
Ledervejledning til studiehæftet: 

Paulus – fra forfølger til forkynder 
 
Dette er ikke en fyldestgørende vejledning, men kan forhåbentlig give inspiration til 

arbejdet med Paulus. Den indeholder nogle af mine tanker i forbindelse mit arbejde med 

dette hæfte om Paulus. 

 

I arbejdet med at lave et hæfte om Paulus for 4-8 årige børn har det været svært at 

”koge” så omfangsrigt og på visse punkter vanskeligt et emne ned. For det første at få det 

ned på et niveau, som aldersgruppen kan forholde sig til. For det andet at få så stort et 

emne ned på et antal timer, som den aldersgruppe kan spænde over. På opgavesiderne vil 

der sikkert være opgaver, som de yngste i gruppen har svært ved at klare, men så kan de 

måske farve nogle af tegningerne, mens de ældste i gruppen løser de sværere opgaver.  

 

Arbejdet med Paulus er meget spændende.  

Han er en utrolig fascinerende person, og hans liv er spændende og oplevelsesrigt.  

Det, jeg gerne vil have frem med dette hæfte om Paulus, er den forandring hans liv får, da 

han møder Jesus og bliver en kristen. Hans ihærdighed bliver brugt til det helt modsatte 

end tidligere – fra at forfølge og fange de kristne bliver det til at fortælle og forkynde 

om Jesus for hedninger i et mægtigt område. Mødet med Jesus får konsekvenser for 

resten af hans liv, hvor han er parat til at bruge al sin tid og risikere meget - endda sit liv.  

 

Jeg har ikke gjort så meget ud af rejserne, da jeg ikke tror, aldersgruppen kan rumme 

hverken længden eller mængden af hans rejser. I stedet har jeg prøvet at fokusere på 

forskelligheden i hans oplevelser undervejs på rejserne.   

 

Paulus havde to navne – et jødisk og et græsk - Saulus og Paulus. Paulus var jøde, men også 

romersk statsborger. Jeg har valgt at bruge navnet Paulus i hele hæftet, men der er en 

opgave i lektion 2, hvor der ganske kort arbejdes med at Paulus havde to navne. Paulus 

begyndte at bruge sit græske navn i begyndelsen af den første missionsrejse. Måske fordi 

det virkede bedre at bruge det navn, når han skulle i kontakt med hedningerne. Paulus 

bragte evangeliets glade budskab ud til alle Romerrigets provinser og store byer, og der 

blev oprettet kristne menigheder i mange store byer i Romerriget.  
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1. PAULUS FORFØLGER DE KRISTNE 
Ap.G. 7,54-8,3 
 
For at få opmærksomheden vendt mod det at forfølge nogen og det at være forfulgt, kan 

man lege en lille fangeleg.  

Måske kan det give en snak om, at man kan have nogle bestemte, man gerne vil fange, og 

hvor ihærdig man kan blive for lige netop at få fanget dem. Det kan måske også give en 

snak om, hvordan det føles, hvis der hele tiden er nogle bestemte efter én. 

 

Prøv at give et billede af personen Paulus før han mødte Jesus. Hvad lavede han og hvad 

troede han på?  

Paulus var udlært teltmager. Ap.G. 18,3. 

Paulus var en lovtro farisæer, uangribelig i lovretfærdighed og en ivrig forfølger af kirken. 

Det siger han om sig selv i Fil. 3, 5-6. Han var uddannet grundigt i skrifterne, og han var 

brændende af iver for Gud. Men Paulus troede ikke, at Jesus var Guds Søn. Paulus var 

endda så brændende i sin iver for Gud, at han forfulgte dem, der troede at Jesus var Guds 

Søn – de kristne. Både mænd og kvinder fik han anholdt og sat i fængsel. Han havde endda 

skaffet sig tilladelse til det. Ap.G. 22,3-4 

 

Fortæl beretningen om Stefanus. Paulus var med i denne beretning og han var ikke en 

passiv person. Ved at han passede på tøjet for stenkasterne, var han delagtig i det, der 

foregik.  

Paulus kendte fra sig selv til det at være imod Jesus. Han kendte også fra sig selv, hvor 

ivrige modstanderne kunne blive efter at få de kristne skaffet af vejen. Det han senere 

kom til at møde i sit liv, kendte han fra den modsatte side. 

 

Det er vigtigt, at vi er ivrige og ihærdige med det sande og gode. 
 

 

2. PAULUS MØDER JESUS 
Ap.G. 9,1-9 

 
Medbring en kraftig lommelygte/stærk lampe eller evt. en kamera med en blitz for at give 

en fornemmelse af at blive blændet af et skarpt lys. 

Medbring også tørklæder til at binde for øjnene for at give en oplevelse af ikke at kunne 

se noget. Leg blindebuk, hvor man skal føres af nogle andre. 

 

Fortæl optakten til Paulus’ møde med Jesus. 

Paulus var på vej til Damaskus med en tilladelse til at anholde de kristne i byen og få dem 

fængslet (også dér). Derefter skulle han have ført dem til Jerusalem for at de kunne få 

deres straf.  

