karlen - ty stl.rittydes' hans
l"-L varande församlingen, voro namn - stod dem emot och
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24.

~------------------------~--------.---------

sökte att afvända landshöfdingen från tI-on.
9 Men Saulus, som ock kallades Paulus, sade, uppfylld
med den Helige Ande och fästande sina ögon på honom:
10 O, du som är full med
allt svek och med all illfundighet, du djäfvulens barn,
fiende till all rättrårdighet,skall
du icke upphöra att förvända
Herrens raka vägar?
11 Och nu se Herrens hand
·
] 'd k Il bl ~f
f
d Ig,
är över
oc l 11 S a . l va.
blind och icke se solen till en
tid. Och genast föll töcken
och mörker öfver honom; och
han gick omkring och sökte
eft.er ledare.
12 Nitr nn landsh<;fdingen
såg det, som hade skett, trodde
han, högligen förvånad öfver
Herrens lära.
13 Och Paulus och de som
voro med honom, afsdglade
från Pafos och kommo till
Perge i Pamfylien men .Tohannes skilde sig fr:{n dem och
återvände till J crusalem.
o

Ag. 15: 38.

vinkade med handen och sade:

I israelitiska män, och I, som
frukten Gud, hören.
Ag. 12: 17; ]9: 33; 21: (o.

17 Detta folks, Israels, Gud
utvalde våra fäder och upp
höjde folket under främling
skapet i landet' Egypten och
~ltf~rde dem med hög arm där
lfran.

I . 18 Och

2 MOR. l: l; 6: 6:.12: 31.; ~~: l~:.

o~nknng fY.I~~O

alS

tId fostrade han dem l oknen;
2 Mos. 16: 8; 4 Mos. 14: 3!;
!>s. M: 10.

1!) och han utrotade t'!ju folk
i Kanaans land och skiftade
dossat'! land mellan dem med lott.
ö MOR. 7: ..1; .~OR. 1~: l, 2••

20 Och darcitcr l omkrIng
(yrahundrafemti.o .år gut' han
dem domare mhll profeten
Dom. 2: 16; 3: 9.
Samuel.
21 Och sedan begärde de en
konung, och Gnd gaf dem Saul,
Kis' s?n, e~ man af Benjamil1s
stam, l fyrtIo :lr.
1 Sam. 8: 5; O: 15; 10: 1; Os. 13: 11.

22 Och sedan han ..hade för

~astat hon~m,. uppvackte h~n
at dem DaVId tIll kO~lUng, hV1I

14 Men de vandrade omkring ken han ock gaf vIttneshörd,
från Pm'go och kommo till An- sf.igan d e : >Jag har funnit Da
tiokia i Pisidien och gingo in VI?, .J~~ses SOl!, en man efter
i Hynngognn på sabbatsdagen mItt ~Jart.al hvIlkon skall göra
och satte sig.
all mm vIl.la..»
1 Ram. 13: H;
15 Och efter uppläsandet ,tf
15: 28; ]6: I; 1'8. 89: 21.
<
')3
1·
"d
.. l t
lagen och profeterna sände
- Af. (en~es
s.~. uppvac { e
synagogföreståndarna till dem, Gud ~ftCl' sdt lofto åt Israel
..
d
I
..
1
b "d
en Fmlsare, Jesus;
sagan e. . man.. OCtb • ro er, 2 Sam. 7: 12; Ps. 132: Il; Es. 11: 1.
llafven I nagot formamngsord Jer. 23: 5; HeR. 34: 23; Mt. 1: 1, 21. '
till folket, så talen.
24 sedan .roham1(~s före hans
16 Då stod Paulus upp och framträdande hade predikat
* Å. 1.: fördrog han deras seder.
o

------------

-
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sinnesändringens d()pelse för
32 Och vi förkunna eder
hela Israels folk.
evangelium om det löfte, som
Mal. 3: l; Mt. 3: 1. 2; Mk. l: 2, 4; skedde till fäderna, att dettn
Lk. 3: :i; Jh. l: 23.
har Gud uppfyllt för ORS, deras
25 Men när J ohannes var barn, i det att han har upp
nära att fullända sitt lopp, väckt Jesus;
1 MOR. 3: 15;
sade han: Rvem menen I mig 22: 18; 26: 4; 49: 10; 5MOR.18: 15, U!;
varn.? .T ng är det icke; men ]~s. 4: 2; 7: H; 9: Il; .Ter. :~:l: u;
Dan. 9: 24, 25; [) Mos. 29: 14.
se, efter mig kommer han, hvil
kens skor jag icke är värdig
33 såsom det ock i den an
att lösa af hans fötter.
dra psalmen är skrifvet:»Du
Mt. 3: Il; l\fk. l: 7; Lk. 3: 16;
är min Son, i dag har jag födt
Jh. l: 20, 26, 27.
Ps. 2: 7; Ebr. l: 5; 5: 5.
dig».
26 I män och bröder, Abra
34 Men llii1'mn att han från
hamR släkts söner, och de bland de döda uppväckte honom, som
eder, som frukta. Gud, till oss icke mer skall återvända till
har ordet om denna frälsning förgängelse, har han Ragt så·
blifvit sändt. Mt. 10: 6; Ag. 3: 26. lunda: ) De heliga, de vissa
27 Ty emedan Jerusalems lö.tlen åt David skall jag gifva
invånare och derns rådsherrar e d er».
RH. 55: 3.
icke kände honom, så uppfyllde
35 Därför säger han ock i en
de ock genom sin dom pro annan lJsalm: »Du skall icke
feternas utsagor, hvilka hvarje tillstädja, att din Helige ser
Rabbat föreläsas;
Ag. 3: 17; förgängelse».
1 Kor. 2: s; l Tim. l: 13: Ag. 15: 21.
Ps. IG: 10; Ag. 2: n.
28 och fastiin de icke hade
36 Ty Redan David för Rin
fUHnit någon dödRsak, bådo de samtid hade tjänat Guds vilja,
PilLttus, att hun skulle dödus. af'somnade han och lades till
Mt. 27: 20; Mk. 15:. 11; Lk. 23: 18; sina fäder och såg förgängelse;
29 Och J:'~ l~~~~t de hade
1 Kon. 2: 10; Ag. 2: 29.
fullbordat allt det, som var
37 men dell. sOI.n Gn~~. u.r. p 
s]uifvet om honom, togo de vncktc, han sag ICke fOl"gttn
honom ned från trät och lade gelse.
hOllOm i en grift.
Mt. 27: r.9;
.. 38 Så vare ~~et. nn ku?nigt
Mk. ]5: 4o;Lk. 23: 53; Jh. 1!J: 38. for eder, I man och broder,
30 Men Gnd uppviickte ho att genom honom förkunnas
nom från de döda. Ag. 2: 24, 32. eder syndernas n5rlåtelse;
31 Och han bIef seddi flera
Lk. 24: 47; ] Jh. 2: 12.
dagar af dem, Rom med honom . ~9 o~h att från .~llt? hynr-.
hade gått upp från Galileen till lfr:m I ICke ku~den ratt~ardlgas
JernRalem och som nu äro hans genom Moses lag, blIr hvar
vittnen inhir folket. l\ft. 28: 16; o.~h .en, som tror, i honom rätt
Mk. 16: 6, 7, 14; LIc 24: :16; .111.20: 19; fardIgad.
Rom. 3: 24;

I.

21: l; Ag. l: 3; l Kor. 15: 5, 6.

10: 4; Gal. 2: 16; Ebr. 9: 15.
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40 Så sen nn tm, att öfver
eder icke kommer det som är
•• '
,s co"gdt. hos pI'of'etel'nfl:
41 ,Sen, I föraktare och
förundren eder och blif'v~n till
intet; ty ett verk verkar jag i
~dra dagar, ett verk, som I
ICke skolen tro, om någon för
täljer det för eder».'
Es. 28: u; Hab. 1: 5.

42 När de nu gingo ut ur
Judarnas synagoga., bådo de
närvarande) att. de:ssa ord måtte
talas för dem nästföljande
t
sabb a.
43 Men när församlingen
hade blifvit upplöst, följde
många af J udarnn och af de
gudfruktiga proselyterna med
Paulus och Barnabas, hvilka
talade till dem och fiirrnanade
dem att förblifva vid Guds nåd.
44 Och på den fö1jande sabbaten församlades nästan hela
stftden för att hi.ira Guds ord.
45 Men när Judarna sågo
det myckna folket, uppfylldes
de med nit och sade emot det,
som talades af Paulus, mot
sägande och hädande.
46 Då sade Paulus och Bar
nabas med frimodighet: Till
eder måste Guds ord först ttt
las; men när I stöten det från
eder och icke akten eder vär
diga det eviga lifvet, se, så
vända vi oss till hedningarna.

:l.

(~n ~kall vara till frälsning in
till .lordens ände».
',.. 4'"
M.
Es

6,.

4!l.:

6;

• M: 32.
Lk'"

48 Och llärhedningarnahörde
'detta, gladdes dc och prisade
Herrens ord och trodde, så
många som voro best.ä.mda till
evigt lif.
. 49 Och Herrens ord spridde
SIg öfver hela landet..
50 Men Judarna uppeggade
de kvinnor, som fruktade Gud
och voro ansedda, och de för
nämsta männen i staden och"
uPJwäckt.e en förfölJ'else mot'
Paulus och Barnabas och drefvo
b
d
f
.
ort cm /;:i~ll.S~~t~ 1~ränser.

M

51
en dc skakade stoftet
från sin!t fötter emot dem och
gingo till Ikonium. Och lä.r
jungarna uppfylldes med glädje
och med den Helige Ande.
Mt. 10: H; Ag.
Mk.18:6: 6.11; Lk. 9: 5;

14 Kal)itlet.
Paulus och Barnabas predika i Iko
nium, Derbe och Lystra, där en
lam botas. De återvända

till Antiokia.
ch det hände sig i staden
Ikonium, att dc tillsamman
gingo in i .Judnrnas synngogll.
och talade så, att en stor mängd
både !tf J ndar och af Greker
trodde.
2 Men de Judar, som voro
ohörsamma,
upphetsade och
Mt. 10: 6; Ag. 3: 25, 26; 18: 6; 5 Mos.
:-12: 2Ij Es. 5,3: 5; Mt. 8: 12; 21: 4:l; förbittrade hedningarnas sinnen,
Rom. 10; 19.
mot bröderna.
3 Så vistades de där en lång
47 Ty så har Herren bjudit
o.ss: »Jag hnr satt dig till ett tid och talade frimodigt i jor
lJUS för hedningar, på det att tröstan på Herren, som gaf

O

Ag. 14:

4.
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vittneRhörd till sm nfioR ord ters-tempel) som VIII' utanför
och lät, tecken och under ske deras stan, förde fram oxar och
genom deras händer.
krammr till portarna och ville
lVIk. 16: 20; Ag. Il): Il; Ji:;br. 2:..
tillika med folket offra.
4 Men menigheten i staden
14 Men när apostlarna Bar
söndrade sig, och somliga höllo 'nahas och Paulus hörde detta,
med Judarmt och somliga med refvo de si5nder sinn. kHider
apostlarna.
och :-;prungo ut bland folket,
5 Och när en stämpling före ropande
Mto 26: 65.
hades både bland hedningarna
15 och :-;ägande: I m~n, IlVar
och J udarna med deras råds för gören I detta? Afven vi
herrar, att skymfa och stena dem, äro människor, lika beskaffade
som I och fijrknnna eder evan
2 Tim. 3: Il.
6 ~ch deförnumJ?o det, fly?de geliUl~, att I skolen omvHnda
de tIll staderna l Lyk.aomen, eder från dessa fåfängligaglldar
Lystr~ och ~erbe, och tIll trak till den lefvande Gnden, som
ten daromkrlllg;.~
l\1t. 10: ~~. har gjort Ilimmelen och jorden
7 oc~ de forkunnnde dar och hafvet och allt, som är i
evangelIum.
dem;
Ago 10: 26; I Mos. 1: 01 ;
8 Och i LY:-ltra sutt cni
Ps. 3~:6; 14~: ~; Upp. 14: 700.
.0
'0' d'
h ']1
16 hvIlken l framfarna Rlak
fotterna otal' 19 man, VI {Cn t
100t Il lo l .
.'
hade varit lam ifrån Hin mo 'en a a a 1e( mngar ga Fana
ders lif och aldrig hade gått. egna vägar; Pso 81: 13; Ag. 17: :10.
17 och dock har han icke
9 Hun hörde pit, dIt Paullu-l liimnat sill" H.J·itlf utan vittnc~,..,
talade. Och niir denne fliste
bUrd, i det han gjorde god t"
sina ögon på honom och såg, gifvande eder från himmelen
att han hade tro till att ölifva regn och fruktbara tider, uppfrälst,
f' Il d
1 h ' .. t
d
t
10 sade llall med hUg röst: y. an e cc ra Jaran me ma
Stå upprått pit dina föttcr. Och och glädje.
Ps. ] 04: !]7, 2'3.
•
18 Och när de sade cloUa,
h an sprlmg IlPP OCll l )egyn t,e gn.
hindrn(le (le med llliic]n folket
]4~M. 35: 6.
11 Men niir folkhopen :-låg, från att off'ra åt dem.
hvad Panlus hade gjort, uPP
Hl Men .Jndat" kommo dit
hiifde de sin röst och sade på från Antiokia och lkoninm,
lvkaonislm: Gudarna hafva i och fledan de öfvertalat folket
ri'Jänniskogestalt Rtigit ned till ocll Ht ena t P au 1ns, s Joo,nra(l e d e
oss.
Ag. 2R: IL honom utom staden, menande,
12 Och dc kallade Barnabafl att han var död.
tJ upiter, men Paulus kallade de
2 Koro 11: 25.
20 Men när lärjungarna hade
Merkurius, emedan han Var den,
slutit en ring omkring honom,
som förde ordet.
13 Och presten vid det Jupi reste han sig upp och gick in
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i Rtaden. Och den följande dagen
gick han diirifrnn med BarnnbnR
till Derbe.
2 Tim. il: II.

