
Kapitel 27

Paulus resa till RomPaulus resa till Rom

1 När det var bestämt att vi 
skulle avsegla till Italien, över-
lämnade man Paulus och någ-
ra andra fångar till en officer 
som hette Julius och som till-
hörde den kejserliga vakten.

Beskrivningen av sjöresan visar hur Gud är med de sina i livets 
alla förhållanden, och också hur Paulus var utrustad att ge råd åt 
världsliga ledare. Paulus storhet och vishet återspeglar Guds ära. 
Berättelsen visar också att Gud inte alltid ger välgång och lycka åt 
de kristna. De drabbas här av den ena motgången efter den and-
ra, men allt tjänar till det bästa för hans rike. 

Lukas beskrivning av resan till Rom anses som ett mästerstycke – 
den mest träffsäkra beskrivningen av en sjöresa under antiken. 
Han är själv inte sjöman, men är mycket väl informerad om alla 
detaljer. 

De andra fångarna var dödsdömda fångar som hade gladiatorspe-
len som destination. Det var en centurion, med det ärorika nam-
net Julius, som fick befälet över fångarna, och vid ankomsten le-
vererades Paulus till kejsarens juridiska deputerade, som såg till 
att han fick goda förmåner (jfr Fil 1:13).

2 Vi gick ombord på ett fartyg 
från Adramyttium som skulle 
gå till hamnar i Asien, och av-
seglade. Aristarkus, en make-
donier från Tessalonika, var 
med oss.

Adramyttium låg i Egeiska havet söder om Troas. Fartyget var en 
kustskepp som seglade längs kusten och gjorde många stopp. Lu-
kas var en av följeslagarna, och en annan var Aristarkus (omtalas i 
19:29; 20:4 och Kol 4:10) som var en av dem som överlämnade 
insamlingen i Jerusalem. Dessa medresenärer gavs troligen lov att 
följa Paulus som ett bevis på hans anseende.

3 Dagen därpå lade vi till i 
Sidon, och Julius som behand-
lade Paulus väl, lät honom gå 
till sina vänner för att få den 
hjälp han behövde.

Sidon ligger ungefär 100 km norrom Cesarea. Det är ytterst an-
märkningsvärt att Paulus som fånge fick gå till sina vänner. Han 
kunde inte vara kedjad vid en soldat, för då skulle han inte alls ha 
släppts iväg. Julius litade på honom, möjligen för att han kände 
honom från tidigare.

4 När vi hade lagt ut därifrån, 
seglade vi i lä av Cypern, efter-
som vi hade motvind.

Vinden var västlig, dvs. motvind, och den gjorde seglatsen myck-
et svår. Man seglade därför norrut på nordöstsidan om Cypern där 
motvinden inte var omöjlig att betvinga.

5 Och sedan vi seglat över 
öppna havet längs kusten av 
Cilicien och Pamfylien, lade vi 
till vid Myra i Lykien.

På norrsidan av Cypern fick de hjälp av västgående underström-
mar. Den här etappen räckte många dagar, kanske så länge som 
två veckor enligt vissa noteringar. Några menar att Aristarkus 
lämnade dem här, men det vet vi inget om.

6 Där fann officeren ett skepp 
från Alexandria som skulle 
segla till Italien, och han tog 
oss ombord på det.

Att man inte seglade direkt från Alexandria till Kreta och Italien 
berodde på samma starka nordvästliga och västliga vindar. Via 
Myra kunde man till stor del utnyttja lä. Det var ett stort skepp, 
för v 37 uppger totala antalet manskap och passagerare till 276.

7 Under åtskilliga dagar gick 
seglingen långsamt, och då vi 
med knapp nöd hade nått Kni-
dus och vinden inte tillät oss 
fortsätta, seglade vi i lä av Kre-
ta vid Salmone.

Sträckan mellan Myra och Knidus på Mindre Asiens sydvästligaste 
udde var ett par hundra kilometer men kunde genomföras ytterst 
långsamt. De var tvungna att ankra ofta och invänta bättre vindar. 
De kunde inte fortsätta rakt västerut utan måste ta av mot sydväst 
runt Kretas östliga kust med utposten Salmone. Det var för riska-
belt att segla norrom Kreta.

