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SAULUS

PAULUS

omskåret på
ottendedagen, israelit af
fødsel, at Benjamins
stamme. Fil 3

født som romersk
borger. ApG 21-22

Hvem er Saulus/Paulus?

Fil 3,4b-6:
Hvis nogen anden mener at
kunne stole på noget ydre, så
kan jeg det endnu
mere: omskåret på
ottendedagen, israelit af
fødsel, af Benjamins stamme,
hebræer af hebræere, lovtro
farisæer, ivrig forfølger af
kirken, uangribelig i
lovretfærdighed.
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Hvem er Saulus/Paulus?
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ApG 9,1-19
Saulus fnyste stadig af raseri og
truede Herrens disciple med mord;
han gik til ypperstepræsten v2 og bad ham om breve til
synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte
til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og
kvinder, og føre dem til Jerusalem. v3 Men undervejs,
netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et
lys fra himlen pludselig om ham. v4 Han faldt til jorden
og hørte en røst sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du
mig?«v5 Han svarede: »Hvem er du, herre?« Han
sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger. v6 Men rejs
dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal
gøre.« v7 Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte
de røsten, men de så ingen.

v10 I Damaskus var der en discipel, som hed
Ananias, og til ham sagde Herren i et syn: »Ananias!«
Han svarede: »Ja, Herre!« v11 Herren sagde til ham:
»Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas'
hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, v12 og
han har i et syn set en mand, der hedder Ananias,
komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen
kunne se.« v13 Ananias svarede: »Herre, jeg har hørt
af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod
dine hellige i Jerusalem. v14 Og her har han fuldmagt
fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der
påkalder dit navn.« v15 Men Herren sagde til ham:
»Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at
bringe mit navn frem for hedninger og konger og
Israels børn, v16 og jeg vil vise ham, hvor meget han
skal lide for mit navns skyld.«

v8 Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt
hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte
lede ham ved hånden og føre ham ind i
Damaskus. v9 I tre dage kunne han ikke se, og han
hverken spiste eller drak.

v17 Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde
han hænderne på ham og sagde: »Broder Saul,
Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på
vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt
af Helligånden.« v18 Og straks var det, som faldt der
skæl fra hans øjne, han kunne se igen, og han rejste
sig og blev døbt.v19 Og han tog føde til sig og kom til
kræfter.

NT: Helligånden giver os troens syn
NT: dåb og Helligånden hænger altid sammen

Ethvert skrift er indblæst af Gud

han kendte jo
Skrifterne????

3

19-07-2016

4

19-07-2016

For han er det redskab, jeg har
udvalgt til at bringe mit navn frem
for hedninger og konger og Israels
børn,
Naturgaver: teoretisk skarp, nidkær, god til tale
og argumentation, handlekraftig leder
Nådegaver: Helligånden udruster ham med tro
og teologisk indsigt på apostolisk niveau, så han
kan bruge naturgaverne rigtigt! Endvidere
tungetale og profetisk gave mm.

Ethvert skrift er indblæst af Gud

Fra Paulus, apostel, ikke
fra mennesker, ikke
udsendt af et menneske,
men af Jesus Kristus og
Gud Fader, som oprejste
ham fra de døde..
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Efter længde:
Rom, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Ef, Fil, Kol,1
Thess, 2 Thess, 1 Tim, 2 Tim, Tit,
Filem.
13 breve, vi kender + …?

2 Tim 3,14-15:
Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet
overbevist om! Du kender dem, du har lært det
af, og fra barnsben kender du De hellige Skrifter,
der kan give dig visdom til frelse ved troen på
Kristus Jesus.
2 Tim 1,5:
og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og
som allerede din mormor Lois og din mor Eunike
havde, og som jeg er vis på, at du også har.
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ApG 16,1-3:
Paulus kom også til Derbe og Lystra. Og se, dér
var der en discipel ved navn Timotheus, som var
søn af en troende jødisk kvinde og en græsk
far. Timotheus var velanskrevet hos brødrene i
Lystra og Ikonion. Ham ville Paulus gerne have til
at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til
jøderne i de egne; for alle vidste, at hans far var
græker.

Mødre og bedstemødre
i forvandlingens tjeneste …
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Før omvendelsen:
Var Paulus en god mand? (set med egne øjne, set med menneskers
øjne, set med Guds øjne)
Hvordan så Paulus på forholdet mellem Gud og mennesket?
Efter omvendelsen:
Var Paulus en god mand? (set med egne øjne, set med menneskers
øjne, set med Guds øjne)
Hvordan så Paulus på forholdet mellem Gud og mennesket?

Paulus havde en meget voldsom og pludselig omvendelse. Nogle får
den slags omvendelser. Andre oplever mere en glidende overgang,
måske over flere år. Andre igen oplever ingen overgang, men vokser
op i troen og bliver i troen. Del med hinanden, hvordan netop din
livshistorie er. Tal om hvilke styrker og svagheder der kan være ved
de forskellige måder at kommer til tro på.

velsignede spørgsmål !!
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