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I Apg 13,4-12 kommer Paulus og Barnabas til byen Pafos på Kypros, hvor de møter en 
trollmann. Denne trollmannen har holdt den romerske landshøvdingen borte fra troen, 
derfor konfronterer Paulus denne trollmannen og sier: «Du djevelens sønn, full av all 
slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre 
Herrens rette veier krokete?» Etter dette ble trollmannen blind i en tid, og 
landshøvdingen kom til tro når han så Den Hellige Ånds kraft. 

I Apg 5 kan vi lese om Ananias og Saffira som faller død om da de blir konfrontert med 
at de har løyet for Gud. Men i disse episodene får vi se Guds hånds verk. I dagens tekst 
leser vi om at Guds hånd var på trollmannen. Hånden er brukt som et bilde på et 
redskap for å utføre arbeid. Det er styrken og kraften som ligger bak arbeidet som blir 
gjort som ligger bak dette uttrykket. Alle folk skal kjenne Herrens hånd (Jos 4,24), og 
det er ikke bare snakk om å kjenne Guds trøst, men å kjenne Hans styrke og makt. Når 
Paulus og Barnabas skulle på misjonsreise, så la apostlene hendene på dem og ba for 
dem. De la på dem styrke og kraft. 

Det er en likhet mellom det som skjer i denne historien og hvordan Paulus selv opplevde 
å møte Jesus. Paulus var også ute etter å gjøre Guds vei krokete, og hans møte med 
Gud er også at han ble blind for en tid. Denne gangen står han på andre siden og 
konfronterer trollmannen med DHÅs kraft. For å gjøre dette, for å våge se et annet 
menneske inn i øynene og kalle ham en sønn av djevelen, så må man være fylt med og 
ledet av DHÅ. Og Paulus hadde fått øynene åpnet av DHÅ. 

Hvordan ser denne trollmannen ut i våre liv? Kanskje skjuler han seg på en helt annen 
måte i dag og holder oss borte fra Gud. Derfor er det vanskeligere for oss å konfrontere 
det. Noe av det som kan holde oss borte fra Gud er kanskje noe så enkelt som 
hverdagen. Å jobbe for mye eller for lite, problemer med penger eller ekteskap og andre 
bekymringer. På disse områdene kan vi kanskje se Elymas i dag, fordi de kan hindre oss 
i troen. Vi kan be om at DHÅ hjelper oss se hva som er til hinder for troen, slik at vi kan 
konfrontere de tingene. 

I denne historien er det egentlig ikke trollmannen eller DHÅs virksomhet gjennom Paulus 
som er det viktigste, men at landshøvdingen fikk komme til tro. Likevel var dette ting 
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som måtte ryddes av veien for at Herrens vei skulle bli gjort rett og at han skulle kunne 
snu om til frelse. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hva var det som fylte Paulus og hva var det som fylte trollmannen? 

• Hva menes med «Guds hånd» og er det alltid en god ting at Han holder sin hånd 
over oss? Hva skjedde med Elymas? 

• Barjesus, et av navnene på trollmannen, betyr sønn av Jesus (men hadde forøvrig 
ingenting med Jesus Kristus å gjøre). Men hvem viste det seg at han egentlig var 
sønn av? 

• Hva gjorde at landshøvdingen kom til tro?  

• Hva tror du det vil si å gjøre Herrens veier krokete? 

• Hva kan gjøre Guds veier krokete i ditt eget liv? 

• Hvordan kan Guds veier for deg bli gjort rette? 