                                                                                                                             Apostlagärningarna, del 2, bibelstudium 25
Ola Österbacka, S:t Johannes ev-luth. församling 2013–2014



8 Och sedan vi med stor svå-
righet hade följt kusten, kom vi 
till en plats som heter Goda 
hamnarna, nära staden Lasea.

Ingendera av de här platserna nämns i grekisk litteratur, men man 
har lokaliserat Goda hamnarna till en skyddad bukt strax österom 
Matala-udden, där skyddet mot de nordvästliga vindarna upphör.

9 Eftersom det hade gått en 
lång tid och sjöresan blivit far-
lig – fastedagen var redan förbi 
– varnade Paulus dem

Sjöresan hade hittills slukat många dagar och man hade passerat 
den stora försoningsdagen som då inföll i början av oktober. Det 
var sannolikt att Paulus hade iakttagit fasta den dagen. Troligen 
hade resan inletts under senare delen av augusti. Tiden mellan 
mitten av september till början av november ansågs farlig för sjö-
farten, och från 11 november avstannade all sjöfart för fyra må-
nader.

10 och sade: ”Ni män, jag ser 
att den här sjöresan kommer 
att bli riskfylld och medföra 
stor förlust inte bara av last 
och skepp utan också av våra 
liv.”

Paulus var möjligen med om ett rådslag, vilket vittnade om hans 
anseende trots att han var fånge, eller så uttryckte han sin egen 
ståndpunkt som ledde till att de andra började överväga hur man 
skulle förfara med fortsatt resa. Paulus har erfarenhet av tre 
skeppsbrott (2 Kor 11:25) och ser riskerna.

11 Men officeren litade på 
styrmannen och skeppets äga-
re och inte på det Paulus sade.

Skeppets ägare och kapten tog beslut om fortsättning och centu-
rionen hade ansvar bara för soldaterna och fångarna, inte för 
skeppet som helhet.

12 Och då hamnen inte var en 
lämplig plats för övervintring, 
beslöt flertalet att lägga ut där-
ifrån och försöka nå Fenix, en 
hamn på Kreta som ligger öp-
pen mot sydväst och nordväst. 
Där ville de tillbringa vintern.

Flertalet kan här ha varit de nämnda, som förstärktes med att offi-
ceren röstade med dem. Fenix låg ca 60 km västerut på sydkus-
ten, och Lukas kan endast tala om staden enligt hörsägen utan att 
vara exakt. Man undrar hur en hamn på sydkusten kan vara öp-
pen mot nordväst, och hur en sådan hamn kan vara en bättre 
övervintringsplats än Goda hamnarna. Vi noterar endast att Fenix 
förespråkades av erfarna sjöfarare.

StormenStormen

13 När så en svag sydlig vind 
blåste upp, menade de att de 
kunde genomföra vad de hade 
föresatt sig. De lättade ankar 
och seglade längs Kretas kust.

Det var inte någon lång sträcka som låg framför, och allt såg till 
en början bra ut.

14 Inte långt därefter svepte en 
kraftig virvelstorm, den så kal-
lade Nordosten, ner från ön.

Nu skedde en överraskande vändning i resan. Från de 2 500 höga 
bergen kom en ökänd ”tyfon” helt plötsligt farande.

15 Då skeppet fångades upp 
av den och inte kunde hålla 
upp mot vinden, gav vi efter 
och lät det driva. 

Skeppet kunde inte längre styras upp mot vinden och därmed 
tappade man kontrollen. Det enda var nu att låta skeppet driva 
med vinden.

16 Vi kom i lä bakom en liten 
ö som heter Kauda och lycka-
des med knapp nöd bärga 
skeppsbåten.

Kauda (Gavdos) är världsdelen Europas sydligaste punkt och är 
en liten triangelformad ö 40 km söder om Kreta. Skeppsbåten ha-
de en avsevärd storlek och kunde vid behov användas som livbåt. 
Nu använde man läsidan av Kauda och fick upp båten som hittills 
bogserats. Lukas tycks inbegripa sig själv i arbetet, vilket visar att 
allas krafter behövdes.
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17 När de hade dragit upp 
den, tog de nödutrustningen i 
bruk och slog trossar om skro-
vet. Och eftersom de var rädda 
att de skulle kastas upp på Syr-
tenbankarna, lade de ut dri-
vankaret och lät skeppet driva.

