S P RIN T AA G A A R D KOR S H OL M · PA U L U S

Ingen anden enkeltperson blandt
mennesker har præget Det Nye Testamente
lige så meget som Paulus. I dette hæfte
skal vi følge ham i hans tjeneste med
dens op- og nedture. Herigennem lærer vi
meget om den Jesus, Paulus stod i tjeneste
hos. Vi lærer også meget om, hvordan vi
selv kan stå i tjeneste hos Jesus.
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Lægger op til at deltagerne inddrager
deres eget personlige liv og erfaringer
i samtalen.

★★★

Er temaorienteret.

★★

Lægger op til at deltagerne arbejder
med generelle, teologiske spørgsmål.

Paulus

Er en grundig gennemgang af
Bibeltekster, vers for vers.
Forudsætter at deltagerne har læst
hjemmefra.
Er velegnet til grupper, der ikke har
den store erfaring med bibellæsning.
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Forord
Paulus var et af de mennesker, Gud brugte rigtig meget
i de første årtier efter Jesu død og opstandelse. Han
blev en af pioner-missionærerne, en af dem, der fik
lov at skrive flest sider i Det Nye Testamente. Både for
Gud og Paulus selv er det helt klart, at fokus skal være
på det budskab, Paulus fik at give videre. Men det kan
også lære os meget at se nærmere på Paulus som Guds
redskab. En del af de ting, vi lærer her, kan vi med
fordel prøve at oversætte til vores egen situation i dag.
I dette hæfte vil vi fokusere på Paulus – men det kan
naturligvis ikke adskilles fra hans budskab, så det vil vi
også nyde undervejs.
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Vejledning
Hvert afsnit har en struktur med fire T’er: »Tjek ind«,
hvor man lige møder hinanden, inden man for alvor
går i gang med emnet. »Tilbedelse«, hvor man beder
sammen. »Tilegnelse«, som er langt det største afsnit,
hvor man gennemgår kapitlets indhold. »Tjeneste«,
hvor man til sidst prøver at se, hvad vi kan bruge
denne samlings konklusioner til i vores hverdag. Man
er naturligvis fri til at gøre mere eller mindre ud af
disse T’er – eller bytte rundt på dem. For eksempel har
nogle grupper den gode tradition at afslutte med et
bedemøde, og for deres vedkommende vil det sikkert
være naturligt at lægge punktet »Tilbedelse« til sidst.
Dog rummer »Tilbedelse« altid et vigtigt bibelvers, man
bør indlede med. Paulus kunne ikke skrive ret mange
sætninger, uden at omtale Jesus Kristus. Derfor indledes
hvert afsnit med, at der i »Tilbedelse« er et sådant vers,
som man kan bruge som inspiration til tak og bøn.
Når der står »Læs«, er det, fordi jeg lægger op til,
at man læser teksten sammen – det er oftest nemmest,
hvis én læser den højt. Der er indimellem nogle ret
lange læsninger. På den måde får I også en »smagsoplevelse« – enten af spændende beretninger fra Apostlenes
Gerninger eller af Paulus’ måde at skrive breve på. Hvis
I finder dem for lange, kan I nøjes med at læse de vers,
der angives i [ ]. De øvrige bibelhenvisninger kan I
eventuelt også slå op og læse.
Hæftet består af syv afsnit samt et valgfrit ottende
afsnit, som man ikke behøver for at få sammenhængen
med.
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Judæa

Ifølge Ny Testamente har de tre missionsteam været i
endnu flere byer, men på kortet ses dem, der nævnes
ved navn. Oplagte af de ikke-nævnte er taget med i
parentes nedenfor. Enkelte gennemrejse-byer, der er
nævnt i Apotlenes Gerninger, er ikke medtaget af hensyn til overskueligheden.

1. missionsrejse
Barnabas og Paulus m.fl.
ApG 13,1 - 14,28. ca. år 46-48.
Byer i rækkefølge:
2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-11-3-2

2. missionsrejse
Paulus og Silas m.fl.
ApG 15,40 - 18,22. ca. år 49-52.
Byer i rækkefølge:
2-(x)-10-9-(8)-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-1-2

3. missionsrejse
Paulus og Thimoteus m.fl.
ApG 18,23 - 21,16. ca. år 52-57.
Byer i rækkefølge: Her er beskrivelsen i ApG kortfattet i
forhold til alt det, der skete i de 5 år. Ved hjælp af Paulus’ breve kan vi få flere oplysninger, men de er ikke til
at sætte 100% præcist ind i rejse-ruten.
2-(x)-(10)-(9)-(8)-23-(21 på et tidspunkt, muligvis her og
derefter tilbage til 23)--(13)-(14)-(17)-(18)-13 [vi er nu i
ApG 20,6] -25-26-27-28-29-30-31-24-1
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Paulus’ liv
År 5

ca. 33
34
34/36

39
35-44
44
45-48
48
49-52
52-57
57
58-59
60
60-61
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Født i Tarsus (ApG 22,3)
Skolegang i Jerusalem
(ApG 22,3; ApG 26,4)
Uddannet rabbiner, farisæer
(ApG 23,6; Fil 3,5)
Forfølger af de første kristne
(ApG 9,1ff)
Omvendt ved Damaskus (ApG 9,3ff)
Besøg i Arabien (Gal 1,17)
Første besøg hos menigheden i Jerusalem (ApG 9,26f; Gal 1,18)
Til Tarsus (ApG 9,30)
Arbejdede i Antiokia (ApG 11,25f)
Ophold i Syrien og Kilikien (Gal
1,21f)
Til Jerusalem og Antiokia
1. Missionsrejse (ApG 13,1 - 14,28)
Apostelmødet i Jerusalem
(ApG 15; Gal 2,1-10)
2. Missionsrejse (ApG 15,36 - 18,22)
Skrev 1 Thess og 2 Thess
3. Missionsrejse (ApG 18,23 - 21,16)
Skrev Gal, 1 Kor, 2 Kor og Rom
Til Jerusalem - uro - tilfangetagelse
(ApG 21,15 - 23,22)
Fange i Cæsarea ved havet
(ApG 23,23 - 26,32)
Rejsen til Rom, indanket sin sag for
kejseren
(ApG 26,32; ApG 27,1 - 28,28)
Første fangenskab i Rom
Skrev Ef, Fil, Kol og Filem

