
Paulus – apostel efter befaling fra Gud1

Hvem var Paulus?

Første gang vi hører om Paulus, er i Apostlenes Gerninger kap. 8, hvor han forfølger de kristne i 

Jerusalem. Her møder vi ham først som Saulus. Men, er han er født og opvokset i byen i byen 

Tarsus, som lå i Lilleasien som barn af jødiske forældre, hvor han blev opdraget som jøde, men fik 

også  indsigt i græsk filosofi2. Først som ung mand kommer han til Jerusalem for at studere den 

jødiske lov.

Saulus møder Jesus og bliver omvent.

Senere i Apg. møder vi igen Saulus – denne gang under et togt mod de kristne i Damaskus, hvor 

han blive mødt af Jesus på vej dertil, der spørger ham, hvorfor han følger Ham – underforstået 

Gud3. Da Jesus viser sig for Saulus, er der så et klart lys, at Saulus bliver blændet af det og kan 

efterfølgende ikke se noget som helst og må have hjælp af dem, der er draget med ham. Efter at 

have mødt Jesus, drager Saulus så videre til Damaskus, hvor han opholder sig i 3 dage uden at spise 

og drikke inden han møder Ananias, som Jesus har sendt til ham.Det kræver dog noget overtagelse 

af Ananias, før han overhovedet vil møde Saulus på grund af det, som han har gjort mod de kristne 

før hen. Jesus må så fortælle Ananis, at han faktisk har en plan med lige netop Saulus, der skal 

bringe Jesu navn frem til hedninger, konger og Israels børn. Ananias ligger sine hænder på Saulus, 

der bliver fyldt af Helligånden og kan efterfølgende se igen4.

Salus prædker, flygter og møder de kristne.

Efter at været blevet omvendt, bliver Saulus så døbt, opholder sig i Damaskus, hvor han så 

begynder at prædke i synagoerne. Det fornærmer nogle af jøderne i byen, fordi de nærmest havde 

forvent at han var kommet til byen for at udryde dem, der troede på Jesus. Han er dog blevet så 

stærk i troen, at han i stedet sætter dem på plads i stedet for. Jøderne beslutter sig så til at rydde 

Saulus af vejen, men han hører om det og flygter ud af byen ved at blive firet over muren i en kurv5.

Tilbage i Jerusalem prøver Saulus at slutte sig til disciplene, men de er godt bange for ham, fordi de 

ikke har glemt, hvem Saulus var. Men, som den eneste tager Barnabas sig af ham og får på den 

måde kontakt til apostlene, men igen må han flygte, da der er nogen som vil rydde ham af vejen6.

1 1. Tim 1, 1
2 http://undervisning.religion.dk/kristendom/Kristendommens-udbredelse  
3 Apg. 9, 1 - 9
4 Apg. 9, 10 - 19
5 Apg. 9, 19 - 25
6 Apg. 9, 26 - 31

http://undervisning.religion.dk/kristendom/Kristendommens-udbredelse


Saulus udsendes.

Som tidligere nævnt havde Jesus udset sig Saulus som det redskab, der skulle bringe Jesu navn frem 

til hedninger, konger og Israels børn. Derfor kommer Helligånden til menigheden i Antiokia under 

en gudstjeneste, hvor Saulus og Barnabas netop opholder sig. Menigheden ligger hænderne på dem 

og de sendes ud i verden7.

Missionsrejserne.

Der er ingen tvivl om, at Saulus kom vidt omkring på sine missionsrejser. Vi ved, at han har været 

på Cypern8, i Syrien9, Grækenland10, Markedonien11, og muligvis helt til Spanien12. Først sammen 

med Barnabas, siden hen i selskab med Silas, da Saulus og Barnabas bliver uenige om en række 

ting13. Det er også under én af missionsrejserne, at Saulus kommer til at hedde Paulus14.

7 Apg. 13, 1 - 3
8 Apg. 13, 4 - 12
9 Apg. 14, 21 – 28
10 Apg. 17, 14 -  Apg. 21
11 Apg. 16, 6 - 10
12 http://jesusnet.dk/svar/showpage.php?action=vissvar&id=538  , Rom 15, 24; Første Klements brev
13 Apg. 15, 36 - 41
14 Apg. 13, 9 - 10

http://jesusnet.dk/svar/showpage.php?action=vissvar&id=538


Breve i NT.

Paulus ligger navn til Romerbrevet, 1. og 2, Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, 

Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, 1. og 2. Thessalonikerbrev, 1. og 2. Timotheusbrev, Titusbrevet, 

Filemonbrevet – altså 13 breve i alt, hvoraf de 7 i alt regnes for at være skrevet af Paulus selv og de 

6 andre er man uenig om, det er Paulus selv der har skrevet dem15.

Paulus fængles og løslades.

Under sine missionsrejser kommer Paulus også i klammeri med myndighederne, som anser ham 

som værende som trussel og bliver derfor kastet i fængsel16. Det giver også lejlighed til at forkynde 

Guds ord over myndighederne, som til sidst løslades.

Paulus sidste tid.

Man formoder, at Paulus endte sine dage i Rom under Kejser Nero 's forfølgelser af de kristne i år 

15 http://jesusnet.dk/svar/showpage.php?action=vissvar&id=314  
16 Apg. 16, 16 - 40

http://jesusnet.dk/svar/showpage.php?action=vissvar&id=314


64 sammen med Peter. Her skrev han 2. Timotheusbrev med sin henrettelse for øje, hvor han blev 

henrettet ved halshugning et sted på vejen til havnebyen Ostia.17

17 http://jesusnet.dk/svar/showpage.php?action=vissvar&id=538  

http://jesusnet.dk/svar/showpage.php?action=vissvar&id=538

