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POLITISKA LEDARE VID DENNA TID 
Romersk kejsare under denna tid var Nero, som styrde från år 54 till år 68 e. Kr. 
Det var Nero som utnämnde Festus år 60 och ersatte Felix som governör av 
Judeen. Under hans tid som kejsare lät han mörda sin mor och fru och gav order 
om att låta avrätta Paulus. Nero avsattes från sin tjänst år 68 och den romerska 
senaten röstade för att han skulle avrättas som en slav genom korsfästelse och 
piskrapp tills han dog. Nero flydde från Rom och begick självmord genom att 
skära halsen av sig med kniv.   
Enligt historieböckerna dog Festus år 62 och styrde bara Judeen i två år. Det var 
allt jag kunde hitta om honom fast jag sökte igenom flera historiska källor.  
I Apostlagärningarna 12 möter vi Kung Agrippa (Herodes Agrippa II). Han var en 
romersk vasallkung över en del av Syrien som hade Cesarea Filippi som sin 
huvudstad. Han var ättling till Antipater, som var en idumé (edomit) och därmed 
inte av Abrahams ätt. Agrippa föddes år 27 och sändes till Rom för sin utbildning. 
År 48 dog hans farbror Herodes, kung i Chalkis, och Agrippa utnämndes av 
kejsar Klaudius till nästa guvernör av detta kungadöme i Syrien.  
Man kan notera, att då detta kungarike låg norr om Palestina blev Agrippa även 
utnämnd till chef för templet i Jerusalem och dess skattmästare. Detta gav 
honom makt nog att avsätta översteprästen när han ville. Agrippa utnyttjade 
denna förmån mycket ofta och blev därför impopulär hos judarna i Judeen.  
Agrippa hade tre systrar, Bernice, Mariamne och Drusilla. Det fanns en hel del 
omoral och incest inom familjen. Som ung gifte sig Bernice med sin farbror 
Herodes. När Herodes dog var hon 20 år och flyttade då in hos sin ogifte bror 
Agrippa. Det dröjde inte länge förrän rykten började spridas om att syskonen 
levde i ett incestuöst förhållande, och för sitt ryktes skull gifte sig Bernice med 
Polemo, kungen i Pontus, men skilde sig från honom efter en tid och återvände 
till livet hos sin bror. När kung Agrippa var ute och reste officiellt var Bernice alltid 
med och tilltalades då ”Drottning Bernice.”    
Detta är några av figurerna som nämns i Apostlagärningarna 25 och vi kan se att 
aposteln Paulus åter blev tvungen att handskas med onda människor.  

FESTUS SOM PAULUS DOMARE  
Det judiska ledarskapet i Jerusalem hade bestämt sig för att döda Paulus, och så 
snart som de hade fått veta att det skulle bli en ny guvernör över Juda, skred de 
till verket mycket snabbt. Apg. 25:1-3 



Högst sannolikt visste Festus om det judiska ledarskapets mordplaner och 
nekade dem att Paulus skulle resa till Jerusalem. vers 4-5 
När vi läser redogörelsen för händelserna i Apostlagärningarna, kan vi se att 
Paulus rättegång var ett mycket känsligt fall politiskt sett och Festus förstod att 
han gick över ett minfält. Felix förlorade titeln guvernör därför att judarna i Rom 
satte stor press på de politiska ledarna i Rom och samtidigt höll igång allt slags 
trubbel och motstånd i Judeen. 
Festus var politiker och rädd om sitt jobb och därför började han förhören på nytt 
så snart han kom tillbaka från Jerusalem. vers 6 
Det är intressant att veta att Jerusalemjudarna inte var blyga, utan tog upp alla 
slags anklagelser som inte kunde kontrolleras. Ättlingar till dessa judar gör 
likadant idag när de bestämmer sig för att förstöra en persons rykte, någon som 
de de anser vara farlig för Israels säkerhet och judiska mål, genom att starta 
smutskastningskampanjer eller stämma någon som de vet att de aldrig kan vinna 
över, men rättegången är avsedd att ekonomiskt göra slut på den person eller 
organisation som försvarar sig. vers 7 
Detta har varit Abraham H. Foxmans taktik. Denne amerikanske jude är chef för 
den så kallade Anti-Defamation League (Antiförtalsligan) samt även Morris Dees 
Southern Poverty Law Centers grundares taktik. Genom åren har de angripit alla 
slags organisationer och enskilda personer de inte gillar, de stämmer dem och 
kör slut på dem ekonomiskt i rättssalen. De flesta målen avfärdas men det kostar 
ändå en förmögenhet att försvara sig emot dessa judiska vakthundar som säger 
sig vara mot ”hat, fördomar, småaktighet och diskriminering.” 
Paulus kunde försvara sig mot varje anklagelse. vers 8 