 



Fortæl beretningen om Paulus’ møde med Jesus. Den stærke, ivrige og arbejdsomme Paulus 

blev hjælpeløs. Han måtte føres videre af andre. Han øjne var åbne, men han kunne ikke se 

noget, og sit mål med besøget i Damaskus fik han ikke opfyldt.   

Denne oplevelse blev et vendepunkt i Paulus’ liv, og den fik betydning for resten af hans liv 

og virke.  

Vi behøver ikke øjne for at ”se” Jesus. Jesus skal vi se med hjertet.  

 

Gud kan møde alle mennesker – selv en stærk modstander. 

 

3. GUD VIL BRUGE PAULUS 
Ap.G. 9,9-31  
 

Medbring en kurv og et reb som kontaktpunkt til Paulus’ redning. 

 

Fortæl beretningen om Ananias, der fik besked fra Gud om at gå til Paulus. Ananias kendte 

Paulus, som en der havde gjort meget ondt mod de kristne. Han havde også hørt om Paulus’ 

ærinde i Damaskus. Hvordan mon det er at få besked på at gå lige i armene på fjenden? 

Ananias gik med løftet fra Gud og i tro på Gud.  

Paulus blev helbredt, blev døbt og kom til kræfter igen. 

 

Fortæl om forandringen med Paulus. Det er fantastisk at læse, hvordan han straks 

prædikede i synagogerne, at Jesus var Guds Søn. Ikke underligt at folk ikke kunne forstå 

det og blev forbavset. Han var jo kommet i helt andet ærinde.  Paulus blev så ivrig og 

ihærdig i sin forkyndelse, at jøderne kom til kort over for ham.  

Guds suveræne indgriben i hans liv fik ham til at vende ryggen til det, han tidligere havde 

været optaget af og arbejdet ivrigt for. I stedet blev han tilhænger af det, han før havde 

forfulgt. Han forandrede sig fra at være en fanatisk forfølger til en glødende tilhænger. 

Rollerne blev byttet om, og det blev Paulus, der skulle ryddes af vejen. Der blev holdt vagt 

ved byportene både nat og dag, for at Paulus ikke skulle smutte væk, men Paulus blev 

alligevel hjulpet ud af byen om natten. 

 

Gud finder vej alle steder 

 

4. PÅ REJSE FOR AT FORTÆLLE OM JESUS 
Ap.G. 14,8-20 

Ap.G. 16,11-15 

Ap.G. 19,23-20,2 

Ap.G. 20,7-12 

 

Fortæl kort om antallet af Paulus’ rejser, om varigheden af dem og om omfanget af dem. 

Han nåede rundt i alle Romerrigets områder og store byer, og der blev oprettet kristne 

menigheder mange steder. 

 

 



Paulus’ tre missionsrejser: 

1. rejse: Ap.G. 13-14. Rejsen varede ca. 2 år.  

2. rejse: Ap.G.15,36-18,22. Rejsen varede ca. 3 år og undervejs var han i Korinth i 18 

måneder. 

3. rejse: Ap.G.18,23-21,16. Denne rejse er hans længste og han rejste alene. Undervejs var 

han i Efesos i 2 år.  

 

Fortæl kort det vigtigste fra de fire beretninger, som gerne skulle vise mangfoldigheden i 

Paulus’ oplevelser på sine rejser. 

Underet: I Lystra kommer den lamme til at gå. 

Omvendelsen: I Filippi bliver Lydia og hele hendes familie døbt. 

Modstanden: I Efesos bliver der kæmpet for at bevare deres gamle guder. 

Forkyndelsen: I Troas prædiker Paulus hele natten.  

 

Fortæl også kort beretningen om Paulus og Silas i fængsel. Ap.G. 16,16-40. 

 

Den Gud sender er ikke alene. 

 

 

5. PAULUS PÅ SIN SIDSTE REJSE 
Ap.G. 27-28 
 
Medbring en stok, en pisk, et skib og nogle sten.  

Brug dem i forbindelse med et kort rids af Paulus’ egen beskrivelse af sine oplevelser i 

tjenesten for Gud. 2. Kor. 11,23-33. 

 

Fortæl kort hvorfor Paulus skulle til Rom. Ap.G. 21,17-26,32.   

 

Fortæl beretningen om Paulus’ rejse til Rom. Gud sendte ham og de andre på skibet ud på 

en omvej, men omveje er også veje, Gud bruger. Paulus fik lov til at helbrede mange på 

Malta.  

Gud brugte også Paulus i Rom. Han var i fangenskab, men han havde tilladelse til at bo for 

sig selv – dog med bevogtning af en soldat. Der kom mange til hans bopæl og Paulus 

prædikede, underviste og vidnede fra tidlig morgen til aften. Paulus fik mulighed for at 

prædike for mange, og ingen hindrede ham i det.  I 2 år boede Paulus i sin lejede bolig i 

Rom og tog imod alle, der kom til ham.  

Paulus brugte også tiden til at skrive mange af sine breve til menighederne.  

Bibelen siger ikke noget om Paulus’ død, men nogle mener, at han blev henrettet af kejser 

Nero.  

 

 

Omveje er også veje, Gud kan bruge. 

 
 


