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Leksjon Jesus forandret Saulus, forfølgeren. 
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Oversikt 

1. Innledning 

2. Saulus forfulgte menigheten. (Apgj 8:1-3)  

3. De troende ble spredt og vitnet om Jesus mange steder. (Apgj 8;4-8)  

4. Saulus møter Jesus. (Apgj 9:1-9)  

5. Gud sendte Ananias til Saulus. (Apgj 9:10-19)  

6. Saulus begynte sin forkynnertjeneste. (Apgj 9:20-30)  

7. Det ble roligere tider for menighetene. (Apgj 9:31)Konklusjon 

Tips til læreren 

Undervis alt i denne leksjonen unntatt det som står i de fargede rutene. 

1. Innledning 

 Vi begynner med å se på det vi allerede har lært. 

Lærer: Repeter den forrige leksjonen ved å stille følgende spørsmål til studentene. 
Svaret finner du i kursiv etter hvert spørsmål. 

 Da Satan skjønte at han ikke kunne stanse apostlene ved at de religiøse lederne truet dem, 
hadde han en annen plan. Hva var det? 

Å skape problemer mellom de troende i menigheten. 

 Hva var hovedansvaret for apostlene som Kristi representanter? 

Å lære menigheten det Jesus hadde lært dem mens Han var her på jord. De skulle også undervise nye ting 

som Den Hellige Ånd åpenbarte for dem etter at Jesus hadde fart opp til Himmelen. 

 Hvilke kvalifikasjoner krevde apostlene av dem som skulle dele ut mat til enkene? 

- Være godt kjent av menigheten  

- Ha godt rykte  

- Være menn som var ledet av Den Hellige Ånd  

- Være forstandige menn. 

 Stefanus var en av dem som skulle dele ut mat til enkene. Han hadde også en annen 
tjeneste. Hva var det? 

Han var bibellærer. 
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 Hvordan reagerte de jødiske lederne da Stefanus anklaget dem for å ha forkastet og drept 
Guds Sønn? 

De ble rasende og steinet Stefanus til døde. 

 Hvem så Stefanus stå ved Sin Fars høyre hand? 

Jesus Kristus. 

2. Saulus forfulgte menigheten. 

 Etter at Stefanus var død, satte jødene i gang en omfattende forfølgelse for å ødelegge 
menigheten i Jerusalem. 

Lærer: Hver gang du ser ikonet en åpen Bibel og ordene ”Les …” som under her, kan du 
be en av studentene om å lese dette avsnittet høyt. 

 Les Apgj 8:1-3. 

 Saulus var en leder i forfølgelsen av menigheten. 

Lærer: Hver gang du ser et spørsmålstegn som ikon, som nedenfor her, kan du spørre 
studentene og gi dem tid til å tenke og svare. Noen ganger kan mer enn ett svar vøre 
korrekt, men som regel er det bare ett riktig svar. Uansett, om studentene ikke svarer 
med det som er skrevet under i skråskrift, må du forklare dem det. 

 Hva gjorde Saulus første gang vi hører om ham i Apostelgjerningene? 

Han passet på klærne til dem som steinet Stefanus til døde. 

Saulus var helt enig i mordet på Stefanus. 

 Saulus trodde ikke at Jesus fra Nasaret var Guds Sønn og Forløseren Gud hadde lovt å sende. 

Saulus mente at de kristne var vranglærere og at Jesus Kristus var en forfører som hadde dødd 
som en kriminell. 

 Saulus trodde han tok vare på Jehovas ære. Jehova var navnet på Gud i det Gamle Testamentet. 

Saulus påsto at Jesus var en løgner, og at Han snakket blasfemisk om Abraham, Isak og Jakobs 
Gud, da Han sa at Han var Guds Sønn. 

I sin iver følte Saulus seg forpliktet til å ta vare på æren til fedrenes Gud. Derfor forfulgte han 
de kristne og fikk dem drept eller kastet i fengsel. 

3. De troende ble spredt og vitnet om Jesus mange steder. 

 Saulus var bestemt på å utrydde denne nye religionen. 

Mange av de troende flyktet fra Jerusalem og dro til andre byer og landsbyer. Overalt hvor de 
kom, vitnet de om Jesus. 

 Les Apgj 8:4. 
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 Filip var en av den som dro fra Jerusalem. 

Filip var en av de sju som var valgt til å dele ut mat til enkene. 

 Filip vitnet om Jesus for folket i Samaria. 

 Les Apgj 8:5. 

Lærer: Vis kron kart 3. 

Plakat: Pek på ”Samaria.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Samaria” med pil som peker på dette området. 

 For å forstå hvem samaritanerne var, må vi se litt på biblehistorien. 

