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RESAN 
 Historiker har satt datum för Paulus avresa till augusti år 59 e.Kr. Det var 

vanligt att den romerska armén hyrde utrymme för sig på handelsfartyg, för 
att nå sina resmål. Fångarna var kedjade och bevakade av en officer och en 
avdelning soldater. Apg. 27:1-2 

 Det är uppenbart att smörjelsen från Gud hade åter fallit över Paulus, och 
precis som Josef fick Paulus favörer hos Julius, den romerske centurionen. 
vers 3 

 Så nådde de hamn i vad som kallades Goda Hamnarna sent i september och 
stannade i denna hamn tills början av oktober. verserna 4-8 

 När det blev dags att ge sig av, utfärdade Paulus en stark varning till Julius, 
som inte beaktades. verserna 9-12 

 Gud visste innan världens grund var lagd precis hur denna resa skulle sluta 
och lät den bli en prövning för Paulus och ett vittnesbörd för senare tider, att 
Gud är mäktig att rädda och ta hand om sitt folk under alla omständigheter. 
Inget är omöjligt för Gud! verserna 13-20 

 Paulus utförde handlingar av tro på Gud, som finns tillgängliga för alla som 
tror på Kristus, mitt i en allvarlig kris. Fast han inte hade någon lättnad i sikte, 
gjorde han ett modigt tillkännagivande. verserna 21-26 

 Vad Gud har sagt kommer att ske! Jes. 45:21-22, 46:9-11, 55:6-11  
 Det måste ha varit nerbrytande för skeppets passagerare, när Guds änglar 

kastade skeppet fram och tillbaka, medan Paulus å sin sida stod på löftena 
och struntade i djävulens smädelser. verserna 27-29 

 Paulus använde trons och profetians gåva, och sade till centurionen att 
sjömännen inte skulle lämna skeppet. Julius hade lärt sin läxa och lyssnade 
till Paulus varning. verserna 30-32 

 Paulus var hela skeppets andlige ledare och i tro och gärning visade han sitt 
förtroende för Gud. verserna 33-38 

 Gud lät, trofast som han är, alla de 276 personerna stiga iland, trygga och 
hela; de var blöta, hungriga, och hade förlorat alla sina tillhörigheter, men de 
var räddade till livet. verserna 39-41 

 Satan försökte få in en fot i dörren i sitt försök att döda Paulus och de andra 
fångarna men Gud segrade åter, som han alltid gör. verserna 42-44 



UPPRÄTTELSENS TECKEN 
Folket på ön Malta tyckte synd om dessa människor. Gud ville rädda ett antal 
människor och lät Paulus göra ett under för att bevisa sin kraft. Apg. 28:1-10 

ATT TÄNKA ÖVER   
 För ca 1950 år sedan fick 275 personer privilegiet att få resa på samma 

skepp som Guds apostel. Varje grupp på skeppet hade olika idéer och tankar. 
 För sjömännen var det bara ännu en resa och de tjänstgjorde på skeppet 

mest för att tjäna pengar eller försörja sina familjer. 
 Där fanns affärsmän och resande som funderade på framtiden och hur de 

skulle kunna tjäna pengar. 
 De romerska soldaterna var med för att förhindra att någon av fångarna 

flydde. Om så skedde skulle de få hårda straff. 
 Med fångarna förhöll det sig annorlunda. De var på väg till Rom för att bli 

prövade enligt det romerska rättsystemet och funderade antagligen på dess 
åtgärd; skulle de bli fria, ruttna i fängelse eller bli avrättade?  

 Alla dessa människor har varit döda nu i ungefär 1900 år. Hur många blev 
födda på nytt och befinner sig i Himlen idag? Och hur många av dem är i 
helvetet, där de väntar på den yttersta domen och slutligen hamnar i den 
Brinnande Sjön? Förevigt? 

 Hade de tankar på det eviga när de befann sig på skeppet, eller var de så fast 
i sina egna begär att de inte kunde se Jesus i Paulus? 

 
HUR ÄR DET MED DIG? ÄR DU FÖDD PÅ NYTT? 

OM DU SKULLE DÖ IDAG, KOMMER DU TILL HIMLEN ELLER HELVETET? 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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