21 Och sedan de hade för
knnnat. evangelium i den Rt.a
den och gjort många till Hir
juugar, återviinde de till LYRh·1l.
och Ikonium och Antiokin,
22 Rt.yrkande lärjungarnas Rjii
lar, fUrmanande dem att för
blifva i tron och liimnde~ att
vi genom många vedermödor
mnAte ingå i Guds rike.
.
Ag. Il: 23; Iii: 43; Ps. :14: 20; Mt.
10: 3B: Uom. 8: 17; 2 'l'im. 3: 12.

23 Men niir de nnder bön
och fastor hade ut.valt åt dem
iildRt.a för hvarje f(irsamling,
anbefallde de dem åt Herren,
på hvilken de trodde.
Ag. ]: 23; 'l'it. 1: 5.

24 Och seuan de vandrat
igenOll1 Pisidien, kommo de till
Pmn(ylien;
.
. Ag. ]3: 13.
25 och när de hade tn]at.
ordet i Perge, gingo de ned
till Attalia.
96 O h l"'f o
l 1 l
A t~ k·l ar rm~f ~eg d!1( ~ ] e
~rf ·t.n'.I~ I.,.a, l var~ranb f
e
.tl(~l 11/ s,!1IU't~llorl·ttan el Il ta
n ,1"tJ( Fl nnl 1 t e . vc'\" -, som
dc haue fullbordat.

nI

h

e.

Ag. ]3: 2, 3.

Ag. 15: 4; 1 Kor. 16: 9;
2 Kor. 2: 12.

28 Och de vistades där en
icke liten tid med lärjungarna.

----

Paulus och Darnabas sändas till
apostlamötet i Jerusalem, därPetrlls
oeh Jakob tala till försvar föl'
hedningarnas frihet.

Och någm kommo ncd från
:r udeen och lärde bröderna:
Om I icke I:Hen omRkäl;a eder
efter MoseR' Red, sä kunnell l
icke blifva friilf;ta. 2 Mos. 17: lO;
il MOR. 12: 3; Gal. Ii: l, 2.

2 Dä nu tvedräkt uppstod,
och Paulus och Barnabas rå
kade i en icke ringa tvist med
dem, så bestiimde bröde1"na J att
Paulus och Barnabas och några
andm af dem Rknlle begifva
sig upp till apoRtIarna och till
de äldsta i J el'usalem för denna
t.vistefrågas skull.
Gal. 2: l.
3 Sedan de nu hade blifvit
följda på väg af församlingen,
vandrade de gellOm Fenicien
och Samarien, fi5rtäljande hed
llingnl'nfiS omvändelse,och gjOl'
de så alln bröderna stor glädje.
4 O h ..
1 l
'11
c
nHr (e wmmo tI
Jerusnlem, Llefvo de väl mot
tagna af fijrsnmlingen och ap ost
lnrna och dn äldsta; och de
r']
d lIt. I I G II d
~r mnna e i l ,,1Va( ~II( la· e
gJort med dem.
.
[) .Mtm nliigdl'a bal.ff ~arlseerndas
partI, som
la e ] l VItl troen
.
M e,
reste
SIg
upp
OCl salC:
1. t
k'· d
I 1.' an
,l
HUS e oms 'ara
em OC l UJllUa
ll cm Il tt• }III 11~.f
'
l
a lnOSCS ng.
l'
{) O}
c I apost Iarna oc ll de
I d
. 1'.'
tt'
··Id t r··
Il S fl. wrsam a e SIg 101' a
undersöka detta iirende.
7 När det nu hlef mycken
tvist, stod Petru8 upp och Rade

trI I

27 Och när de hade kommit
l't
o'·eh lm Il nt t·l·ll
CIl
l
lOpa r··
101'Sam
1
·
b·era··tt·
l
1mgen,
aue (e a lIt" h vU(1
e·d d
h
( 1 d \.' d .. ,.. ·1"t
JU
nn c gJo '" Hl h dem,
oe.
'
·
(le
tt h nn h a of r c mngnrna
.n . 'I·Ot·t
t·
·1"
upp fl l ,rons (01'1'.

----------

15 Kapitlet.
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till dem: I män och bl'Uder, I
veten, att från första dagarna
gjorde Gud det val bland oss,
utt genom min mun hednin
garna skulle höra evangelli ord
och blifva troende.
Ag. lO: 20; 11: J, 2,

t:l.

8 Och Gud, som kilnner allas
hjärtan, bar dem vittnesbörd,
gifvande dem den Helige Ande,
så viiI som oss,
l Kr. 28: 9; 29:
11: 20; 17:

J 1;
JO;

Ps. 7: JO; Jer.
Ag. 10: 45.

9 och gjorde ingen åtskillnad
mellan oss och dem, renande
deras hjärtan genom tron.
Mt. 5: 8; Ag. 10: 43; 1 Kol'. l: 2.

10 H varfUl' fresten I då nu
Gud genom att lägga ett ok
på lärjungnrnas hals, hvilket
hvarken våra fäder eller vi för
mådde bära?
Mt. 23: 4: Lk. 11: 4G.

11 Men vi tro, att vi genom
Herren ,Jesu Kristi nåd skola
blifva friHsta, såsom ock de.

Apostla.rna.s

vids fallntt hyddl1 och skall
återuppbygga, hvad diimfilr ned
rifvet, och återuppriitta henne,
Am. 9: J J, J2.

17 på det att de kvarblifna
af människorna må allvarligt
söka Herren, och jämväl alla
hedningar, hvilka liro nämnda
efter mitt namn, säger Herren,
som gör allt detta».
18 FUl' Gud äro alln hans
verk kunniga jfr:ln tidens be
gynnelse.
] 9 Därför anser jag, att mUll
icke skall betunga dem af hed
ningarna, som omvända sig
till Gud;
20 utan skrifva till dem, att
de skola afhålla sig från afgu
darnas besmittelser och från
horeri och från det, som har
blifvit kväfdt, och från blod.
l Kol'. 8: J; 10: H, 20, 21; 1 Tess.
4: 3; 1 1\los. 9: 4; 3 Mos. 3: 11;
17: H; ii Mos. 12: 23.

21 Ty MoseR har från gamla
tider i nlla stiider dem, som
12 Då teg hela hopen och predika honom, i det att han
hörde på Bnrnabnsoch Paulus, på alla sabbater föreläses i
som förtäljde, huru stora tecken synagogorna.
och nnder Gud hade genom dem
Nph. H: 1; Ag. 13: 27.
22 DIL besWto apostlarna och
gjort bll1nd hedningarna.
13 Men när de tystnade, svn de iildsta med hela fUrsamIin
rade ,Jakoh och ~mde: I män gen att utvälja några miin bland
och hröder, hören mig.
sig och sitnda dem till Antiokia
14 Simon har förtäljt, huru Bled Pan1m; och Barnahas, näm
Gud första gången fann för ligen J ndas, som kallades Bar
godt att af hedningnr tagn ett sabas, och Silas, ansedda män
folk åt sitt namn.
Ag. 10: 35. bland bruderna.
23 Och de sände med dem föl- ,
15 Och härmed öfverens
stämma profeternas ord, såsom jande skrifvelse: Vi apostlar och
det är skrifvef:
äldsta och bröder helsa de bröder
16 ~Diirefter skall jag åter af hednillgarna t som äro i Antio~
vända och återuppbygga Da kia och SYl'ien och Cilicien.
Et'. 2: 4, 8; Tit. 3: 4; Rom. 4: 3.
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,24 Emedan vi hnfva hört,
ntt några, som utgått från oss,
hafva oroat eder genom ord
och förvändt edra själar, sä
gande, att man måste låta om
skära sig och hålla lagen, ehuru
vi icke hafva befallt dem det;

Ag. 16: 1.
33 Och sedan de hade dröjt

där någon tid, atfärdades de

med frid från bröderna till dem,
som hade afsändt dem.
34 Men Paulus och Barnabas
vistades i Antiokia, lärande och
förkunnande tillika med många
l ,Th. 2: 19; Gal. 2: 4.
andra genom evangelium Her
25 så hafva vi enhiilligt be rens ord.
slntat ntt utvälja några män
35 Och efter några dagar
och sända dem tilledermedvåra
sade
Paulus till Barnabas : Låt
älskade Barnabas och Paulus,
om
oss
vända tillbaka och se
26 hvilka äro män, som hafva
till
vn.rn.
bröder i alla städer,
vågat sitt lif'f'ör vår Herre Jesu
där vi hafva förkunnat Herrens
Kristi namn.
27 Så sända vi nu Judas och ord, huru de hafva det.
36 Och Barnabas ville, att
Silas, hvilka ock själfva skola
de
skulle taga med sig äfven
muntJigen förkunnn detsamma.
.T
ohannes,
som kallades Markus;
28 ~'y den Helige Ande och
Ag. 12: 12, 25; 13: 5.
vi hafva beslutat att icke ytter
37 men Paulus ansåg rätt
ligare pålägga eder någon börda
att
taga med sig den, som
utom dessa nödvändiga stycken, hadeicke
vikit ifrån dem alltifrån
29 nämligen att I skolen af
hålla eder från det, som har Pamfylien och icke följt med
till arbetet.
Ag. 13: 13.
blifvit offradt åt afgudarna, och dem
38 Då uppstod en förbittring,
från blod och från det, SOm
att de skildes från hvar
har blifvit kväfdt, och från så
andra,
och Barnabas tog Mar
horeri. Om I tagen eder till
till
kus
vara för sådant, så gören I Cypern. sig och afseglade till
väl. Faren viil.
39 Men Paulus utvalde åt
Ag. lG: 4; 21: 25.
sig Silas och begaf sig därifrån,
30 När de nu hade blifvit anbefalld åt Guds nåd af brö
uffärdade, kommo de ned till derna.
Antiokia; och de församlade
40 Och han vandrade om
menigheten och öfverlämnade kring i Syrien och Cilieien,
brefvet.
styrkande församJingarna.
31 Och när de hade Histdet,
blefvo de glada öfver den hug
16 Kapitlet.
svalelsen.
Paulus antager i Lystra Timoteull •
32 Och Judas och Silas,som till följeslagare, besöker församlin
ock själfva voro profeter, för-, garna, far öfver till Macedonien.
manade bröderna med många
ch han kom till Derbe och
ord och styrkte dem.
till' Lystra; och se, där var

O

Sf

----------

-

--

Ag. 16:

2.
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en lärjunge, vid namn Timo honom, sligande : Far öfver till
teus, son af en troende jndi8k Macedonien och hjiilp oss.
10 Men så snart han hade
kvinntt, men af en grekisk fader j
Ag. 14: 6; 17: 14; 19: 22; 20: 4; Rom. sett. synen, sökte vi strax att
1G: 21; 1 Kol'. 4: 17; Fil. 2: 19; 1 Tess.
fara därifrtm till Macedonien,
3: 2; 1 'l'im. 1: 2; 2 Tirri. l: 5.
2 och han hade ett godt förvissade, att Herren hade
vittnesbörd af de bröder, som kallat oss att fiirkunna evan
gelium. föl' dem.
voro i Lystra och Ikonium.
11 Då vi nu hade afseglat
3 Paulus ville, att denne
skulle åtfi.ilja honom diirifrån, frtlll Troas, 'fora vi raka vägen
och han tog och omskar ho till Samotrace, och på den föl
nom för de Judars skull, som jande dagen till Nenpolis,
12 och dlirifrån till Filippi,
voro på dessa orter; ty de
visste alla, att hans fade},' var som Hl' den förnii111st1l. staden
en Grek. 1 Kor.. 9: 20; Gal. 'l: 3. i den delen af Macedonien och
4 Men där de flirdades ge ett nybygge *. Och i denna
nom städerna, anbefallde de stad vistades vi några dagar.
13 Och p:l sabbatsdagen gingo
dem att iakttagtt de stadgar,
vi
utom stadsporten liLngs efter
som blifvit beslutade af apost
larna och de äldsta i J eru en flod, hVaI'est bön plägade
salem.
Ag. 15: 29. hållas, och satte oss ned och
5 Så styrktes nu församlin talade med de kvinnor, som
garna i tron och förökades till hade kommit tillsamman.
14 Och en kvinna, S0111 fruk
antalet hvarje dag".
tade
Gud, vid namn Lydia, en
6 Men de vandrade genom
Ft'ygien och galatisIm landet, ~urp~lrkr:imerska frt"m st.aden
sedan dc af den Helige Ande ryatIrn, hi)rdc på; och Hcrren
hade blifvit förhindrade att tala öppnade hennes hjiirta, så att
hon gaf akt på det, som t.ala
ordet i Asien.
nf Paulw'l.
,
des
. 7 Och nlil' de h:ommo fram
Ords. 2: 2; Upp. :1: 20,
emot Mysien, försökte de att
15 Och så snart hon hade
taga vägen till Bitynien; och
J esu Ande tillät dem det icke. blifvit döpt och hennes hus,
8 Då de nn hade vandrat bad hon oss) sligande: Om l
förbi Mysien, kommo de ned ansen mig vara en på Herren
till Troas.
Ag. 20: Ii; troende, så kommen i mitthlls
och blif'ven kvar där. Och hon
2 Kor. 'l: 12; 2 Tim. 4: 13.
nödgade
oss.
9 Och: en syn· visade sig
lor Paulus om natten. En
16 Men det hände sig, att
macedonisk man stod och bad ,då vi gingotill bönstället, mötte

* Romarna, som underlagt sig Macedonien, hade skickat nybyggare
till Filippi.
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Ag. 16:

8·4',

oss en tjänsteflicka; som hade sådan befallning, kastade han
en spådomsande och som till dem i det inre fängelset och
skyndade sina herrar mycken fastsatte deras fötter i stocken.
inkomst genom sin spådom.
25 Men mot midnatten bådo
1 Sam. 28: 7; Ag. 19: 24.
Paulus
och Silas och lofsjöngo
17 Denna följde efter Paulus Gud, och
fångarna lyssnade på
och oss och ropade och sade: dem.
Dessa män äro den högste Gu
26 Och plötsligen blef en
dens tjänare, hvilka förkunna stark
jordbiifning, så att lån
eder frälsningens väg.
gelsets
grundvalar skakades;
18 Och detta gjorde hon i
och
genast
öppnades alla dör
många dagar. Men Paulus upp rarna, och allas
bojor lossades.
fylldes af harm och vände sig
Ag. 4: 31; 5: 19; ]2: 7.
om och sade till anden: J ag
27 När nu fångvaktaren vak
bjuder dig i Jesu Kristi namn nade och såg dörrarna till fån
att fara ut från henne. Och gelset Uppna, drog han Ritt sviird
han for ut isanuna. stuud.
och ämnade döda sig själf,
Mk. 16: 17.
menande, att fångarna hade flytt
19 Men nitr hennes herrar undan.
RttgO, att hoppet om demR in
28 Men Paulus ropade med
komst var ute, togo de Paulus hög röst, sägande: Gör dig
och Silas och släpade dem till själfintet ondt, ty vi äro allahär.
torget inför öfverhetsperso
29 Då begärde han ljus och
Fil. 1: 13; 1 Tess, 2: 2. sprang in och föll bäfvande
nerna;
20 och Redan de hade fört ncd för Paulus och Sillts;
dem fram till de 'romerska styres
30 och han förde ut dem och
männen, snde de: Dessa miin sade: I herrar, hvad skall jag
ni skor, som äro Judar, uppröra göra, att jag må blifva frälst?
vår stad Ag. 17: 7; 1 Kon. 18: 17.
Ag, 2: 21; 9: 6.
21 och förkunna seder, hvilka
31 Men de sade: '1'1'0 på
det icke iiI' lofligt för oss, som Herren Jesus, så blir du och
äro Romare, att antaga eller ditt hus frälst.
hålla.
Jh. 3: 16, 36; 6: 47; 1 Jh. 5: lO.
22 Och äfven folket reste
32 Och de talade Herrens
sig upp emot dem, och styres ord för honom och för alla dem,
männen läto slita nf dem klä som voro i hans hus.
33 Och under samma timme
derna och befallde att piska
dem med spön.
2 Kor. 11: 25. på natten tog han dem med
23 Och när de hade mycket sig och tvådde deruR sår; och
slagit dem, kastade de dem i han blef genast döpt med alla
fäugelse och bjödo fångvakta de sina.
ren att säkert förvara dem.
34 ·Oeh han förde dem upp
24 Som nu denne hade fått i sin bostad och satte fi'am mat

Ag. 16:

35.
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och fröjdade sig, med hela sitt och kommo till Tessalonika,
hvarest var en .Tudarnas syna
hus troende på Gud.
Lk. 5: 29; 19: 6.
goga.
2 Och efter sin plägsed gick
35 Men när det bIef dag,
Paulus
in till dem och sam
sände styresmännen rättstjii
talade
med
dem på tre sab
narna, sägande: Släpp lös de
bater,
utur
skrifterna
där människorna.
a utläggande och framhål
36 Och fångvaktaren berät
tade dessa ord för Paulus: lande, att Kristus måste lida
Styresmännen hafva skickat och uppstå från de döda, och
bud, att I skolen släppas lös; sade: Denne .Tesus, som jag
gån nu därför ut och faren förkunnar för eder, är Kl~stus.
Ps. 22: 7: Es. 53; Mt. 16: 21;
i frid.
.
Lk.24: 26.
37 Men Paulus sade till dem:
4- Och somliga af dem Hito
De hafva offentligen hudflängt öfvertyga sig och blefvo gifna
oss utan rannsakning och dom, åt Paulus och Silas, äfvensom
ehuru vi äro Romare, och ka en stor mängd af de gudfruk
stat oss i fängelse, och nu tiga Grekerna och icke få af
drifva de hemligen ut oss. Nej, de förnämsta kvinnorna.
icke så; utan må de själfva
Ag. 28: 24.
komma och föra ut oss.
5 Då upp(ylldes Jndarna af
Ag. 22: 25.
nit och togo med sig några
38 Och rättstjänarna kun illasinnade män af dagdrifvarna
gjorde styresmännen dessa ord; och samlade en hop folk och
och de blefvo förskräckta, när upprörde staden; och stormande
de hörde, att de voro Romm'e. mot J asons hus, sökte de efter
39 Och de kommo och gåfvo dem, för att föra dem ut bland
dem goda ord, och sedan de folket.
Rom. 10: 2.
hade fört ut dem, bådo de dem
6 Men när de icke funno
gå bort från staden. Mt. 8: 34. dem, släpade de J as on och
40 Och när de hade kommit några bröder inför stadsmyn
ut ur fängelset, gingo de j Il digheterna och ropade: De,
till Lydia; och sedan de hade som satt hela världen i upp
sett bröderna, förmanade .de ror, hafva ock kommit hit,
dem och begåfvo sig därifrån.
Ag. 16: 20.
7 och dem har J ason tagit
emot. Och dessa göra alla tvärt
17 Rapitlet.
emot kejsarens påbnd, sägande,
Paulus predikar i Tessalonika. Ju
darna göra upplopp. Paulus be att en annan, nämligen Jesus,
gifver sig till Berea, sändes
är konung. Lk. 23: 2; Jh. 19: 12.
till Aten.
8 Och de väckte oro hos
ch de togo vägen genom folket och stadsmyndigheterna,
Amfipolis och Apollonia som hörde detta.

O
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Ag. 17:

24.

9 Och de togo borgen af att staden var upp(yllcl med
J ai'lon och af de andra och afgudahildcr.
17 Därför samtalade han i
släppte dem lös.
Rynagogan med J ndftrnn och
10 Men bröderna sUnde strHx
de gndfrnktign. oeh }li\. tOI'get
lInder natten Paulus och Silas
hvarje dag med dem, som han
bort till Berea. Och när de cHir påtriifl'n.de.
hade kommit dit, gingo de hort
18 Men några håde af de
till Judarnas synagoga.
epikureiska
och af dc stoiska
Ag. 9: 25.
filosoferna tvistade med honom;
11 Men dessa voro mera och somliga sade: H vad vill
ädelsInnade itu de i Tessalo viii dellne sladdraren siiga? Men
nika; de mottogo ordet med
andra: Han syn~ vara en för
all villighet, hvalje dag rann kunnare
af främmande gudar;
sakande. i skrifterna, om det emedan han förkunnade dem
så förhölle sig.
.
evangelium om .J esns och om
Es. 34: ]6; Jh. 5: 39.
uppståndelsen.
12 Också hlcfvo många af
Hl Och de togo och förde
dem troende, och af ansedd:t honom till Areopagen, ~liigande:
grekiska kvinnor och män Kunna vi få veta, hvad denna
nya Hira lir, som talas af dig?
icke få.
13 Men så snart. Judarna
20 Ty dn hringar friimmande
från Tessalonilm förnummo, ting föl' våra (jron; s~\ vilja vi
att Huns on1 itfven i Berea nn veta, hvad detta kan vara.
förlomnades af Paulus, kom21 Men alla Atenarna och
mo de Hfvcn dit och uppviglade de friimlingal',som dllr vistades,
hade icke tid för något annat,
folket.
14 Men då sfinde bröderna itn att fliiga eller höra något nytt.
strax bort Pauhlfl [(il' att taga
22 Men Paulus framträdde
viigen linda till hafvet; \ men midt på Areopagen och sade:
både Silas och Timoteus blefvo I ateniensiska miLn, jag ser, att
I uti allt iiren mycket benägna
kvar där.
15 Och de, som fortskaffade för gudsdyrkan.
Paulus, förde honom ända till
28 Ty niir jag gick omkring
Aten. Och sedan de mottagit och beskådade edra helgedo
hud till Silas oeh Timoteus, mnr, fann jag äfven ett 1~ltare,
att de skulle med det snaraste hvarpt\ stod skrifvet: At en
l
f
1 okänd gud. Den som I nn
wmma till honom, begå vo (e dyrken utan att känlla honom,
sig bort.
]
•
l
d enne J!..
101' {Unnar Jag ec er.
16 Medan nu Paulus i Aten
24 Den Gud, som har gjort
väntade på dem, blefhans ande världen och allt, som är därnti,
upptänd i honom, när han såg, han, som är Herre öfver himmel

I
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25.

och jord, bor icke
gjorda med händer,

Apostla1'nas

tempel, han har bestämt därtill, erbju
dande alla tron, i det att han
Ag. 14: 15; uppväckte honom från de döda.
l

l Mos. 1: l; Ps. 33: 6;
Upp. 14: 7; Es. 66: l; Ag. 7: 48.

Ag. 10: 42; 4: 10; l Pet. l: 21

25 icke heller betjänas han

32 Men då de hörde om de
afmänniskohiinder, behöfvande dödas uppljti'mdelse,gjordesom
ni'tgot, emedan han sjnlf åt alla liga gäck dämf; men andra
gifver lif, anda och allt.
sade: Vi vilja itnnu en gång
Ps. 50: 8-10; l Mos .• 2: 7.
höra dig härom .
.~6 .Och ?an har gjort hela I 33 Och så gick Paulus bort
. munlllskoslaktet af ett och sam-I ifrån dem.
~a blod *, för att. bo l?å heIn.
34 Men några män slöta sig
.lordens yta, q>ch faststallt be till honom och trodde hland
stämda ti~er och gritnserna. för hvilka itfven val' Diony~ius, en
deras bonmgsplatser ;
medlem af Areopagen; och en
5 Mos. 32: 8.
l"d
D
.
h
')7
VI
-' pa• d et a tt d e slnIIl e So"Ira .{vmna
d
d dnamn amarlS oc
Herren, om de tilHifventyrs an ra me
cm.
kunde leta sig fmm och finna
honom; ehurn han icke lir Ulngt
borta från hvar och en af oss. Panlns kommer till Korint, talar
Horn. l:

20.

28 Ty i honom lefva vi och
röra oss och hafva vår till
varo; såsom ock några af edra
skalder hafva sagt: -»Ty vi äro
ock hans slitkt.»
.To]} ]2: 10.
2!.1 Äro vi nu G lids sliikt,
så böra vi icke tänka, att Gudo
men lir. lik guld eller silfver
eller sten, ett bild verk af miinlj k
lig konst och uppfinning.

i synagogan, afseglar till Hyrien,
J<:fesus, Cesarea, Antiokia, Galatien
och Frygien.

l\;f en därefter lämnade Paulus

ll1. Aten Qch kom till Korint.

2 Och niir ]um diil' tritffade
en Jude vid nallln Aqvilas, till
börden en POlltier, som nyli
gen hade kommit från Italien,
och PriRkilIa, hans hustru, 
ty Klandius hade påbjndit, att
alla J ndar skulle lämna Hom
I~s. 40: 18.
gick han till dem.
30 Så har väl Gud haft öfver
Rom. 16: 3; 1 Kor. 16: 19;
seende med okunnighetens ti
2 'l'im. 4: 19.
der, men nu bjuder han män
3 Och emedan han hade
niskorna, att alla allestädes samma yrke, blef h~n kvar hos
skola iindra sitt sinne,
dem och arbetade; de voro
Ag. 14: 16; Tit. 2: 11, 12; Horn. 3: 25.
nämligen tältmakare till yrket.
31 eftersom han har fast Ag. 20: 34; 1 Kor. 4: 12; 1 'reMS. 2: 9;
ställt en dag, på hvilken han
2 'l'ess. 3: 8.
4 Och han samtalade i Sy
skall döma viirIden i rättfär
dighet genom en man, som nagogan på alla sabbater och
* A. 1.: af ett (ursprung).
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öfvertygade både Judar och
Greker.
Ag. 17: IS; 'lO: 20, 21.
5 Men så snart Silas och
Timoteus kommo ned från
. Macedonien, var Paulus stiin
di,!,rt sysselsatt med att tala or
det, betygande för Judarna, att
.Jesus är Kristus".
Ag. 17: 14, 15.

G Men då de stod o emot

och hädade, skakade han sina
kläder och sade till dem: Edert
blod komme örver edert huf
vud! jag är oskyldig; från denna
stund skall jag gå till hednin
garna.
Ag. 13: 45; Mt. 10: H;
Ag. 13: 51; 2 Sam. l: 16; Hes. 33: 4.

7 Och så gick han bort där
ifl':ln och gick in i en gud
fruktig mans hus, hvilken hette
Titus J nstus, och hvilkens hus
låg näst intill synagogan.
8 Men synagogföreståndaren
Krispus kom till tro på Herren
med hela sitt hus; och många
af Korintierna hörde och trodde
och blefvo döpta.
. l Kor. 1: H.

9 Och Herren sade till Paulus
i en syn om nntten: Frukta
icke, utan taln och tig icke,
Ag. 23: 11.

Ag. 18: 20.

Judarna enhälligt mot Paulus
och förde honom inför dom
stolen, sägande:
13 Denne förleder miinniskor
na att dyrk'a Gud mot lagen .
14 När nu Paulus ämnade
öppna sin mun, sade Gallio
till Judarna: Vore här någon
orättfiirdig gärning eller ett
elakt skälmstycke, sknlle jag
viiI med skiil hafva fördrag
med eder, I J ndar ;
15 men iir det några spörs
mIU om ord och namn och eder
hg, så mim I själfva se till
ditrom ; ty i sådana saker vill .
jag icke vara domare.
16 Och han dref dem bort
frim domstolen.
17 Då togo alla Grekerna
synagogföreståndaren Sostenes
och Rlogo honom inför dom
stolen, och Gallio frågade icke
l Kor. 1: I.
därefter.
18 Men sednn Pnulus hnde
dröjt diir llnim många dngnr,
tog han nfsked af bröderna
och afseglade till· Syrien, och
med ·honom Priski1la och Aqvi
las, sedan denne låtit klippll.
sitt hufvud i Kenkrere; ty han
hade gjort ett löfte.

10 ty jag är med dig; och
ingen skall angripa dig till att
4 Mos. 6: 2, 8; Ag. 2]: 23.
göra dig skada, ty jag har
19 Och de kommo till Efe
mycket folk i denna stad.
sns, och han Himnade dem där;
Jh. 10: 16.
men sjiilf gick han in i syna
11 Så fi:irblef hun där ett år
gogan och samtalade med J 11
och sex månader, lärande ibland
darna.
dem Guds ord.
20 Men när de bådo honom,
12 Men då Gallio vllrlands att han skulle kvarstanna längre
höfding öfver Akaja, uppträdde hos dem, samtyckte han icke,

*

A. 1.: tvingades Paulus i anden att vittna för Juc1arna .••
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21.

21 utnn tog afsked nf dem,
sägande: [Jag måste nödvändigt
fira den instnndande högtiuen
i Jerusalem;' lllenJ jag skall
återkonnna till eder, om Gud
vill. Och sft· afseglade han
fdn BfesllH.
Ag. 19: 21;

Apostlarnas

var han dem, som trodde, till
mycket gagn genom n:iden.
1 Kor. 3:

6.