Jødisk
teolog

Kristen
teolog

Aposteltjenesten

?6264

?6467

Flere missionsrejser?
Muligvis
Spanien (Rom 15,24), Kreta (Tit 1,5),
Makedonien (1 Tim 1,3),
Lilleasien (2 Tim 4,13),
Korinth (2 Tim 4,20)
Skrev 1 Tim, Tit og 2 Tim
Blev taget til fange igen, led martyrdøden under Kejser Nero i Rom
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1. Farisæer og forfølger
TJEK IND

Hvad glæder I jer til, nu hvor I skal bruge noget tid på
at se nærmere på Paulus?
I kender nok alle sammen en del til Paulus allerede.
Prøv hver især at nævne tre egenskaber ved Paulus,
som I har lagt mærke til. Var han for eksempel hidsig,
omsorgsfuld, modig, indadvendt, klog, stædig, fysisk
stærk, musikalsk osv.?
TILBEDELSE

Indgangsvers: Rom 5,1
Bed for jeres opdagelsesrejse omkring Paulus.
TILEGNELSE

Læs Fil 3,4-6 og ApG 22,25-29
Måske skal vi begynde med at aflive en myte, der stadig florerer i mange sammenhænge: Det er ikke sådan,
at vores hovedperson til at begynde med hed Saulus, og
da han så blev omvendt, fik han navnet Paulus. Lige fra
sine barneår har han haft begge navne. Han var nemlig
både jøde og romersk statsborger. Hans jødiske navn
var Saulus, og hans romerske navn var Paulus. NT
bruger begge navne om ham efter hans omvendelse, for
eksempel da han rejser ud på sin første missionsrejse
(ApG 13,1-3). Men da han derefter mest var i romerske
områder, blev det hans romerske navn, man brugte, og
derfor er det dette navn, vi kender ham under.
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Læs ApG 7,57-8,4 og 9,1-2
Paulus er et eksempel på, at Gud, allerede før et menneske bliver omvendt, udruster det til en kommende
tjeneste. Som jøde kendte Paulus GT og det jødiske folk
og sprog. Som romer kendte han hedningernes kultur
og sprog. Begge dele fik han brug for, da Gud kaldte
ham til at være teolog og missionær for hedningerne.
I første omgang fulgte den unge Paulus mest den
jødiske linje og blev »elite-farisæer«. Paulus blev leder
blandt farisæerne, når det gjaldt udryddelsen af den
nye sekt, der kaldtes »Vejen«. Ifølge farisæerne forkyndte denne sekt falsk lære og tolkede Skrifterne helt
forkert på grund af en henrettet forbryder, der hed
Jesus, og som i sin gudsbespottelse havde påstået, at
han var Guds søn.

Læs, hvad Paulus selv skriver om dette: Gal
1,13-14; ApG 26,1-11
1. Hvad havde Paulus, der gjorde ham til »elite-farisæer«?
2. Hvilket forhold havde han dengang til kristendommen?
3. Hvilken »bivirkning« havde den forfølgelse, som Paulus (ApG 8,1) påbegyndte?
4. Kan I nævne andre personer fra Bibelen, kirkehistorien
eller nutiden, som Gud allerede, inden de blev kristne,
havde udrustet til en tjeneste for ham?

Læs Matt 23,1-36 [23,1-24]
Farisæerne var en af de toneangivende grupper i det jødiske samfund. De tilstræbte at lære alle Skrifterne i GT
udenad og at leve efter alle de bud, de fandt i disse. De
troede på, at Gud frelste et menneske, når det gik ind
under Guds lov. Farisæerne regnede også med, at Guds
tilgivelse var nødvendig – men at den var forbeholdt
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dem, der i iver for Gud og hans ord gjorde alt, hvad et
menneske selv kan gøre.
5. Kan man godt sige, at farisæerne egentlig bare fulgte
det, Gud havde skrevet i sit ord?
6. Hvor var det, at »kæden hoppede af« for dem?
7. Også i dag kan vi fristes til at blive »moderne farisæere«. Hvordan ser en moderne farisæer ud?
8. Hvordan kan vi beskytte os mod at blive farisæere?

Læs ApG 9,1-19
9. Hvordan kan det lade sig gøre, at et menneske, der
direkte forfølger kristendommen, pludselig selv bliver
overbevist kristen?
10. Kan I næven eksempler på, at det også sker i dag i
Danmark?
11. Prøv at forestille jer, hvordan det har været for Ananias: Hvilke følelser har han gennemlevet den dag, der
berettes om her?
12. Hvorfor mon Paulus blev blind og først fik synet igen,
da Ananias lagde hænderne på ham og bad for ham?
13. Hvad var helt naturligt det første, der skete med en
ikke-døbt, der kom til tro på Jesus?
TJENESTE

Bed for de mange kristne, der i dag forfølges, fordi de
tror på Jesus.
14. Hvordan kan vi i dag hjælpe Gud med at gøre åndeligt
blinde mennesker seende?
15. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med ikke at blive
moderne farisæere?
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