Sa assyrnerne slo nordriket Israel, tok de mange jøder med til Assyria som fanger. 

Lærer: Vis kron tidsline 1. 

Plakat: Pek på ”Israels fall” og så på ”Eksil.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Israels fall” og ”Eksil.” 

 

Lærer: Vis kron kart 2. 

Plakat: Pek på ”Nordriket” og  så på ”Assyria” og ”Samaria.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Nordriket” og så ”Assyria” og ”Samaria.” 

Assyrerne befolket senere denne delen av Israel med avgudsdyrkere fra andre land. Med årene 
ble de inngiftet med jøder som ikke hadde blitt bortført til Assyria. 

Området ble kalt Samaria, og innbyggerne var samaritanere. 

Etter hvert bygde de sitt eget tempel. De dro ikke til templet i Jerusalem for å tilbe Gud. 

 Jødene foraktet samaritanerne. 

Jødene ville ikke blande seg med dem for de var ikke fullblods jøder. 

 På tross av denne holdningen til samaritanerne, dro Filip til Samaria. 

Filip fortalte folket i Samaria at også de kunne bli Guds barn ved troen på Jesus. 

 Dette førte til at mange av samaritanerne trodde på Jesus som sin Frelser. 

 Les Apgj 8:6-8. 
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4. Saulus møter Jesus. 

 Saulus fortsatte med å forfølge de kristne i Jerusalem. 

 Saulus oppdaget at mange kristne hadde flyktet til andre områder og fortalte om Jesus. Da ordnet 
han seg med tillatelse fra de religiøse lederne for å dra etter de kristne og arrestere dem. Han ville 
ta dem med til Jerusalem og få dem straffet. 

 Les Apgj 9:1-2. 

Lærer: Vis kron kart 3. 

Plakat: Pek på ”Jerusalem” og ”Damaskus.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Jerusalem” og ”Damaskus.” PP vil dra en pil til ”Damaskus.” 

 Paulus var innstilt på å slette ut denne nye religionen. 

 Saulus hørte Stefanus forkynne Guds Ord, og han så at Stefanus dø en triumferende død. 
Likevel ville han ikke omvende seg og tro. 

Saulus var en svært stolt og hard jødisk leder, og det så ikke ut som noe kunne få ham til å se 
at han var en synder som behøvde Jesus som sin Frelser. 

 Saulus var kanskje den en minst kunne tro skulle komme til tro på Jesus. 

Men les hva som skjedde. 

 Les Apgj 9:3-9. 

 Vi leste om lyset som skinte omkring Saulus. 

Husk hva som skjedde en dag Jesus var på jord. Han tok med seg tre av disiplene sine opp på 
et fjell. 

 Hva skjedde mens disiplene så på? 

Ansiktet til Jesus strålte som solen og klærne Hans ble skinnende hvite. 

 Hva var det ved Jesus som ble åpenbart denne dagen? 

Hans guddommelighet. 

 Lyset som skinte omkring Saulus kom fra den oppståtte og herliggjorte Jesus. 

Nå når Jesus var kommet tilbake til Himmelen, ble Hans fullkomne herlighet som Guds evige 
Sønn vist i et strålende lys. Det var denne herligheten Saulus så. 

Vers for læreren: Joh 17:5; 1 Tim 6:16 

 Synet av Herren Jesus gjorde Saulus blind, og det forandret livet hans. 

Nå visste Saulus sikkert at Jesus fra Nasaret hadde stått opp fra de døde, og Han var virkelig 
Guds Sønn og Forløseren som Gud hadde lovt å sende. 
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5. Gud sendte Ananias til Saulus. 

 Jesus sa at Saulus skulle gå til Damaskus. Der skulle han få vite hva han skulle gjøre. 

Saulus var blind på grunn av lyset fra Jesus som skinte omkring ham. Han ble ledet inn i 
Damaskus. Han verken spiste eller drakk på tre dager. 

Nå var ikke Saulus lenger den stolte storskryteren som dro fra Jerusalem noen dager tidligere. 

 I mellomtiden hadde Gud talt til en troende i Damaskus som hette Ananias. 

 Les Apgj 9:10-14. 

 Ananias var redd. 

 Om det hadde vært deg som har fått beskjed i en drøm at du skulle gå til Saulus, hvordan 
ville du ha følt deg? 

Sikkert redd slik som Ananias. 

 Hvorfor var Ananias redd for å gå til Saulus? 

Fordi han visste ikke at Saulus hadde møtt Jesus på veien til Damaskus. Han trodde at Saulus ville 

arrestere ham. 

 Herren fortalte Ananias at Han hadde utvalgt Saulus til en spesiell oppgave. 