28 Ty kraftigt vederlade han
.Jndarna, och det offentligen, be
visande genom Hkrifterna, att
J e8UH är Kristus.

l Kor. 4: 19; Ebr. 6: 3; Jalc. 4: 15.

22 Och sedan han hade kom
mit ned till Cesarea och gått
upp till Jerusalem och helsat
församlingen, begaf han sig ned
till Antiokia.
23 Och nitr han diir hade
tillbragt någon tid, begaf han
sig diirifrån och vandrade från
ort till ort genom galatisIm
landet och Frygien, styrkande
alltt Hh:iungarna.
24 Men en .Tude viu namn
Apollos, en Alexandriner till
börden, en vältalig man och
miiktig i skrifterna, kom tm
Efe~ms.

1 Kor. l: 12.

25 Denne hade b1ifvit under

viRad om Herrens viig, och
brinnande i anden, talade han
och lärde noggrant det, som
handlar om Herren, ehuru h:m
allenast kitnde till .Tohann(!R'
dop.
Ag. HI: 3.
2G Och ~um begynte frimo
digt tala 1 synagogan. Men
niir Aqvilas och Priskilla hade
hört honom, togo de honom
till sig och utredde för honom
iinnu noggrannare Guds väg.
Rom. 16:

:l.

27 Och när han ville fara
öfver till Akaja, skrefvo brö
derna till lärjungarna och upp
manade dem att viiI mottaga
honom. Och nitr han kom 1hun,

19 Kapitlet.
NlI.gra liLrjungar i Ii;1'esns låta döpa
sig i Herren .Tesu namn. Paulus
llirer två år i Efesns.

det hiinde sig,· medan
OchApollos
var i Korint, att
Panhm, sedan han vandrat ige
nom de öfra trakterna af 1nn
det, kom till Efesns och fann
där några lärjungar;
2 och han Hade tiJl dem:
IInfven I f:ltt ucn Helige Anue,
sedan I blefven troende'? Men
de sade till honom: Vi hafva
icke ens hört, om det finnes
mlgon Helige Ande.
Jh. 7: 39; Ag. 10: H.

3 Och han sade till dem:
Hvartill hafven I di\. hlifvit
döpta?' Men de sade: '1'ill.J 0
hannes' dop.
Mt. 3: 11; Mk. 1: 4, 8; Lk. 3: 1 G;
.1h. 1: 26; Ag. l: G, 11, 16.

4 Dtt sade Paulus: J ohallucs
döpte sinnesändringens dop,
stigande till folket, att de skulle
tro på den, som skulle kOllllna
efter honom, det Hr, pl't Kri
stus .Tesus.
5 Niir de nu hörde detta,
blefvo de döptn. till IIClTen
Jesu namn.
6 Och nftr Pnulus lade hän
derna ptL dem, kom den He
lige Ande öfvel' dem, och de
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Ag. 19:

22.

talade med tungomål och pro
15 :Men den onde anden sva
Ag. 2: 4; G: 6; rade och sade till dem: .Iesus
feterade.
8: 11; 10: 44, 46; 11: 15.
känner jag, och Panlns vet jag
7 Men männen voro tillsam om; mell hvilka tiren I?
16 Och miinniskan, i hvilken
man omkring tolf.
den onde anden var, sprang på
8 Och han gick in i syna dem och hlef dem (ifvermiiktig
gogan och talade med frimo
dighet under tre månader, sam och bur våld på dem, si\. att
de nakna ·och sårade flydde
talande med dem och öfver bort ur det huset.
tyga.nde dem om det, som hejr
17 Och detta bIef kunnigt
till Gnds rike.
för
alla, både ~flldar och Greker,
9 Men emednn någm f()1'
som
bodde i gfmms; och en
härdade sig och voro oh,jr
fl'uktan föll öfver dem alla,
samma, samt smädade den vii och Herren Jesu namn blef
gen inför menighete.n, gic.~ ~an storligen prisadt.
ifrån dem och afslnlde ]arJun
18 Och många af dem, som
garn a och talade hvar da~ i hade blifvit troeude, kommo
en skola, som tillhörde en VISS och bekände och omtalade sina
Tyrannus. 2 Tim. 1: 15: Mt. 7: 6. gärningar.
10 Och detta fortgick i två
] 9 Men icke få af oem, som
år, så att alla, som bodde i hade
Mvat vidskepliga' kon
Asien, hörde Herrens ord, både ster buro tillhopa böckerua
Judar och Greker.
och' nppbrände dem i allas
11 Och Gud gjorde genom åsyn; och de sammanrtiknnde
Panli händer ovanliga kraftiga
deras värden och funno dell~
gärningar, Mk. 16: 20; Ag. 14: 3. 1dfJöra femtiotnscn silfverpen
12 så att ock svettdukar och nillgar.
förklädeu togos ifrån hans kropp
20 Så m"äktigt växte Herrens
och lades på de sjuka, och sjuk ord och visade sig kraftigt.
domarna veko ifrån dem, och
F-s. 55: 11; Ag. 6: 7; 12: 24.
de onda andarna foro ut.
21 Men så snart detta var
Ag. 5: 15.
fullbordadt, föresatte sig Paulus
13 Men iifven några af de i Anden att genom Macedonien
kringresande judiska besvär och Akaja begifva sig till ,J ern
jarn}]. företog o sig att nämna salem, siigande: Sedan jag har
Herren Jesu namn öfver dem, varit där, måste jag ock se Rom.
som hade de onda andarna, Ag. 18: 21; Hom. 15: 25; G~l. 2: 1.
22 Och han sände t.IlI Mn
sägande: Vi besvärja ed·er vid
Jesus, hvilken Paulus predikar. cedonien två af dem, som tJlt
14 Och det var sju söner af nade honom, l'imoteus och Erp,
en viss Sceva,en judisköfverste stus, men stannad<f själ f en hd
prost, hviJku. gjorde detta..
i Asien.
Ag. 13: 5.
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266

23.

23 Men vid sunnna tid upp
stod icke liten oro om den vilgen.
24 Ty en ViRS guldsmed vid
namn Demetrius, som tillver
knde Dianatempel af silfvcr,
tillskyndade handtverkarna en
icke ringa inkomst. Ag. lG: 16.
25 Dessa och de arbetare,
som sysselsatte sig med sädant,
samlade han tillhopa och sade:
l män, l veten, att vi hafva
vår utkomst af detta handtverk;
26 och I sen och hören, ntt
denne Paulus har ej allenast i
Efesus, utan nästan i hela Asien
öfvertalatoch förvändt mycket
folk, sägande, att de icke 1lro
gudar, som göras med IJiinder.
PR. 1111: 4; Jet'. 10:

!l.

27 Mell fam lir, att icke
allenast deUn vru't nilringsf:lng
kommer i vanrykte, utan ock
att den stora gudinnan Dianas
helgedom blir aktad för intet,
och att henncs hill'lighet, som
hela. AHicn och all viirldcll <1yr
kar, skall störtas.
28 När de hörde detta, blefvo
de fulla med vrede och ropade
och sade: Stor iir Efesiernas
Diana.
29 Och hela staden uppfyll
des af förvirring; och de rUHl1de
samfäldt till skådespelsplatsen,
dragande med sig Macedonierna
Gnjlls och Aristal'kus, Pauli
följeslagare.
30 Och niir Paulus ville gå
in i folkhopen, tilHlto lärjun
garna honom det icke.
31 Men äfven några af de
förnämsta i Asien *, som voro
'" Egentl.: Asial'ker, ett

sla~s

Apo8tlan~a,<J

hans viinner, siinde till honom
och bådo, att han icke skulle
bcgifva sig in på skådespels
platRcn.
32 Så ropade de nu, den ene
ett, den andre ett annat; ty
folkRamlingcn var förvirrad, och
de flesta vIRstc icke, hvarför de
hade kommit tillsamman.
33 Men dc drogo fram ur
hopen Alexander, hvilken .Jn
darna hade framstött. D:l vin
lmde Alexander med handen
och ville försvara sig för folket.
A~: 12: 17 ...

34 Men nar dc fornummo,
att ha~. v:ar en ~n~e, upp.stod
ett cnhnlhgt Sk~'l nf ~n~t, l det
dc ropade omkrmg tya tunmar:
Storill' Efesiemlts Diana.
35 Mon nilr stadsskrifvnren
hade stillat folket, sade han:
I efesiska miln, hvem iiI' väl
den människa, som icke vet.
att Efesiernas stad iiI' tempel
vttrdarinna :U den stora Diana
och åt den fr[m himmelen ned
komna bilden?
36 Som nu detta är oemot
silgligt, måsten I vara stilla och
icke företaga något fi:irhastadt.
37 Ty I hafven fört hit dessa
män, som hvarken äro tempel
rånare ellervårgndinnashädare.
38 Om nu Demetrins och de
handtvcrlmre, som äro med
honom, hafva sak emot någon,
så luillas rättegångsdagar, och
finnas domare; må de anklaga
hvarandra.
39 Men om I åstunden något
angående andra ting, så må det

I
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afgöras i den lagliga folkför
s·amlingen.
40 Ty vi äro till och med i
fara att för denna dagens skull
anklagn.s för upplopp, emedan
det icke finnes något skiil,
hvarmed vi skola kunna för
svara denna folkskockning. Och
när han hade sagt dct.ta, upp
löste han församlingen.

20 Kapitlet.
Paulus besöker Grekland, lltervän
der till mindre Asien, begit'ver sig
till Jerusalem, sammanträffar med
de äldsta i lVIiletus.

hade upp
Menhört,när upploppet
kallade Paulus lär-

jnngarna till sig, och sedan han
förmanat dem toll' hnn afsked
nf dem och h~gat sig därifrån
för ntt res n till Macedonien.
l Tim. l:

3.

2 Och sedan han hade vnn
~:at genom dessa trnkter och
formallat dem med mycket tal,
.
kom· han t~.ll Grekl.~nd.
3 Och nar han dur hade tIll
bragt tre månader, och försåt
blifvit s~ltt för.. honom af .Tu
darna, da han nrnnade atsegla
ti.~l Synen, bes}(it han ~ltt åter
vanda genom MncedollIen.
.. 4 O~h rne~ honom följ?e
anda tIll ASl~n Sopater fmn
Berea OC!l Al'lstarkus .och Se
klllldus från Tessalomka och
Gajus från Dcrbe och Timoteus,
samt Tykikns och TrofimuR från
Asien.
Ag. 19: 29; l Kor. 1: u;

Ag. 20: 14.

6 Men vi afseglade från Fi~
lippi efter de osyrade brödens
dagar och kommo inom fem
dagar till dem i '1'roas, diil' vi
vistades i sju dagar.
7 Men på den första dagen
i veckan, nitr vi voro fi5rsam
lade f(5r att hryta brUd, sam
talade Paulus med dem, efter
som han iimnade resa dagen
därpå, och utsträckte talet linda
Ag. 2: '2, '6.
till midnatt.
R Och det var m:"mga ljus
. d
l "f
d
l
en sa l o ra vmungen, är
vi voro f(irsarnlade.
~ 9 Och en yngli~g...vid n.t~mn
JiJ.ntykns, som satt l f~nstCl:~)PP
mng;m, betogs af ~J~~P somu,
då l nnIns t.alade sa lange, och
föll, ~f:verviild~gad a!' sömnen,
ned trIm tredje vnnmgell och
upptogs död.
10 Men Paulus gick ned,
lade sig (ifveI' honom och om
famnade honom och srLde: Va
ren icke oroliga, ty hans själ
är i honom.
o'

I

o

l Kon. 17: 21; 2 KOll. 4:34.

11 Och han gick upp och
bröt bröd och lit och samtalnde
mycket med dem, tills det var
full dalT och O'ick så därifrån .
12 O~h de fJl'de med sig gos
sen lefvande och blefvo icke
litet tröstade.

13 Men vi gingo förut om
bord och afsegJade till ASfHm,
där vi ämnade upptagn. Paulus;
Ag. 16: l; Et'. 6: 21; Kol. 4: 7, 10; ty så hade han förordnat, äm
2 Tim. 4: 12; Tit. 3: 12; Ag. 21: 29. nande sjiilf gtL till fots.
[) Dessa foro förut och in
14 Och så snart han sam
mnnträtfat llled oss i Assus,
väntade OSR i TrOllS.

-._.i

Ag. 20: 15.
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togo vi honom ombord och
kommo så till Mitylene.
15 Och sedan vi den följande
dagen hade afseglll.t diirifl'ån,
kommo vi gentemot Kiufl. Och
dagen diiref'ter lade vi till vid
Samus, och [sedan vi blifvit
kvar öfver natten i Trogyllium],
kommo vi dagen därpå till Mi1etufl.
1G Ty Paulus hade beslutat
att segla förbi Efesllfl, ptt det
att han icke flkulle blifva nppe
h:.Hlen i Asien; ty han skyn
dade sig, för att, om det var
honom möjligt, pingstdagen vara
Ag. 21: 4, 12.
i .Terusalem.
17 Och f1'i'tn Miletns siinde
han till Efesus och kallade till
sig församlingens iildsta.
18 Stt snart de nu hade kom
mit till honom, sade han till
dem: I veten, huru jag, iinda
från första dagen sedan jag
kom till Asien, hela tiden varit
med eder,
Ag. 19: 10.
19 tjänande Herren med s.11
ödmjukhet och under många
tårar och frestelser, som hafva
vederfarits mig genom J udar
nas försåt;
20 huru jag icke har undan
hMlitnftgotnfdet, som är nyttigt,
Sft att jag icke förkunnat eder
det och liirt eder offentligen
och i husen,
21 vittnande för brtde Judar
och Greker om den sinnes
lindring, som iiI' till Gud, och
den tro, som iiI' på v:\r Herre J e
sus Kristus. Mk. 1: l!i; LIc. 24: 47.
22 Och uu se, bunden i an
den, far jag till J el'usalem, icke

Apostlarnas

ve.tande, hvad dUr skall möt!t
ung,
23 utom att den Helige Ande
i alla sUider vittnar och säger,
at~ bojor och vedermödor viinta
nng.
Ag. 21: 4, 11, 33.
24 Dock för egen del nktar
jag icke 1ifvet värdt att talll.
om, på det att jag må fullborda
mitt lopp och den tjUnst, som
jag har mottagit af Herren Je
sns, att betyga evangelium om
Guds n:td.
Ag. 21: 13;
Upp. 12: 1I; Gal. 1: l; 'Pit. 1:

~.