Nu fortsätter de sjövana matroserna med att slå trossar runt skro-
vet på tvären för att förhindra timret att spricka sönder och ge 
läckage, vilket kunde förorsakas av den hårda belastning som de 
tunga masterna gav. Syrtenbankarna var två, här gäller det den 
större av dem som var vida fruktad av sjöfararna. Om nordostvin-
den skulle pågå länge kunde de lida skeppsbrott på bankarna 
utan chans till räddning. Nu måste man ändra skeppets kurs, vil-
ket också lyckades, eftersom man så småningom kom till Malta. 
Man har debatterat vad ”chalásantes tò skeûos” betyder, det som 
här översätts med drivankare. Att endast lägga ut tyngder i vattnet 
skulle inte ändra riktningen. Lenski hänvisar till beräkningar gjor-
da av J Smith (The Voyage and Shipwreck of St. Paul) enligt vilka 
man sänkte huvudseglet så att det vände skeppet i västnordvästlig  
riktning.

18 Då vi var hårt ansatta av 
stormen, började de dagen 
därpå kasta lasten överbord,

Redan dagen därpå började man kasta tung last överbord. Ännu 
kastade man inte sädlasten (jfr v 38).

19 och på tredje dagen kasta-
de de med egna händer skep-
pets utrustning överbord.

Här avses möblerna: sängar, bord etc. men ännu inte trossar och 
master (jfr v 40).

20 Varken sol eller stjärnor 
syntes på flera dygn, och stor-
men låg på, så att vi till sist 
förlorade allt hopp om rädd-
ning.

Utan sol eller stjärnor kunde man inte navigera, och därmed tap-
pade man alla begrepp om position och tid. Verbformen ”förlora-
de” är pågående, vilket antyder att det sista hoppet inte definitivt 
var ute. Åtminstone ser vi av det följande att Paulus hyste hopp.

21 De hade nu inte ätit på 
länge. Då steg Paulus fram mitt 
ibland dem och sade: ”Ni män 
borde ha lytt mitt råd att inte 
lägga ut från Kreta och så und-
vikit denna skada och förlust.

Den svåra sjögången gjorde normal matlagning omöjlig, för att 
inte tala om svårigheten med sjösjuka. På skeppet rådde despera-
tion och utmattning. Att Paulus nu träder fram vittnar om hans 
personliga styrka, men den drivande orsaken var ängelns uppen-
barelse för honom (v 23). Han talar inte med överlägset ”vad var 
det jag sa” utan påminner om misstaget för att de framdeles skulle 
lita på honom.

22 Och nu uppmanar jag er att 
vara vid gott mod. Inte en en-
da av er skall mista livet, bara 
fartyget skall gå under. 

Till de desperata medpassagerarna får nu Paulus förmedla Guds 
besked, att ingen enda ska omkomma. Men när det gäller skeppet 
finns inget hopp. Detta blev följden av att man inte satte tilltro till 
Paulus ord.

23 En ängel från den Gud som 
jag tillhör och tjänar stod näm-
ligen bredvid mig i natt,

Paulus talar till hedningar, även om det kan ha funnits enstaka 
judar bland dem, och därför vittnar han om sin Gud med särskild 
betoning. Bara ett himmelskt sändebud kunde komma till Paulus 
under en sådan natt, och Paulus ser en möjlighet att framföra ett 
vittnesbörd om Guds makt.

24 och han sade: Frukta inte, 
Paulus. Du skall stå inför kejsa-
ren. Och se, alla dem som seg-
lar med dig har Gud skänkt 
dig.

Ängeln påminner Paulus om Guds allmakt och om hans beskydd. 
Det är två budskap han förmedlar: att Paulus ska nå Rom och stå 
inför kejsaren, och att alla som färdades på skeppet skulle bli 
räddade tack vare Guds barmhärtighet genom Paulus och hans 
bön för dem. Att han bett oupphörligt är självklart.
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25 Var därför vid gott mod, ni 
män. Ty den tilltron har jag till 
Gud att det blir som han har 
sagt mig.

Männen var fyllda av fruktan och desperation. Sådana situationer 
använder Gud enligt sin vilja för att omvända människor till insikt 
om sin själs frälsning. Paulus vittnesbörd om sin tro avsåg att 
väcka tro också hos hans medresenärer.

