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DEL 37: PAULUS KOMMER TILL KORINT

STADEN KORINT
Korint ligger ca 8.5 mil väster om Athen. Vägen som leder till staden är byggd
på en smal remsa land invid Medelhavet. Apg. 18:1

ETT GUDOMLIGT MÖTE
Lukas ger oss stor insikt i hur romarriket tedde sig vid denna tid. Akvila var en
jude som var född i provinsen Pontus i Mindre Asien som låg vid Turkiets
norra gräns, vid Svarta Havets sydsida. Vi finner också i denna vers att en
majoritet av judar inte bodde i Palestina vid denna tid utan var spridda över
hela romarriket, men de hade tillåtelse och möjligheter att resa fritt inom det.
Akvila var född i Mindre Asien men hade flyttat till Rom. På grund av att den
romerska historien nedtecknades, vet vi att senaten och olika kejsare var
bittra fiender och att judar även tog del i medlandet i Rom. Om de hamnade i
det förlorande partiet blev de för det mesta straffade, och i detta fall drev inte
bara kejsar Claudius ut alla judar från Rom, utan från hela Italien. Det finns
inget exakt datum i Bibeln eller i de romerska arkiven när detta skedde, men
vi vet att Claudius regerade från och med 41-44 e. Kr. och att han gifte sig två
gånger. Hans första fru konspirerade mot honom, hon avrättades, och hans
andra fru dödade honom med gift.
Lukas berättar inte var Priscilla, Akvilas fru var född. Apg. 18:2
God hade ordnat ett möte för Paulus att träffa Akvila och Priscilla, som skulle
spela en betydelsefull roll för den apostoliska församlingen. Det sägs inte om
de hade tagit emot Jesus som Messias när de träffade Paulus, men det var
deras yrken, och det faktum att det var judar som förde dem samman. vers 3

DET JUDISKA LEDARSKAPETS FÖRKASTELSE
Paulus kände för sitt eget folk och hade bestämt sig för att fortsätta predika
om Jesus som Messias i synagogan. Han var framgångsrik i början. vers 4
Silas och Timoteus förenade sig med honom i Korint och Palus kände starkt
för att förkunna evangeliet i synagogan. vers 5
Vi kan åter se hur Djävulen var fast besluten att inga judar skulle bli frälsta
och Paulus arbete i synagogan tog slut. vers 6
Vi får en glimt av Paulus privatliv när han beslöt sig för att flytta från Akvila
och Priscilla och hyra in sig hos en hedning som bodde jämte synagogan. Om
det var ett beslut som skulle visa attt han var färdig med judarna eller om han
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ville ha sitt högkvarter jämte synagogan eller om det var av andra skäl är
något som vi aldrig får veta här, utan vi får fråga när vi kommer till Himlen.
vers 7
Det måste ha varit stor uppståndelse i den judiska delen av Korint, särskilt då
huvudrabbinen i synagogan tog emot Jesus som Messias tillsammans med
sitt hus (barnen, deras makar och barnbarnen). Det måste ha upprört de
ogudaktiga judarna när denna mäktiga judiska klan offentligt redogjorde sin
inställning genom att låta döpa sig till Kristus. vers 8

PAULUS HADE FARHÅGOR
Lukas klargör inte om Paulus var rädd under allt detta, men han låter oss ta
del av den vision från Gud som Paulus fick. Det säger oss att Paulus inte var
någon övermänniska utan kunde känna fruktan som vem som helst av oss.
Gud skulle inte gett Paulus visionen om denne inte hade kunnat klara av sin
fruktan själv. vers 9-10
Gud är alltid trogen sitt ord och Paulus fick möjlighet att stanna i ett och ett
halvt år för att grunda och stadfästa församlingen i Korint. vers 11

DE JUDISKA FÖRFÖLJARNA FÅR BAKLÄXA
Enligt Lukas var de judar som förkastade Jesus som Messias organiserade,
och försökte använda den romerska lagen för att göra av med Paulus. Det är
intressant att se, att de djävulska krafterna bakom judarna använde samma
program då, som de använde 1.950 år senare i USA och andra länder – att
separera kyrka och stat. vers 12-13
Den romerske guvernören Galllio i provinsen Akaja var väl medveten om de
judiska intrigerna och förkastade det judiska ledarskapet helt och hållet och
lät kasta ut dem ur rättssalen. vers 14-16
Lukas fortsätter skriva ner detta, och vi får veta att judarna hade valt ut en ny
huvudrabbin som hette Sostenes som blev svårt slagen av en grekisk mobb
utanför stadshuset. Det måste ha varit stor uppståndelse men Gallio lade sig
inte i det utan lät mobben slå rabbinen tills den tröttnade. vers 17; Gal. 6:7-9

PAULUS LÄTTNAD OCH FÖRLÅTELSE FRÅN GUD
Paulus kan inte ha varit nöjd med sitt liv, men Lukas talar inte om vad det var
med honom. Min personliga åsikt är att Paulus kan ha varit nere på grund av
alla människor han hade dödat eller låtit döda före sin omvändelse till Kristus
och att han inte kände sig förlåten just då; den intensiva skuldkänslan drev
tillbaka honom till offrandets lag så han skulle bli kvitt denna hemska känsla
av skuld. 1 Kor. 15:9-10; 1 Tim. 1:11-17
Paulus måste ha vetat att hans arbete i Korint var över och tog med sig Akvila
och Priscilla och reste till Efesus. Såvitt jag förstår, var Paulus driven av mer
än skuld, än av den Helige Ande, när han lämnade Korint. De reste ca 13 km

landvägen till hamnen Kenkrea, där Paulus rakade sitt huvud, han hade
nämligen bundit sig vid ett löfte. vers 18; 4 Mos. 6:1-21

PAULUS FAR TILLBAKA TILL JERUSALEM OCH TEMPLET
Paulus predikade fortfarande evangelium och verkade inom kyrkorna men
hans hjärtesak var att fara tillbaka till Jerusalem och finna lättnad i templet.
Apg. 18:19-23

APOLLUS, JUDEN FRÅN ALEXANDRIA I EGYPTEN
Apollos var en lärjunge till dem som efterföljde Johannes Döparen och han
predikade omvändelse och Messias ankomst. Här har vi ännu en man som
Gud hade förberett till att förkunna evangelium med kraft för sina samtida.
Hans första åtagande var det Korint som Paulus just hade lämnat. vers 24-28

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA KAPITEL?
1. Du kommer att få ett antal gudomliga sammanträffanden under din livstid.
Se till att du inte går miste om dem! Apg. 9:10-18

2. Gud kommer att ta hand om de ogudaktiga. Psalm 27:1-6
Som Mahalia Jackson sjunger:
Se Herren nu är mitt ljus och min frälsning
Vem fruktar jag då?
För vem skulle jag då bliva rädd?
Om än jag har stora skaror emot mig,
skall dock jag ens då bliva rädd;
om än det uppstår krig omkring mig
vill jag på Gud förtrösta.
För i en tid av mörker,
låter han mig bo i sitt tabernakel.
Trygg för mitt liv, ty alltid i hans närhet
skall han gömma mig.
Trygg när jag på klippan fast där står!
3. Det finns full förlåtelse och lättnad i Kristus, och när vi är förlåtna finns det
ingen skuld kvar, ty den har Gud kastat bakom sin rygg! Psalm 103:1-17
Det är inte så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen. Det viktiga är
att du slutar det rätt!

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