25 Och nu se, jag vet, att I
ej mer skolen se mitt ansikte,
I alla, bland hvillm jag har
gått omkring och predikat Guds
rike.
2G Ditrfiil' betygar jag fi.ir
eder på denna dag, att jag lir
oskyldig till allas blod.
27 Ty jag har icke under
låtit att förkunna eder allt
Guds råd.
28 S:'\. hafven nu akt p:l eder
själfva och på hela hjorden, i
hvilken den Helige Ande har
satt eder till föreständarc att
vårda Guds för8amling, hvilkcl1 .
han har förvilrfvnt sig genom
sitt eget blod.
1 Tim. 4: 10;
l Pet. 5: 2; l Tim. 3: l, 2; Et'. 1: 7;
Kol. 1: 14.

. 29 Ty jag vet, att efter min
bortgång skola bland eder in
komma svåra ulfvar, som icke
skola skona hjorden;
Mt. 7: l!i; 2 Pet. 2: l.

30 och ibland eder själfva
skola uppstå män, som skoja
tala det, som är förvändt, för ntt
hortdrnga lärjungarna efter sig.
l .Jh. 2:

19.
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Ag. 21: 9:

----------------~-------------------------

31 Vaken därför, ihågkom
mande, att jag i tre år natt
och dag icke har upphört att
under tårar tillrättavisa llVar
och en.
Ag. 19: 10.
32 Och nu, bröder, anbefaller
jag eder åt Gud och åt hans
nåds ord, hvilket förmår upp
bygga eder och gifva eder arfs
lott bland alla helgade.
Ps. 17: 4; Ag. 9: 31; Ef. 1: 18.

33 .J ng har icke hnft begä
relse till någons silfver eller
gnid eller ldiider; 1 Sam.' 12::el;
1 Kor. 9: 12; 2 Kor. 11: 9; 12: 13.

34 utan Iveten själfva, att
dessa mina händer hafva ar
betat för mina behof och för
dem, som voro med mig.
Ag. ]8: 3; l Kor. 4: 12; l Tess. 2: 9;
2 ~·ess. 3: 8.

35 I allt har jag visat eder,
att så måste man arbeta och
taga sig ah de svaga och ihåg
komma Herren Jesu ord, att
han sjiilf sade: Det iiI' saligare
att gifva itn att taga.
36 Och niLl' han hade sagt
. l"
h
d tt b"'d h
, bed a, dOJ de anl1sma man oc
fl
mc
em a a.
Ag. 21: 5.
37 Men det blef stor gråt
blnnd alla, och de röllo Paulus
om halsen och kysste honom,
38 sörjande mest för det or
dets skull, som han hade sagt,
att de icke mer skulle få se
hans ansikte. Och de följde
honom till skeppet.

21 Kapitlet.
Patllus reset· till Jerusalem, renar sig
i helgedomen, gripes, misshandlas.

hude skett, att vi
Nitrskiltdet ossnu ifrån
dem och af-

seglat, foro vi raka vägen till
Kos och dagen därefter till
Rodns och därifrån till Patara.
2 Och när vi där funno ett
skepp, som skulle fara öfver
till Fenicien, stego vi ombord
därpå och afseglade.
3 Men sedan vi fått Cypern
i sikte och liimnat det på vän
stra handen, seglade vi till Sy
rien och lade till vid 'l'yrus;
ty diir lossade skeppet lasten.
4 Och vi uppsökte lärjun
garna och blefvo kvar där i
sju dagar. Och de sade till
p l
A d
h
au us genom n en, att an
icke skulle fara upp till J eru
salem.
Ag. 20: 23.
5 Niir det nu hade skett, att
vi hade fulländat dagarna, be
gåfvo vi oss bort därifrån och
foro vår väg; och de följde
oss alla med hustrur och barn
ända utom staden, och sedan
vi på stranden hade böjt knä
och l)edt,
Ag. 20 : 36.
f: k d f h
6 toga vi a s e a
var
andra; och vi 'stego ombord,
d · t .. d h
t'll 'tt
men e a er'van e em l SI .
7 Och när vi fulHindat seg
lin gen från Tyrus, komma vi
till Ptolemais och helsade brö
derna och dröjde en dag hos dem.
8 Men dagen därpå gingo vi
därifrån och komma till Ce
sarea och gingo in i evangeli
sten Filippi hus, hvilken var
en af de sju, och stannade hos
honom.
Ag. 6: 5; 8: 26, 40.
9 Och hun hade fyra ogifta
döttrar, som profeterade.

I
I

Joel 2:

28;

Ag. 2: 11.

Ag, 21: 10.
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10 Och medan vi blefvo kvar
diir i flera dagar, kom en pro
fet vid namn Agabus ned från
Ag. 11: 28.
Judeen.
11 Och när han hade kommit
till oss, tog han Pauli bälte och
band sina fötter och hiinder
och sade: Detta säger den
Helige Ande: Den man, hvil
kens bälte. dett~ lir, skola J u
~arna ..så bmda l J e;usal e:m och
o~verlamna honom l hedmngars
Ag. 20: 23.
handel'.
12 När vi nu hörde detta,
bädo både vi och de, som bodde
på stället att han icke skulle
gå upp till Jerusalem.
13 Då svarade Pallhu:;: Hvad
gören I, som .'Jä gråtcn och bedröfven mitt hjärta? Ty jag
iLr beredvillig, icke allenast att
bindas utan äfven att dö i ;Jeru
salem 'för Herren Jesu namns
skull.
Ag. 20: U.
14 Och då han icke Hit öfver
l'
f
.
'11 f d
ta,a SIg, gå vo VI oss tI re s
och sade: Ske Herrens vilja.
l\It. G: 10; Lk. 11: 2; 22: 42.

Men

efter de dagarna
gjorde vi oss redo och gingo
upp till Jerusalem.
16 Och med OS8 följde äfven
några lärjungar från Cesarea,
som förde oss till en viss Mna
son, en Cyprier, en gammal
lärjunge, hos hvilken vi skulle
gästa.
17 Och när vi hade kommit
till J erusalem, mottogo bröderna
OS8 med glädje.
. 18 Men på den följande da
15

* Egentl.:

tiotusental af Judar.

"
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gen gick Paulus med OS8 in
till J nkob, och äfven alln de
äldsta kommo dit.
Ag. 15: 13; Gal. 1: 19.

19 Och sedan han hade hel

sat dem, förtäljde han det ena
efter det andra af det, som Gud
genom han.s tjänst hade gjort
bland hedmngarna.
20 Men när de hade hört
det, prisade de Gud och sade
till honom: Du ser, broder,
huru många tusen * ,} udar hafva
blifvit troende; och alla äro
de ifrare för lagen.

I

Rom. 10: 2; Gal. l: 14.

21 ~en de hafva. fått den
undermttelsen om dIg, att dn
Hir t~lla .Judar, Rom bo iblm!d
hcdnmg~rua, att an:alla fran
Mose~., saga.nde ,att de lCl~e skola
omslmra sma barn, ej heller
vandra efter sedvänjorna.
22 Hvad lir nu att göra?
En stor skara skall säkerligen
samla sig; ty de få nog höra,
att du har kommit.
23 Så gör nu. det, som vi
säga dig. Vi hafva här fyra män,
som hafva ett löfte på sig.
40 Mos. Il: 2, 13, 18; 30: 3; Ag.IS: 18.
24 1'ag dessa till dig och
rena dig med dem och betala
för dem, på det att de må låta
raka hufvudet; och så få alla
veta, att allt det, som de hafva
hört berättas om dig, lir intet,
utan att du ock sjiilf vandrar Rå,
att du inkttager lagen~ 4 1\Ios. G.
25 Men angåEmde de hednin
gar, som blifvit troende, hafva
vi . skrifvit och förordllat,utt
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dc skola vakta sig för det, som ~karan, att heIn .Jerusalem vaJ'
har blifvit offradt -åt nfgudarna, 1 uppror;
och för hlod och för det, som
32 och han tog strax med
har bJifvit kvilfdt, och för horeri. sig krigsfolk och underbefäl
Ag. 15: 20, 29,
hafvare och sprnng ned emot
26 Då tog Paulus männen dem. Mell nItr de flngo so
till sig, och sedan han den föl öfverbefålhafvarcll och krigs
jande dagen renat sig med ({"em, folket, upphörde de att shi
gick han in i IleIgedomen och Paulus.. ' . .
.
tillkännagaf slutet af renings
33 Dn. gICk ofverbefitlhafva
dagarna, då offret för hvar och ren fmm och tog hono~ och
en af dem skulle vara fram-I befallde~ att ~an kulle ~mdas
buret,
Ag. 21: 24; 24: )8. med tya kedJor, och fragadc,
.
.
..
hvem han var, och hvad han
27 M
..eu nHr d~ SJU .da~arna hade gjort,
voro
nara att lopa tIll anda,
34 Men bl an d f oIIre t '10P·l.. d e
fi
d J d
f •
ngo e u ar, s?m voro ran den ene så och den andre så;
ASIen, se . honom
d 11l helgedomen
i.'. l
oc1l d'a h an f'"or SOl'l et s sk u Il
och uppvIgla e a tIol ret och . l ] d f'
t
• t fIl
~. {l~tl~unt be f:ll.ll(v1e lht nagott i."~ 
buro hiind€n' på honom,
. .
..
tor l 19, e a e· an a tOra
28 ropande: IsraehtIska man, honom till kasernen.
kommen till hjälp. Detta är
35 Men när han kom till
den man, som allestädes lär trappan, hände det sig, att han
alla emot folket och lagen och måste bäras af krigsmännen
detta rum; och dessutom hill' för folkets våldsamhets skull'
36 ty folkhopen följde efter;
han ock fört G~eker in i hcl~edomen och oskarat dctta hehga ropande: Tag bOrt honom;
rum.
Hes. 44: 7. Lk. 23: 18; Jh. 19: 15; Ag.' 22:22"
29 Ty de hade förut sett Efe
37 Och som nu Paulus skulle
siern Trofimus i staden med fåras. in i kasernen, sade han
honom, och de menade, att Puu till Ufverbefålhafvaren: Tillåtes
lus hade fört honom in i helge det mig att säga något till dig?
Ag. 20: 4. Men h~n sade: Kan du grekiska ?
domen.
30 Och hela staden kom i
38 Al' du då icke den Egyp
rörelse och en folkskockning tier, som före dessa dag~~r upp
uppstoa, och de togo Paulus viglade och för~e ut till öknen
och drogo honom ut ur helge de fyra~usen mordal'na?
..
domen. Och strax stängdes
39, D~t sade P~ulus: ~Hg ar
Ag. 26: 21. en Judl~k. ~an från 'l. arsus,
portarna.
l en ICke obetydlIg stad
Men nä~ de sökte a:tt. iborgare
31
Cilieien;.. och jag beder dig:
döda honom, gIck bud upp tIll Tillåt mig att taJa till folket.
öfverhefålhafvaren för krigsAg. 9: U, 30;22: 3·,
.
s.

Ag. 21:

40.
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40 Då han nu tillät det, vin
kade Paulus, stående på trap
pan, med handen åt folket; och
sedan det hade blit'vit en djup
tystnad, talade han till dem på
ebreiska, sägande:
Ag. lil: 16.

22 Kal)itlet.
Paulus omtalar sin uppfostran, omvändelse och kallelse, bindes och
föres inför rädet.

män, bröder och fäder, hören,
I· hvad
jag nu talar till mitt
försvar inför eder.
2 Men när de hörde, att han
talade till dem på ebreiska,
iakttogo de ännu mer stillhet.
Och han sade:
3 Jag är en judisk man, född
i Tarsns i Cilicien, men uppfödd här i staden, vid Gamaliels fötter uppfostrad efter vår
fäderneIags stränghet, varande
en ifra1'e för Gud, såsom I alla
ären i dag.
Ag. 21: !l9; 2 Kor. 11: 22; Ag. Ii: 34;
Rom. 10: 2; Gal. 1: u.

·
f'" l'''l'd d
4 Och Jag
01'10 J e
enna
..
lIt'
t'll
d"d
b'm d an de
S,
vag a
m IO
l både
d . f"
oc..ll k-asht an
k .e l ange se
man
oc
vmnor;
Ag. 8: 3; 9: 2; l Kor. 15: 9; Gal. ]: 13;
1 Tim. 1: 13.
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och nalkades Damnskus vid
middagstiden, så hände det sig,
att plötsligt ett starkt sken från
himmelen kringstrålade mig;
Ag. 9:

3;

26:

13;

l Kor. 15:

8.

7 och jag föll ned till mar
ken och hörde en röst säga till
n.~i~.:.. ~aulus, .~;ulus,. hvarfUr
fodol.1 er d.n mIl:>'
8 Men Jag svarade: H vem
är du, Herre? Och han sade
till mig: J ag är Jesus N asa
reen, som dn förföljer.
\) Och de, som voro med mig,
sågo viiI skenet, men rösten af
den, som talade till mig, hörde
de icke.
Dan. 10: 7; Ag. 9: 7.
10 Då sade jag: Herre, hvad
skall jag göra '? Men Herren
sade till mig: Stå upp och gi't
in i Damaskus, Slt skall det
där talas till dig om allt, som
är dig förelagdt att göra.
11 Men eftersom jag till följd
af detta skenets klarhet icke
kunde se bIet' juO' ledd vid
I d
f~ d
l:>
d
wn en a em, som voro me
.
hl
." D
1
mIg,
12 oc
O h rom sa. mIA amas
. rus.
c
en
VISS.
namas,
en
ef ter lagen f rom man, som ha de
go dt VI'tt nes.b"OJ,d a f' a Il a d:'ar,
boende ,Tndar,
Ag. 9: 10, 17.
] 3 kom till mig och ställde
sig bredvid mig och sade till
mig: Broder Saulns, I1ar din
syn igen *. Och i samma stund
såg jag upp på honom.
14 Men han sadc: Vära ffi
ders Gud har utkorat dig, till
att känna hans vilja och se den
Rättfärdige och h<)ru. en röst

I
I

5 såsom ock öfvcrstepresten
och hela de äldstas råd kunna
intyga om mig; och af dem
mottoZ jag ock bref till bröderna och for till Damaslms
för att föra nfvcn dem, som
voro där, bundna till ,rerusu,lem, på det att de måtte blifva
straffade.
Ag. 26: 12.
6 Men när jag var plt yägeJ.l fr{~ll

l1[p1S mUll; .A~. ~6: IfI; 3: H.·
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uu

skall vara honom
15 ty
ett vittne inför alla mlinniskor
om det, som du har sett och
hört.
15 Och nu, hvarför dröjer
du? Stå upp och låt döpa
dig och aftvå dina synder,
åkallande Herrens namn.
Ag. 2: 38.