26 Men vi måste kastas upp på 
en ö.”

Paulus får av ängeln beskedet att de kommer att bli skeppsbrutna 
på en ö. Så blev det också.

SkeppsbrottetSkeppsbrottet

27 Den fjortonde natten kom 
och vi drev omkring på Adria-
tiska havet. Vid midnatt börja-
de sjömännen förstå att de 
närmade sig land.

Paulus har troligen fått budskapet den trettonde natten och berät-
tade det genast på morgonen. Antalet gäller resan från Kreta till 
Malta. På den tiden var Adriatiska havet namnet på havet mellan 
Malta, Italien, Grekland och Kreta. De sjövana hörde på brän-
ningarna att de närmare sig land innan de ännu kunde se land.

28 De lodade och fann tjugo 
famnars djup. Kort därefter 
lodade de igen och fann att 
djupet var femton famnar.

En famn är 180 cm. Eftersom vattendjupet snabbt avtog kunde de 
dra slutsatsen att de nu inte var långt från land. 

29 De var rädda för att vi skul-
le driva upp på något skarpt 
skär och kastade därför ut fyra 
ankare från aktern och längta-
de efter att det skulle bli dag. 

Nu stod de inför en ny fara. De hade inte seglat rakt med vinden, 
alltså mot sydväst, utan med hjälp av seglet mot västnordväst. 
Om de nu skulle driva mot klippor skulle skeppets bredsida möta 
klipporna och slås sönder. De lade nu ut ankare från aktern och 
revade seglet och skeppet stod alltså med fören mot land. De 
kunde nu bara be att trossarna skulle hålla.

30 Men sjömännen gjorde ett 
försök att fly från skeppet och 
firade ner skeppsbåten i sjön 
under förevändning att de 
skulle kasta ut ankare från fö-
ren.

Sjömännen var sluga, och förstod att de skulle ha större chans att 
klara sig i den mindre skeppsbåten än i det stora skeppet. Lukas 
avslöjar att det var en förevändning att de skulle kasta ut ankare 
från fören, för att ge större stadga åt skeppet. De hade redan firat 
ner skeppsbåten och snart skulle de vara borta.

31 Paulus sade till officeren 
och soldaterna: ”Om inte des-
sa stannar kvar ombord, kan ni 
inte räddas.”

Paulus är uppmärksam och ser vad det handlar om. Hans ord till 
officeren och soldaterna visar att hela manskapet inklusive kapte-
nen och ägaren var med om flyktplanen. Utan sjömännen skulle 
ingen ha kunnat hantera fartyget. Det räckte nu att soldaternas liv 
var i fara för att de skulle handla.

32 Då kapade soldaterna tros-
sarna på skeppsbåten och lät 
den driva.

Officeren gav omedelbart order att kapa trossarna så att skepps-
båten blev obrukbar.

33 Just innan det dagades 
uppmanade Paulus alla att äta. 
Han sade: ”I fjorton dagar har 
ni nu väntat och varit utan mat 
och inte ätit något.

Paulus träder åter fram med den auktoritet som Gud hade gett 
honom. Under de fjorton dygnen hade de knappt ätit ordentlig 
mat – många var sjösjuka och andra uppgivna och väntade på 
döden. Men nu skulle Gud visa att hans ord håller. 
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34 Därför uppmanar jag er att 
äta. Det behöver ni för att bli 
räddade, för ingen av er skall 
förlora så mycket som ett hår-
strå på sitt huvud.”

Det var nödvändigt att ha krafter för att simma eller ta sig in till 
land, och den kraften måste de få av mat. Paulus kan hänvisa till 
Guds löften, att de alla ska komma oskadade i land. Det är ett 
stort under som håller på att ske, ett under som förutsägs av Pau-
lus. ”Vad Gud har lovat är fast som döden.”

35 När han hade sagt detta, 
tog han ett bröd, tackade Gud 
inför dem alla och bröt det och 
började äta.

Nu följer handling, efter att orden har uttalats. Och Paulus visar 
hur man ska äta: man ska tacka Gud för att han ger mat. Och 
tacksägelsen är ett vittnesbörd inför hedningar. Själva tacksägel-
sen lyfts fram som viktigare än själva ätandet. Måltiden har inget 
med nattvard att göra. 