POLITIK 
Festus brydde sig inte om Paulus välfärd och trodde han kunde inhämta några 
politiska poäng hos judarna om han tillät Paulus att resa till Jerusalem för ännu 
en rättegång. Den romerske kejsaren och senaten brydde sig inte om saker som 
mänskliga rättigheter eller rättvisa för individen; de ville bara ha fred och ro i de 
olika erövrade länderna så att skatterna kunde flyta in i sin vanliga takt till den 
romerska skattkammaren. Därför skulle det se bra ut om Festus kunde komma 
överens med det judiska ledarskapet och skapa fred i Judeen. Festus var villig 
att offra Paulus för snöd politisk vinning. vers 9 
Den Helige Ande tillät inte Paulus att resa till Jerusalem och bli dödad där. Han 
manade Paulus att vädja till Rom och bli dömd av Caesar. vers 10-12 

AGRIPPA OCH BERNICE KOMMER IN PÅ SCENEN 
Vi får en sällsynt insikt i de politiska ledarnas sociala tillvaro under dessa dagar. 
Precis som idag behövde politikerna högt uppsatta vänner till hjälp om livet skulle 
bli besvärligt. Agrippa och hans syster Bernice betalade ett officiellt statsbesök 
hos den nya guvernören i Judeen. vers 13   



Festus använde detta tillfälle för att diskutera Paulus fall med Agrippa eftersom 
han omfattade den judiska tron. vers 14-21 
När nu Agrippa hört om Paulus beslöt han att lyssna och se på Paulus. vers 22 
Förhöret blev en officiell procedur där alla politiska och militära ledare i Cesarea 
var närvarande, även ”Drottning Bernice.” vers 23 

FESTUS FÖRKLARAR PAULUS OSKYLDIG  
Vid denna falska rättegång förklarade guvernören Festus att Paulus var oskyldig 
på samtliga åtalspunkter, men förvägrade honom friheten. När Paulus vädjade till 
Caesar, visste Festus inte vilka åtalspunkter som skulle fastställas och erkände 
sitt misslyckande i rollen som domare. vers 24-27 

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA KAPITEL? 
1. Ingen människa kan disputera Guds syfte att låta denna rättegång bli känd 

över en stor del av romarriket i vilken det judiska ledarskapet försökte få 
Paulus dödad, vilket vore en skandal, även med den tidens mått mätt. Gud är 
vaken, han slumrar icke och han bevakar alla kungar, politiker och domare. 
Psalm 2:1-12 

2. Gud utsträckte sin nåd till Festus, Agrippa, Bernice och ledningen i  Cesarea 
så de fick höra evangeliet och bli frälsta om de ville. Denna sorts människor 
deltar normalt sett inte i ett kristet möte, så Gud använde Paulus som fånge 
för att predika för detta ”jetset.” Apg. 10:30-35 

3. Gud visste att Jesus skulle komma tillbaka till jorden tusentals år senare, men 
Paulus och de andra apostlarna trodde hans ankomst var nära förestående. 
Gud ville att evangeliet skulle utvecklas från en lokal rörelse bland judarna, till 
en jättelik kyrka över hela världen. För att detta skulle bli möjligt, måste det 
börja i det romerska imperiet. Dessa rättsliga processer förflyttade Paulus sak 
hela vägen till Rom och inför kejsarens ansikte. Matt. 10:18 

4. När vi ser på Paulus liv och allt han var tvungen att gå igenom så uppskattar 
och förstår vi än mer hans ord till oss. Rom. 8:28-31     

5. Det finns inte någonting i ditt liv som Gud inte känner till; han visste allting 
redan innan skapelsen skedde. Han har en plan för varje människa, och om 
vi litar på honom och kallar på honom kommer han att uppenbara sina planer 
för oss och ser till att de inträffar. Matt. 6:25-34 
Kom ihåg att det inte är så viktigt hur du börjar din bana som kristen, 
det är viktigare hur du avslutar den! 

 
                        HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  