17 Och det hände sig, när
jag hade återvändt till J eru
sulem och bad i helgedomen,
ntt jag kom i en hänryckning
Ag. 9: 26.

18 och såg honom, sägande
till mig: Skynda dig och gå
med hast ut ur Jerusalem, ty
de skola icke mottaga ditt vitt
neshörd om mig.
19 Och jag sade: Herre, de
vetn själfva, att jag kastade i
fängelse och lät i synagogorna
gissla dem, som trodde på dig;
20 och när ditt vittne Ste
fani blod utgöts, var jag· ock
tillstädes och samtyckte och
vaktade deras kläder, som dö
Ag. 7: 5S; 8: 1.
dade honom.
21 Och han sade· till mig:
Gå, ty jag skall utsända dig
långt bort till hedningarna.
Ag. 9: 1/.; 13: 2; Gal. 1: 15; 2: 8;
Et'. 3: s; 2 'rim. 1: 11.

22 Och de hörde på honom
ända intill detta ord: Men då
upphäfde de sin röst, sägande:
Tag bort en sådan människa
från jorden; ty det tir icke till
hörligt att han får lefva.
,

Ag. 21: 36.

23 Medan de så skriade och
refvo af sig kläderna och kaa.tadc stoft upp i luften,

Ag. 22: so.

24 befallde öfverbefälhafva
ren att föra honom in i kaser
mm, till Riigan ne, att han sknlle
under gisselslag förhöras, på
det att han måtte få veta, af
hvad orsak de så ropade mot
honom.
.
25 Men nnr de hade sträckt
ut honom till gissling, sade
Paulus till underbefälhaf.varen,
som stod där bredvid: Ar det
eder lofligt att gissla en ro·
mm'sk man, och det utan rann
sakning' och dom? Ag. 16: 37.
26 När nu underbefälhaf
varen hörde detta, gick han
och omtalade det för öfver
befälhafvaren, sägande: H vad
ämnar du göra? ty denne man
är en Romare.
27 Då gi.ck öfverbefälhafvn
ren till honom och sade: Säg
mig, är du en Romare? Och
han sade: Ja.
.
28 Då svarade öfverbefäl
hafvaren: Jag har för en stor
penningsumma förvärfvat mig
denna medborgarrätt. Men Pau
lus sa~e: .T ag åter är till och
med fodd Romare.
29 Och .strax lämnade de
honom, hVllka skulle förhöra
honom; och iifven öfverbefål
hafvaren fruktade, när han ha
de fått veta, att han var en
H.om~l'e, och emedan han hade
bundIt honom~..
.
30 Men ?agen darpå, ef~erRom han vI1Je veta med VISRhet, hvarför han anklagades af
.rudarna, löste ban honom från
bojorna och befallde, att öf
verstepresterna och hela nidet

I

Ag. 23:

1.

2i4

Aposflu,1-nas

Rkulle komma tillsamman; och pets skull och för de dödas
han förde Paulus ned och ställ- uppståndelses skull jag ställes
de honom inför dem.
inför rätta.
.
Ag. 24: 15, 21; 26: 5, 6; Fil. 3: 5.

23 Kapitlet.
Paulus iOrsvarar sig iniOr rådet,
hlir slagen, tröstad, rl1ddad och
förd till ]'elix.

fliste sina ögon
Ochpå Paulus
rådet och sade: I män
och bröder, jag har intill denna

dag vandrat inför Gud med ett
i alloAg.
gOdt
samvete.
24: 16; 2 Tim. 1: 3.

i Och .nitr han hade talat
detta, uppstod oenighet mel
hm faril'lcerna och saddnceerna,
och hopen blef söndrad.
8 Ty sadduceerna säga, att
det icke finnes någon uppstån
delse, icke heller någon ängel
eller ande; men fariseerna be
klinna bådadera.
Mt. 22: 23; Mk. 12: 18; Lk. 20: 21.

2 Men öfverstepresten Ana9 Och så uppkom ett stort
nias befallde dem, som stodo skri. Oeh några af de skrift
bredvid honom, att slå honom lärda bland fariReernas parti
stodo upp och stridde hiiftigt
på
munnen.
och sade: Vi finna intet ondt
l KOll. 22: 24; Jer. 20: 2; Jlt. 18: 22.
3 Dit sade PaulnR till ho- hos denne man. Hvad mer,
n.om: Gud skall slå dig, du om en ande eller en ängel har
talat till honom?
hvitmenade vägg; sitter. iifven
f'
Ag. 25: 25; 26: 31; 5: 39,
l
dn ocll sl{ILIl (öma
nng e ter
D
lagen och hefaller dock tvärt
10 å det nu blef Rtor oenig
J~lOt lagen att Blå mig?
het, . fruktade öfvcrhefälhafvaMt. 23: 27; 3 Mos. 1!J: 15, 35.
ren, att Paulus skulle blifva
4 Men de, som stodo där sönderBliten af dem, oeh be
bredvid, sade: Bannar dn Guds fall de krigsfolket komma ned
öfversteprest'?
och rycka honom bort från
5 Och Panlns sade : Jag dem och föra honom till ka
vlRBte icke, brtider, att hUll iiI' Remen.
öfvcrstepreRt, ty det är skrif11 Men följande natten stod
vet: '"En höfding för ditt folk Herren bredvid honom och
skall du icke lasta».
sade: Var vid godt mod, Pau
2 Mos. 22: 28.
lus; ty Råsom du har vittnat
6 Men emedan Paulus visste, om mig i Jerusalem, så måste
att den ena delen af dem var du ock vittna i Rom. Ag. 18: 9.
sadduceer och den andra fari12 Men när det hade blifvit
~eer, ropade han i rådet: I män dag, gjorde några af Judarna
f!ch bröder, jag är en fnl:ise, en en sammangaddning och för
farises. son *; d~t ,är föl' hop- b,aunade sig, sägande, att de
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Ag. 23:

27.

hvarken skulle äta eller dricka,
20 Men han sade: Judarna
iörriin de hade dödat Pnulus. hafva öfverenskommit att bedAg. 23: 20, 30.
ja dig l:\tn i morgon förn ned
13 Och det var mer itn fyr-Paulus till rådet, säsom äm
tio män, som hnde gjort dennn nnde de'* noggrnnnare utforska
sammansvärjning.
. något om honom.
21 Så lät nu icke öfvertala
14 Och de gingo till öfver
step resterna och de äldsta och dig af dem, ty mer tin fyrtio
sade: Vi hafva med förban
nelse förpliktat oss själfva att män af dem ligga i försåt för
honom, hvilka hafva förbannat
icke smaka något, förrän vi sig, att de hvarken skola lita
hafva dödat Paulus.
15 Så gören nu I jämte rå eller dricka, förrän de hafva
det en framställning hos öf röjt dhonom ur viigen ;- och nu
verbemlhafvnren, på det att äro e redo och vänta på ditt
han må ·låta föra honom ned löfte.
till eder, likasom iimllflden I
22 Då lät öfverbefiilhafvaren
noggrannare rannsaka om det, ynglingen gä, sedan han bjudit
Rom angår honom; men innan honom att icke för någon om
lmn hinner fram, iirovi redo tala, att du, sade han, har up
penbarat dettn för mig.
att rödja honom ur vägen.
23 .och han kallade till sig
16 Men Pauli systenlOn, som
fått höra om försåtet, kom· och två underbeflilhafvare och sade:
gick in i kasernen och om Hållen redo från tredje timmen
talnde det för Pnuhul.
p{L natten tvåhnndrn krigsmän,
17 Dtl knllade PauluR till sig samt. sjuttio ryttnre och två
en nf underbeiålhafvarna och hundra skyttar, för att aftåga
sade: För denne yngling bort till Cesarea;
till öfverbefälhafvaren; ty han
24 och att de skulle anskaffa
har något att omtala för honom. ök, för att sätta Paulus därpå
18 Och han tog honom med och föra honom oskadd till
sig och förde honom till öfver
befälhitfvaren och sade:· Fån landshöfdingen Felix.
geu Paulus kallade mig till sig
25 Och han skref ett brer,
och bad, att jag skulle föra till som hade denna :lydelse:
dig denne yngling, som har nå
26 Klaudius . Lysias helsar
got att tala med dig.
den· ädle landshöfdingen Felix.
19 Då tog öfverbefltlhafva
27 Denne man, som> Ilade
ren honom vid handen och gick blifvit fasttagen af J udnrna
afsides och frågade honom: och vaJ! nära att _ dödas af
H vad är det, som du har att dem, befriade jag, kommande
omtala för mig'?
tiIlstiides med: krigsfolket, se

* A.

1.: du.

Ag. 23:

28.

276

dan jag förnummit, att han
vnr en Romare.
Ag. 21:.33.
28 Och emedan jag vIlle
veta orsaken, hvarför .de an
klagade honom, förde Jag ho
nom inför deras råd.
29 Dti. fnnn jng, ntt hnn var
nnklngad rörande någ,ra spörs
mål i deras lag, men ICke hade
mot sig någon beskyl1n!ng, som
var värd död eller bOJor.
30 Men emedan det hlir till
kiinnagifvits för mig, att för
såt skall ställas för mn.nnen,
sänder jag honom strax till
dig, sedan jag .. bju~it .. iifv~m
åklagarna att saga mfor dIg,
hvad de hnfva emot honom.
Farväl.
31 Så togo nu kl'igsmit~ne.n
PauluH, såRom det hade bbfvlt
dem befaIdt och förde honom
under nntte~ ti1l Antipntris..
32 Och dagen därpå liito de
ryttarna fara vidare .med ho
nom och återviinde tIll lmser
nen.
33 Men nitr de furm komrno'
in i Cesaren, öfverlämnade de
brefvet tilllandshöfdingen och
fralllRtiilldo lifvcn Paulns infi.ir
houom.
. 34 Niir nu landshöfdiugen
hade liist b1"pfvet och frågat
honom från hvilket höfdinge
döm e han var, och fått veta,
att hnn var från Cilicien, sado
hnn:
35 .r ag skall närmare höra
dig, när äfven dina åklagare
komma tillstädes. Och han be
fallde, att han skulle bevakas
uti Herodes' palats.
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24 Kapitlet.
Tertullus anklagar Paulus. Aposteln,
försvarar sig. Felix .iörskräckes af

hans predikan.

fem dagar därefter
Menöfverstepresten
Anamas

~or

ned med några äldsta och en
sakförare en viss Tertullus,
hvilka i~för landHhöfdingen
uppträdde mot Paulus.
OJ Och
sedan denne hade
""
blifvit
fÖl'ekal1ad, begynte '1'e1'
tunus anklaga ltonom,~ sägande:
3 Att vi genom dig hafva
mycken frid och många go~a
anordningar, hvilka genom d!n
försorO' komma detta folk tIll
del d~t erkänna vi, ädle Felix,
alltid och allestädes med all
.'
tacksiigelse.
4 Men plt det att Jag Ie~{e
alltför länge må uppehålla dIg,
beder jag dig hura. oss på .en
kort stund med dm vanltga
mildhet.
.
5 Vi hafvll. nämligen funn~t,
att denne man är en fördiirfhg
människa och anstiftar upp·
lopp bland alla J ~~dar öfve~'
heIn, världen och Hl' en hu~·
vudman för Nnsnreernas partI,
6 hvilken ock har försökt
att oskära helgedomen. Ho
~OIl1 hade vi ock gripit [och
ville döma honom efter vår lll.g ;
Ag. 21: 28.

7 men öfverbefiilhafvaren,Ly
sias kom och tog honom med
mycket våld ur. våra hiinder,
, Ag. 21: 32; 23: 10.

S befallande hans åklagare

att komma till dig;J och om
du förhör honom, kan du själ±'.
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Ag. 24: 24.

