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Paulus er arrestert og har anket saken sin for keiseren i Roma. Omsider ble det avgjort 
at de skulle ta med seg Paulus og seile til Roma. På den lange sjøreisen til Italia, kom de 
til en havn som ikke var egnet til overvintring, derfor ville kapteinen og den romerske 
offiseren ombord seile videre til en havn hvor de kunne overvintre. Paulus advarte dem 
om å reise videre, siden de kunne havne i en ulykke hvis de seilte på den tiden av året. I 
Ordsp 14,12 står det: «En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i døden». 
Når de trosset Paulus’ råd og likevel seilte, så endte det med skipsforlis. Men på 
mirakuløst vis kom de seg i land på Malta.  
	 Når man leser Apg 1,8 så kan man kanskje tenke seg at hjemstedet vårt er som 
«Jerusalem» også er de omkringliggende områdene kanskje «Judea og Samaria». Og 
hva er det som er «jordens ende» for oss? Kan vi tenke oss at «verdens ende» ikke bare 
er tenkt i geografisk forstand, men at det rett og slett handler om menneskene rundt 
oss som står utenfor vår egen menighet og vår egen tro? Og selve reisen vår kan vi 
tenke på som livene våre, både det å være vitner for Jesus og vårt generelle kristenliv.  
	 Gunnleik forteller en historie fra en gang han fikk lov til å styre flyet til broren sin i 
Afrika. Og når han fløy, kom de plutselig inn i noen skyer som gjorde at man kunne ikke 
se noen ting, og Gunnleik visste at det var noen fjell de var nødt til å fly over. Og siden 
han ikke kunne se ut av vinduet hvor han var, så stolte han på sansene sine. Men 
broren hans prøvde å forklare ham at han var nødt til å legge flyet mer over på siden. 
Det viste seg nemlig at Gunnleik har en feil med balanseevnen som gjør at han ikke alltid 
har så lett for å orientere seg bare ut fra balansesansene, så for Gunnleik føltes det som 
om flyet var på vei til å «velte» selv om han egentlig ikke svingte så mye. Da måtte 
broren ta over roret, og fløy bare ved å se på instrumentene i flyet. For når man ikke kan 
se hvor man er på vei og man ikke kan stole på sansene sine, så er det bare ved å se 
på flyet sine egne instrumenter at man kan orientere seg om hvor man er og hvor flyet 
er på vei. Den veien som syntes rett for Gunnleik kunne fort endt i døden.  
	 I Ordsp 3,5-6 står det: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din 
egen forstand! Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett». 
Instrumentene i flyet kan sammenlignes med Gud på den måten at hvis man stoler på 
seg selv, så kan det ende i døden, men hvis man stoler på Gud, så kan Han redde oss. 
Kapteinen og den romerske offiseren gjorde et valg basert på sin egen innsikt, men de 
skjønte ikke at Gud hadde talt til Paulus og visste bedre hva som kom til å skje. Guds 
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ord er nemlig kompasset vårt og den eneste, faste tingen som aldri forandrer seg. Men 
som vi så i historien om Paulus, så må det ikke ende i døden selv om vi noen ganger 
stoler på vår egen forstand, fordi det er aldri for sent å snu.  
	  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Har du opplevd noen situasjoner i livet ditt som du vil omtale som en «storm»? Hva 
skjedde? 

• Har du noen ganger havnet i en «storm» eller et «forlis» fordi du ikke lyttet til Gud? 

• Hvis du var ombord i skipet sammen med Paulus, hvordan ville du tatt imot 
advarselen hans? Ville du også ha stolt mer på kapteinen og offiseren? 

• Hva eller hvem tenker du på som «verdens ende»? Hvordan når vi verdens ende 
med evangeliet? 

• Hva kan vi egentlig stole på når alt kommer til alt: vår egen forstand eller Guds 
ord?