36 Då fick alla nytt mod och 
tog sig mat, också de.

Paulus framstår i allt detta som en stor ledare, en kristen ledare i 
en hednisk omgivning, där också hedningar ser upp till honom 
och lyder honom och får välsignelse genom detta.

37 Vi var allt som allt tvåhund-
rasjuttiosex personer ombord.

Ett dåtida skepp vägde mellan 500 och 1000 ton, och man kunde 
ha en passagerare per 1,5 ton. Att antalet nämns är ett uttryck för 
det faktum att Paulus var den faktiska ledaren över dem.

38 Efter att ha ätit sig mätta 
lättade de skeppet genom att 
kasta vetelasten i sjön.

Nu fick besättningen nya krafter och kunde hämta lasten och kas-
ta den överbord. Det hade stått klart för alla att det inte skulle gå 
att rädda skeppet med dess last. Ju lättare skeppet var, desto läng-
re kunde det driva mot land. Allt det här skedde innan det blev 
ljust.

39 När det blev dag kände de 
inte igen landet, men de fick 
syn på en bukt med jämn 
strand och beslöt sig för att om 
möjligt låta skeppet driva upp 
där.

Man tror att platsen var en bukt på nordvästra delen av ön Malta, 
i dag ett populärt turistmål: St. Paul’s Bay. Lukas beskriver an-
blicken som med en videobild. Längre bort var stranden klippig, 
och det var en lättnad för sjömännen att se den låga stranden in-
ne i bukten.

40 De kapade ankarna och 
lämnade dem i havet. Samti-
digt löste de trossarna till styrå-
rorna, hissade förseglet för 
vinden och styrde mot stran-
den.

Styrårorna var två, en på var sida om skeppet, och de hade tagits 
upp och surrats fast under stormen. Skeppet kunde nu styras mot 
den låga stranden.

41 Men de drev mot ett rev 
och lät skeppet gå upp på det. 
Fören borrade sig in och stod 
orubbligt fast, under det att 
aktern alltmer bröts sönder av 
de kraftiga vågorna. 

Utanför bukten bildades en sandbank av de starka vågorna från 
havet och det gick inte att undvika att de fastnade där. Den fortfa-
rande starka vinden bröt sönder skeppet, sedan fören borrat sig 
fast i sandbanken. 

42 Soldaterna beslöt då att 
döda fångarna så att ingen 
skulle kunna simma i väg och 
fly. 

Soldaterna ansvarade för fångarna med sina egna liv (jfr 16:27). 
De ville därför döda alla fångar så att ingen kunde anklaga dem 
för att ha misskött sitt uppdrag. Beslutet måste emellertid godkän-
nas av officeren. 
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43 Men officeren ville rädda 
Paulus och hindrade dem från 
att utföra sin plan. Han befall-
de att de simkunniga först 
skulle hoppa i vattnet och ta 
sig i land

Officeren bar själv ett ännu större ansvar än soldaterna, men han 
hyste ett stort förtroende för Paulus. Han kunde mycket väl ha 
beordrat att alla andra än Paulus skulle dödas. Men han hade ta-
git intryck av Paulus profetia att alla skulle bli räddade. Därför gav 
han order att alla skulle försöka ta sig i land.

44 och därefter de övriga, en 
del på plankor och andra på 
vrakspillror från skeppet. På 
det sättet räddades alla i land.

Antagligen kunde åtminstone sjömännen simma. Eftersom skep-
pet hade brutits sönder fanns det gott om vrakspillror och vinden 
drev dem automatiskt mot land. Ängelns budskap hade till alla 
delar gått i uppfyllelse. Gud tog hand om dem alla.

Kapitel 28

På MelitePå Melite

1 Sedan vi hade blivit rädda-
de, fick vi veta att ön hette Me-
lite. 

Melite är det nutida Malta med sin kända hamnstad Valetta. (SFB 
98 har här ett fel i sin not, eftersom Kefallenia är en av de joniska 
öarna utanför Grekland.)

                                                                                                                             Apostlagärningarna, del 2, bibelstudium 30
Ola Österbacka, S:t Johannes ev-luth. församling 2013–2014