17 Men efter flera år kom
af honom få veta allt det, för
jag nu för att i5fverlämna nå
hvilket vi anklaga honom..
9 Men äfven Judarna anföllo era allmosor till mitt folk och
Ag. 11: 2(l; Horn. 11: 25;
honom, påRtående, att det för offer.
Gal. 2:10.
höll sig R:l. .
18 Härvid anträffades jag,
10 D:.. svarade Paulus, sedan sedan jag blifvit rcnad, ntan
landshöfdingen hade gifvit ho upplopp och utan buller i hel
nom tecken att tala: Emedan gedomen nf Hågra Judar från
jag vet, att du i många år har Asien,
Ag. 21: 26, 27.
varit domare för detta folk, för
19 hvilka hade bort vara här
svarar jag min sak med fri tillstädes inför dig och fLnklaga
modighet;
m~g, om de hade något emot.
11 enär du kan ft\ veta, att mIg_
det icke är mer än tolf dagar,
20 Eller må dessa sjii.lfva
sedan jag kom upp till Jeru sliga, hvilken orättfärdig gär
salem, för att tillbedjA.
ning de funno [hos mig], då
12 Och hvarken i helgedo jag stod inför rådet;
.
.
21 utom med ufseende på
men ener i synagogorna eller
lIt.e i staden funno de mig tala detta enda ord, SOUl jag ut
till nttgon eller anstiilla migot ropåde, stående ibland dem:
upplopp bland folket;
För de dödas nppståndelses
Ag. 25: 8; 28: 17.
skull stål' jag i dag till rätta
13 icke heller kunna de in inför eder.
Ag. 23: 6; 28: 20.
för dig bevisa det, för hvilket
22 Men då Felix hörde detta,
de nu anklaga mig.
uppsköt
han deras sak J emedan
14 Men det bekänner jag in
han nogsamt kiinde, hvad som
för dig, att jag efter den väg,
hUrde till den vägen, och sade:
som de kalla parti, Rå tjiiuar
minn fiiderR Gud, att jag tror När öfverhemlhafvaren Lysias
kommer hit ncd, skall jag tagn
allt dct, som iiI' skrifvet i la
fuUstiindig
kännedom om eder
gen· och i profeterna,
sak;
15 och hal' samma hopp till
23 och hl1.n befallde under
Gud, som lifven deRsa sjiilfva
befälhnf'varen
att förvara Pau
förviinta, fLtt det skall blifva
lus, låta honom få någon lin
en både rättfiirdigfLs och orätt
färdigas uppståndelse från de dring och icke hindra någon
af hans vlLnner att vara hOllOm
döda.
Dan. 12: 2; Jh. 5: 28. 29.
till tjänst.
Ag. 27: 3; 28: 16.
16 Och fördenskull befiitar
24 Men efter. några dagar
jag mi.g ock själf om att alltid
hafva ett oförkränkt samvete kom Felix med sin hustru Dru
silla, som var en Judinna, och
inför Gud och miinniskol'.
skickade efter Pnnlus och höl'
Ag. 23: I; l Pet. 3: 16.
.~
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de honom om tron pli Kristus
Jesus.
25 Men när han talade om
rättfllrdighet och återhåUsam~
het och den tillkommande do
men, blef Felix förfitrad och
svarade: Gå för denna gimg;
när jag får läglig tid, slmll jag
låta knlla dig till mig.
26 Därjämte hoppades han
äfven, att penningar Rkulle gif
vaR honom af Paulns, hVltrför
llll,n ock flera gånger Rkickade
efter honom och Ramtalade med
honom.
27 Men efter tVt\ års förlopp·
fick Felix till efterträdare Por
cius Festus ; och emedan Fe
lix ville stiUla sig in hOR .Ju
darna, kvarlämnade han Pau
lus bunden.
Ag. 25: 14.

25 Kapitlet.
Paulus anklagas inför Festus, väd
jar till kejsaren och framställes för
Agrippa.

nu Festus hade tillträdt
Närhöfdingedömet,
for han ef
ter tre dagar från Ccsarea upp
till Jerusalem.
2 Dl\. upptriidde öfverstepre
sten och de förnämsta. af J u
darna inför honom mot Paulus
3 och utbådo sig af honom
såsom on ynnest mot denne,
att han skulle hi imta honom
till Jerusalem, emedan de ville
lägga försåt, för att döda ho
nom under vägen.
4 Då svarade Festus, att
Paulus hölls i förvar i Cesa
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rea, men att han sjiilf ämnade
inom kort fam dit bort.
5 Må alltså de mest ansedda
bland eder, sade han, fara dit
ned med mig och anklaga ho
nom, om det finneR n:igot Rtraff
viirdt hos mannen.
G Och sedan han hade vi
stats ibland dem ieke mer än
åtta eller tio dagar, for han
ned till CeRarea, och dagen
dlirefter satte hall sig pit dom
stolell och befallde, att PauluR
skulle framföraR.
7 När nu denne kom fram,
ställde de .Jndar, Rom hade
kommit ned från .J erusalem,
Rig omkring honom och an
förde många och svåra be
s1{yllningar mot PanluR, hvilka
de icke förmådde bevisa,
8 då han sade till Ritt för
svar: H varken mot Judarnas
lag eller mot helgedomen eller
mot kejsaren har jag i n:\got
Ag. 24: 12.
förbrutit mig.
9 Men FestnR, som ville
stiilla sig in hos .Judarna, sva
rade Paulus och sade: Vill dn
fara upp till .Jerusalem och där
Rtå till riittn. för mig hiirom ?
10 Då sn.de Paulus: Jag står
inför kejsarens domstol, och
hiLl' bör jag dömas; .Judarna
har jag icke gjort n:lgon OJ'iitt,
si'tsOl11 oek du mer än viil vet.
110m jag alltså är brottslig
och har föröfvat något, som är
värdt döden, så vägrar jag icke
att dö; men om intet af allt
det, för hvilket dessa anklaga
mig, eger någon grund, så kan
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Ag, 25:

26.

ingen gifva mig till spillo lU gudsdyrknn och· om en viss
dem. .Tag vädjar till kejsaren .•1esns, som hade dött, och om
hvilken Paulus påstod, att hun
Ag. 18: H.
12 Då svarade Festm!, sedan lefde.
han samtalat med sitt råd: Till
20 Och emedan jag var tvek
kejsaren har dn vädjat, till kej Sam angående tvisten härom,
sm'en skall du ock fara.
frågade jag, om han ville fara
13 Men efter några dagars till .J crusalem och diLl' stå till
förlopp komma konung Agrip rätta om dessa. saker.
pa och Hernice nod till Cosa
21 :Men niLr Paulns yrkade
rea nir att hels a Festus viil att hlifva förvarad föl' att fi.ir
k onmw Il
höras af kejsarcn, bofandc jag,
· t,:t(1es (l"al' att h:m sknlle förvaras, till
].4. Ocll som (e
1 vm
i Hem dagar, framlade Pestus dess jag kunde siinda honOlh
för konuugen Pauli sak, sli. till kejsaren.
gande: En mnn har af Felix
22 D.~ sade Agrippa t.ill Fe
blifvit här kvarlämnad såsom stus: Afven jag skulle vilja
f ange;
Ag. 24: 2~. höra mannen. l morgon, sade
15 och niir jitg kom till .Te han, skall du få höra honoin~
rusalem, uppträdde för hans
23 Niir nu dagen därefter
skull Judarnas öfversteprester Agrippa och Bornice kommo
och äldsta, begärande straff med stor ståt och gingo in i
doinsalen tillika med öfverbe
öfver honom.
16 Men jag svarade dem: Det fiilhafvarna och de f(;rnämsta
är icke Romares sed att gifva männen i staden, blef Paulus
någon människa till spillo, förr på Festi befallning framförd.
än den anklagade har haft sina
24 Och Festus sude: Konung
åklagare framför sig och fått Agrippa och ulla I män, som
tillfälle till försvar angående med oss ären tillstiides, här
beskyllningcn.
I) Mos. 17: 4. sen I
den man, om hvilken
17 Niir de alltså hade kom hela mängden af .Judarna bad
mit tillsamman hiir,gjordc jag mig håde i .Jerusalem och här,
intet uppskof, utansutte mig ropande, att han icke borde fti
dagen därefter pIl domstolen lefva längre.
25 Men niir jag fann, att han
och befalldc, att mannen skulle
föras fram.
icke Ilade föröfvat något, som
18 Och när åklagarna stodo förtjiinar döden, Ag. 23: 9; 26: 31.
omkring honom, anförde de in
26 och iifven han sjit1f viid
tet sådant klagomål, som jag jade till kejsaren, så beslöt
hade förmodat,
. jag att sända honom. Men,
19 utan de hade mot honom jag har icke något tillförlitligt
några spörsmM QJ1l sin egen. ~tt f?krifv~ om honom till min
'o
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herre't därför har •J' all'
I:> fört ho
nom fram inför eder och i syn
nerhet inför dig, konung Agrip
pa, på det att jag efter hållen
rannsakning må hafva något att
skrifva.
27 Ty det synes mig orim
ligt att sända en fånge och
icke därjämte uppgifva klago
målen mot honom.

rätta för hoppet på det löfte,
som gafs våra fäder af Gud,

lelse till apostlaämbetet.

Ag. 8: 3; 9: 2; 22: 4.

Ag. 13: 22.

7 och hvilket våra tolf stam

mar h<;>ppas ernå, tjänande Gud
oaflåthgen natt och dag. För
detta hopps skull, konung
Agrippa, anklagas jag af Judar.
8 H varför anses det otroligt
af eder, att Gud uppväcker
döda?
\) Äfven jag själf menade,
26 Kapitlet.
att jag borde mycket företaga
Paulus omtalar för Agrippa sitt
förra lif, sin omvändelse och kal mot .Jesu Nasal'eens namn,
10 såsom jag ock gjorde i
Jerusalem; och många af de
heliga satte jag i fängelser,
sednn jag fått fullmakt därtill
uf öfverstepresterna, och när
de dödades, gaf jag min röst
därtill.
11 Och i alla synagogor straf
fade jng dem ofta och nödgade
dem att häda, och rasnnde nnnu
mer mot dem, förföljde jag dem
till och med ändn in i utländ
ska städer.
12 Nitr jag härunder äfven
val' ptL viig till Damaskus med
fullmakt och uppdrag af öf
versteprestern a,
13 fick jag, o konung, midt
på dagen under resan se ett
sken frtm himmelen, klarare
än solens glans, kringstråla
mig och dem, som färdades
Ag. 9: 3; 22: 6.
med mig.
14 Och niir vi alla föllo ned
till jorden, hörde jag en röst
tala till mig och säga på ebre
Ag. 23: 6.
B Och Ull. stilr jag hiir till i8lm: Saulus, Sall.!us, hvarför

M

en Agrippa sade till Pau
lus: .Det tillåtes dig att
tala för dig. Då sträckte Pau
lus ut handen och talafle till
sitt fijrsvar:
2 J ag skattar mig lycklig att
i dag få försvara mig inför dig,
konung Agrippa, angående allt
det, hvarför jag af Judar an
klagas;
3 allra mest emedan du nr väl
bekant med JudarnaR alla sed
vänjor och spl)rsmt't1. Därför
beder jag dig med tålamod af
höra mig.
4 Mitt lefvernefrån ung
domen, sådant det från begyn
nelsen varit bland mitt folk
och j Jerusalem, känna alla
Judar,
[, emedan de redan veta om
mig ifrån bÖljan, om de vilja
vittna, att jag såsom farise
lefde efter det strängaste par
tiet i vår gudsdyrkan.
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Ag. 26: 29.

förföljer du mig? Dig är svårt
att spjärna mot udden.
15 Men jag sade: Hvem är
dn, Herre? Han snde: .Tag är
Jesus, som uu förföljer.
16 Men res dig upp och stå
pfL dina fötter; ty fijrdenskull
har jag synts föl' dig, att jag
skall utkom dig till en tjänare
och ett vittne både om det,
som du har sett, och om det,
för hvars skull jng skall syuas
fUl' dig;
17 och jag skall befria dig
från J1ulafolket och hednin
garna, till hvillm jag sänder dig
18 för att öppna deras ögon,
piL det de mU. omvända sig från
mörker till ljus och från satans
makt till Gud, till att genom
tron på mig få syndernas för
låtelse och arfslott ibland dem,
som hafva blifvit helgade.

22 Dock fick jag den hjälp,
som är från Gud, och står där
för intill denna dag och vitt
nar för både· små och· storn.,
sligande intet annat, lin hvad
br~de profeterna och Moses.
hafva sagt skola ske,
23 nämligen att Kristus skn lIe
lida och såsom den förste af
de dödas uppståndelse för
kunna ett ljus för .Judafolket
och för hedningarna.

20 utan förkunnade först för
dem, som voro i Dnmaskns,
och fUl' .Ternsalcm, och sedan
(it'ver hela judiskn landet och
lur hedningarna, att de skulle
iindrasitt sinne och omviinda
sig till Gnd, görande sådana
giirningar, som passa för sin
llesiindringen.
Ag. 9: 20, 28;

27 Tror du profeterna, ko

1 Kol'. 15: 20; Kol. 1: 18.

24 Men nill' hun talnde detta
till sitt försvar, sade li'estnR
med hög röst: Du lir galen,
Paulus; den myckna lärdomen
bringar dig i galenskap.
25 Men han svarade: .Jag
är icke galen, ädle Festus, utan
talar sanna och förnuftiga ord.
26 Ty konungen, inför hvil
ken jag ock med frimodighet
]<:s. 35: 5; 42: 7; GO: l; Ef. 1: 18;
talar, har kunskap härom; ty
Kol. 1: 13; 1 Ijet. 2: 25.
jag kan icke tro, att något af
19 Därför, konung Agrippa,
detta ilr honom fördolclt; ty
blef jag icke ohörsam mot den
har icke skett i en vrå~
det
himmelsIm synen,
Jh. 18: 20.

nung Agrippa? Jag vet, att
du tror.
.
28 Då sade Agrippa till
Paulus: Föga fattas, ntt du
öfvertalar mig att blifva kri
sten*.
29 Men Paulus sade: .•Tag
13: u; 22:17, 21; Mt. 3: 8.
skulle önska till Gud, att an
21 För detta fasttogoJudarna tingen det fattas föga eller
mig i helgedomen och försökte mycket**, ej allenast dn, utan
att mörda mig., Ag. 21: 30, 31. ock alla, som hörn. mig i dag;

* Eller:

**

I<~ller:

Med litet vill du öfvertala mig att blifvll.' kristen.
vare sig det sker med litet eller mycket.
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måtte blifvn si'tdana, som jag
[) Och vi Regln.de örver Qet
ii r, des~·m bojor undn.ntagna.
lH\f, Rom iiI' vid Cilicien ocJ{
l Kor. 7: 7.
Pamfylien, och kommo ned till
30 Och ~o~lUngen stod upp Myrn i Lycien.
och landshöfdmgen och BernICe
O
.. .
.\
och de, flom sutto med dem; . ..6 ch. sednn befalhaf,:,are~
31 och sedan de afliigsnnt dnr funmt ett n.lexnndrms~\it
sig, talade de sinsemellnn, sil skel;>p, s.~m Rlmlle segln ttll
gande : Denne man förehn.fver I~~h~n, forde han oss ombord
intet, som förtjiinar död eller cbrpn.
....
.
bojor.
Ag. 23: 9; 25: 25.
7 Men nar. VI l flera dagar
32 Och Agrippu. sade till h~?e seglat .1nngsamt och .med
Festus : Denne man hnde viiI moda ]~ommlt. upp e~notKmdw~,
kunnat lösO"ifvns om han icke och vmden ICke tIlliit oss utt
hade vädjat till 'kejsaren.
Higga till där, seglnde vi ned
Ag. 25: I I.
under Kretn vid Salmone.
.
.
8 Och följande med möda
27. Kalntlet.
Uings efter denna ö, kommo
Paulus sä~des fängen ,.till .Rom·1 vi till ett ställe, k~lladt Sk<:ina
Storm. Sl.eppsbrott. Raddmng.
hnmnar, nilra hVllket staden
on: det nu var bes!utadt,. att Lasea låg.
... VI .~kulle afsegla tIll ~tahen,
9 Emedan nu. lång tid var
o~verlamnade . de ~flulus och förliden, oeh seglingen nnmera
na9~'a andra f:t!lgar at en. u n d.er var farlig, ty iifven fn.st:m var
be~alh:1fvarc ':ld den ke.Jse~·hga. redan .förbi, förmanade dem
krigsskaran vId namn .TulIus. Paulus
Ag. 25: 12.
lO?
d I .. .
2 Och vi stego ombord på tt snl~all e: .] mIlan, IJn.g serl'
.
fl
seg mgen s m
s re mec
. ] t]
l d . l
ett a dramyttls \: s \:epp, som "f t'
h t
1 Il
l nI d
A.'
n. ven yr oc s or s (fL a le cc
s
e seg at l
e ihUlg1)"s lA Slctn allenast nir last och skepp,
be\:Zl:.
agna or erna, oc . n.(
eku; 11 t an oc]r ['..
.
l'f'
t ar'us,
10r vara
l.
oc h me d oss var A rIS
cn Mn.cedonicr från TessaIonilm.
Il Men befiilhn.fvaren trodde
,Ag. 19: 2.?; .20: 4; Kol. 4: 10.
mer pit sty.rmannen och skepps
. 3. Och. fol.1 andc dagen l~dc ägaren än på det, som sades
VI tIll VId SIdon. Och JulIus af Paulus.
.
behandlade Paulus vänligt och
12 Ochcftcrsom hamnen var
till lit honom att gå till sina obekviim till öfvervintrinO" råd
viinner för ~t.t f~ o~vårdnad. ?c de flestn. .att lägga ut' därIfrån, om de tllläfventyrs kunde
Ag. A. 23, 28. }/).
4 Och när vi hade lagt ut komma till Fenix, en hamn på
därifrån, seglade vi ned under Kretu., hvilken vetter åt syd
Cypern, emedan vindarnn. voro väst och nordväst, för att där
öfvervintra.
emot.

s

r
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13 Och som det bHtste upp
22 Och nu uppmanar jag
en sakta sunnanvind, menade eder att vara vid godt mod;
de sig hafva vunnit sin afsikt, ty intet lif hl and eder skall gå
lyftade ankar och seglade niir förloradt, utan endast skeppet.
23 Ty i denna natt stod
mare utefter Kreta.
14 Men icke ltlngt därefter bredvid mig en ängel från den
st.ack upp från denna ö en Gud, hvilken jag tillhör, hvil
stormvind, den så kallade Evro ken jag ock tjiinar, och sade:
24 Frukta icke, Paulns, in
klydon .r..
15 Och nlir skeppet rycktes fl).~· kejsaren måste du f~:nm
med o.eh icke }umde.håpa upp tI:ad,u.;, och se, Gnd .1:ar sknn.1\:t
mot vmden, gafvo VI efter och dl~~illn:.d~~,som se~tl. med dIg.
...0 Darfor varen VId godtmod,
litto det drifva.
16 Men när vi kommo under I män; ty jag tror Gud, att
en holme kallad KIande kunde det skall ske sä, som det har
vi knapp~stfåmaktmed ~kepps- blif~it taladt. till m~?.
.
båten.
26 Men pa. en o maste VI
.. ue
,1
h a de d ragl't stranda.
l
17 Oc1l nar
. Ag.28'
..
npp den, använde de nöclhjälps- I 27 När nu fjortonde natten
medel och ombnndo skeppet; I kom, och vi dreNo omkring
och som de fruktade at.t stöta på adriatiska hafvet, förmodade
på sandrefveln, ströko de seg- sjömiinnen vid midnnttstid, att
len och bto så dl'ifva.
ett land var dem nära.
18 Och nitrvi hftrdt ansattes
28 Och de kastade ut sänkaf stormen, vräkte de dagen I lodet och funno tjugo famnars
dj np; och sedan de hade kom
därefter lasten öfver bord,
19 oc~ på tredje dagen lm- 'I mit ett litet stycke därifrån och
stade VI med egna hlinder ut återkastat ut lodet, funno de
skeppets bohag.
femton famnars djup.
29 Och som de fruktade, att
20 Och nitr hvarken sol eller
st.järnor syuteR ptt flera dagar, vi tillitfventyrs skulle stöta pt'L
och stormen låg hårdt på, var skarpa grund, kastade de från
numera allt hopp ute, ntt vi akterskeppet ut fyra ankare och
skulle blifva frälsta.
önskade, att det skulle dagas.
30 Men när sjömännen sökte
21 Och som de länge hade
varit fastande, framträdde Pnu- I att fly från skeppet och firade
Jus midt ibland dem och sade: I ned skeppsbåten i hafvet under
O mitn, I borden väl hafva lydt förevändning, att de från för
mig och icke lagt ut från Kreta, skeppet ämnade lägga utallkare,
31 sade Paulns till befälhaf
utan besparat oss detta äfventyr och denna skada.
varen och krigsmiinnen: Om

I
I

I

* A.

1.: ostnordosten.
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dessa. icke blifva kvar i skep· en Jandtllnga,liito dc Rkeppet
pet, si\. kunnen I icke friHsas. skjuta upp därpå; och förskep
32 Då afhöggo krigsmännen pet· fastnade och bIet' stående
båtens t.åg och läto den falla. orörligt, men akterskeppet sön
33 Men ända tills det be derbröts af vågornas våldsam
2 Kor. 11: 25.
gynte dagas, förmanade Paulus het.
dem alla att taga sig mat, sH.
42 Och krigsmiinnen föllo på
gande: Det är i dag fjorton det rttdct att döda fångarna,
dagar, som I hafven väntat och på det att ingen skulle gCllOm
förblifvit fastande, utau att haf simmande nndkomma.
va tagit nttgot till eder.
4:3 Men befiilhafvaren, som
34 Därför förmanar jag eder, I ville frälsa Paulus, hindrade
at~ I. tagen ed.e.:· m~tt; ty d.etta. (~em från deras uppsåt o~h he
hor tIll eder fraIsmng; ty Icke fallde, at.t de, som kunde slmma,
ett hår skall falla från någons skulle först kasta sig uti och
hufvud ibland eder.
begifva sig i land,
35 Och nRr han hade sagt
44 och de andm, somliga pi\.
detta och tagit ett bröd, tac plankor, somliga på stycken af
kade han Gud i allus :isyn och skeppet. Och sålunda skedde,
bröt det och begynte utt äta. att alla blefvo frälsta och kommo
.Il!. G: 11.
i land.
36 Di\. blefvo nlla vid godt
28 I{allitlet.
mod och togo äfven de sig mat.
37 Men vi voro på skeppet Paulus lJlir orm hiten l'll. Malta,
botar PIlblii fadn!', ]commer till
tillsamman tvåhundmsjuttisex
Hom, vittnar om .TeFnIs.
själar.
ch sedan vi nu hade hlifvit
38 Och när de hade blifvit
fritlsta, tingo vi veta, att iin
mätta, Hittade de ~keppet, lm
A~. 27: :16.
stande ut matförrådet i hafvct. hette Melite·*.
2
Och
infiidinga1'llft
visade
39 När det nu hade blifvit
iekc
liten
mH,nniskoviinlighet
dag, kände dc icke jgen lan
det; men de hlefvo vurse en mol; 08S; ty de tlinne HPP f~ll
vik, som hade en Rtrand, dit eM och togo OSR alln till Rig
de beslutade att drifva skeppet, för det l)lötsligt påkOIrma reg
net och för kölden.
om de kunde.
40 Och de kapade ankartut
3 Men när PanluR bal' till·
och lämnade dem i hafvet och samman en hop torra kvistar
lossade tillika rodertågen, och och Jade på elden, kom en
sedan de hissat fockseglet för huggorm till följd af hettan
vinden, höll o de mot stranden. ut därifrån och fåste sig vid
41 Och sedan de träffat på hans hand.
* Det nuvarande Malta.
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Ag. 28:

18.

4 När nu infödingarna sågo vintrat vid ön och hade till tcc
djuret hänga vid hans hand, ken bilder af Kastor och Pollux.
sade de till hvarandra: Visser
12 Och vi lade till i Syra
ligen är denne man en mör kusa och blefvo kvar där i tre
dare, som hämnden icke tillät dagar.
att lefva, fastän han blifvit
13 Därifrån seglade vi om
frälst ur "hafvet.
kring och konnllo till Regium.
5 Men han skakade djuret Och när efter en dags förlopp
af sig i elden och led ingen sydlig vind blåste upp, an
skada.
l\fk. 16: IR; Lk. ]0: I~. lände vi på den andra dagen
6 Men de väntade, att han ti11 Puteoli.
skulle svälla upp eller plöts-, 14 Och då vi där funno brö
ligt falla död ned. När de nu der, blefvo vi ombedda att
länge hade väntat och sågo, blifva kval' hos dem i sju da
att intet ondt vederfors honom, gal', och så gingo vi till Rom.
15 Och när bröderna fingo
kastade de om och sade, att
han var en gud.
Ag. 14: 11. höra om oss, kommo de där7 Och i trakten däromkring i~rån ~ss till mö~es ~~till Ap
" l andt·
l ago
gurdar, som t'llh"
h F,".orum
1
orde .plUm
p, och
I 'tres
.. dlab.ernro;
f' " t.
•..
d
oc n<tI au ns sag "cm, tac
~dn ornanpls bel' manhnen pa on, kade han Gud och fattade mod.
VI
namn u " lUS; dan mottog
.,
• h d
k
't
16 1I1f
"1
lUen nar
VI
fl. e omml
fi k P l t'IIOt l
oss och h erb urgeru e oss va -, 'R
In lom? c.
fl.~~. US l a e se
vill igt i tre dagar.
8 ~1VIen det hände sig, att at~ bo for SIg s.lulf med den
Pnblii fader låg sjuk i feber krlgsman,som.b~:~k~dehonom.
']"11 h'
, l
Ag. 21. 23, 27. 3.
"d
och ro sot. .1
on om glC {
O
..'
17 ch det hande Slg, att
Paulus in och bad och lade
händerna. på honom och gjorde efter tre dagar sammankallade
honom helbräf1'da.
.
han de förnämsta af .J udarna.
Jak, fj~ H, 15.
Och när de hade kommit till
9 :Men nitr detta hade skett samman, sade han till dem: I
kommo till honom iifven d~ män och bröder, fastän jagingen
andra, som där på ön hade sjuk- ting hade g.i,~rt emot Vål:~ f?lk
domar och de blefvo botade. eller emot fadernas sedvan,Jor,
10 Och de både hedrade oss -blef jag likväl från Jerusalem
med många ärebetygelser och såsom få~.go öfverlämnad i Ro
förde ombord när vi skulle marnas handel'.
Ag. 24: ~~; '15: 8; 21: 33.
..
segla därifrån; hvad som var
18 Och nar dessa hade for·
oss af nöden.
hört mig, ville de gifva mig
M
11 . e~, e.fter tre månader seg- lös, eftersom ingen dödssak
la~e VI durifrån på ett alexan- fanns hos mig.
Ag. '1'1: 2t; 2:1: 9; '16: 31.
drmskt skepp, som hade öfver-

Ag. 28:

19.
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19 Men emedan.T udarnn. sade
däremot, nödgades jag att vädja
till kejsaren; dock icke såsom
hade jag något att anklaga
mitt folk för.
Ag. 25: ll.
20 Afdcnna orsak har jag
alltså kallat eder till mig, för
att få se och tala, med eder;
ty för Israels hopps skull iiI'
jag hunden med denna kedja.
Ag. 23:6; 24: 21; 26: 6, 7; Fjf. 6: 20;
2 'l'im. l: 16.

21 Di't sade de till honom:
H varken hafva vi mottagit nå
(jon skrifvelse om dig från J u
d~en, ej heller har någon af
bröderna kommit hit och be
rättat eller talat något ondt
om dig.
22 Men vi önslm att af dig
frt höra, 11 vad du tiinker; ty om
detta parti är oss kunnigt, att
det allestädes motsäges.

Pauli

oj'eJ

25 Och som de voro oense
med hvamndra, skildes de åt,
sedan Paulus hade sagt detta
enda ord: I{,ätt har den Helige
Ande talat genom profeten
Esaias till edra fiider,
2G sligande : » Gå till d et.ta
folk och säg :l\Ied öronen sko
Ieh I höra och alls icke förstå,
och seende skolen I se och alls
icke förnimma.
Es. 6: 9, 10;
Hes. 12: 2; Mt. 13: H; Mk. 4: 12;
LIr. 8: 10; Jh. 12: 40; Horn. 11: 8.

27 Ty detta folks hjärta har
blifvit förstockadt, och med
()ronen hafva de hört illa, och
sina ögon hafva de tillslutit,
på det ntt de icke må se med
ögonen och med öronen höra
och med hjärtat fiirstå och om
vitnda Hig, oeh jag må göra·
dem helbrägda.»
28 Så vare eder nu kunnigt,
Lk. 2: H; Ag. 24: 5, 14.
att
denna GndR friihming har
23 Och sedan de för honom
hlifvit slind till hedningarna;
hade utsatt en dag, kommo till
de Hkola ock höra,.
honom i· herbärget ännu Hera,
J.Jk. 24: 17; Ag. 13: 46; 18: 6.
för hvillm han redogjorde, vitt
29 Men Paulus dr(ijde i hela
nande om Guds rike och öfver
tYlL
:"tr i egen hyrd hmltnd och
bevisande dem angttende .Te:ms
mottog
alln, Hom gingo in till
hiide lir Moses' lag och pro
honom,
feterna, friin morgonen intill
30 predikande Guds rike och
aftonen.
Lk. 24: 27.
24 Och somliga liito öfver lärande utan hinder om Herren
tyga sig af det, som sades, men J esus Kristus med all frimo
Ag. 17: 4. dighet.
undra trodde icke.