 Les Apgj 9:15-16. 

 I følge disse versene, hvem skulle Gud sende Saulus til? 

- Hedningene 

- Konger 

- Jødene 

Gud hadde bestemt at Saulus skulle bli en av Hans største apostler. 

 Saulus ble totalt forandret etter at han møtte Jesus. 

Saulus var den som en minst skulle tro kunne bli en troende. Men da han forsto at Jesus virkelig 
var Guds Sønn, innrømte Saulus at han var en synder og tok imot Jesus som sin Frelser. 

 Vi kan tro at det er nytteløst å snakke om Jesus til enkelte personer. 

Vi tenker: ”Det er helt umulig at den personen kan bli frelst.” 

 Er det rett å tenke slik? 

Nei, for ingenting er umulig for Gud. 

Alle som vil høre på Guds Ord og la Gud tale til seg, kan bli frelst. 

Vi skulle ikke være redd for å fortelle sannheten til dem som ikke tror det er noen Gud og at 
Bibelen er Guds Ord. Den samme Gud som forandret Saulus, kan også forandre den mest 
beinharde motstander om han vil høre sannheten. 
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 Ananias var lydig imot Gud og gikk til Saulus. 

 Les Apgj 9:17-19. 

Noen ganger er vi som Ananias og frykter for at Gud kan be oss om noe vi ikke har lyst til å 
gjøre. Selv om vi er redde, skulle vi gjøre som Herren sier og stole på at Han vil være med oss 
alltid. 

Jeg er sikker på at Ananias var glad for at han gikk til Saulus. Det forstår vi når vi leser videre i 
Apostelgjerningene. Det meste av det som står videre i denne boken handler om Saulus og 
hvordan Den Hellige Ånd brukte ham til å fortelle om Jesus til folk i mange land. 

Lærer: Vis kron tidsline 2. 

Plakat: Pek på ”Paulus.” se anmerkning nedenfor 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Paulus.” 

Merk: Forklar at senere i Apgj ble Saulus nevnt med sitt romerske navn, Paulus. 

6. Saulus begynte sin forkynnertjeneste.  

 Saulus ble straks en uredd forkynner om den oppståtte Herren Jesus Kristus. 

Saulus vitnet ikke bare for de troende i Damaskus, men også for sine medsammensvorne 
motstandere i Damaskus som fremdeles hatet Jesu etterfølgere. 

 Les Apgj 9:20-22. 

 Saulus kjente godt det Gamle Testamentet. 

Før han kom til tro på Jesus, hadde han lært det Gamle Testamentet hos en mann som var 
kjent som den beste lærer i Israel. 

Vers for læreren: Apgj 22:3 

Saulus hadde også undervist i det Gamle Testamentet. 

Saulus minnet jødene i Damaskus på flere skriftsteder i det Gamle Testamentet som pekte 
framover mot Forløseren Gud hadde lovt å sende. Han forklarte hvordan alle disse profetiene 
var blitt oppfylt av Jesus da Han døde, ble begravet, sto opp fra de døde og for opp til 
Himmelen. Saulus møtte dem med udiskutable fakta for å overbevise dem om at Jesus var 
Guds Sønn, Forløseren de hadde ventet på. 

 Jødene planla å drepe Saulus. 

 Les Apgj 9:23-25. 

Saulus ble reddet ut fra Damaskus over bymuren. 

 Etter at Saulus hadde flyktet fra Damaskus, dro han tilbake til Jerusalem. 
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Da Saulus forlot Jerusalem, var han satans barn og en fiende av Jesus og Hans menighet. Da 
han kom tilbake, var han Guds barn, Jesu tjener og en kristen bror av menigheten. 

 Les Apgj 9:26-28. 

 Barnabas ble venn med Saulus. 

Barnabas var fra øya Kypros. Der hadde hans jødiske forfedre bosatt seg. Vi skal høre mer om 
Barnabas senere i historien. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Kypros.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Kypros” med pil på denne øya. 

 Satan satte opp sine etterfølgere til å prøve å drepe Saulus. 

 Les Apgj 9:29. 

Mennene Saulus diskuterte med, var de som hadde steinet Stefanus. Husk at Saulus var enig i 
at Stefanus skulle bli drept, og han passet på klærne til dem som steinet han. Men nå forkynte 
Saulus det samme som Stefanus hadde forkynt. 

De som Saulus tidligere var enig med, prøvde nå å drepe ham. Saulus måtte flykte igjen. 

 De troende hjelper Saulus å flykte. 

 Les Apgj 9:30. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Cesarea” og ”Tarsus.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Cesarea” og Tarsus” med pil som peker på disse områdene. 

Tarsus var hjembyen til Saulus. 

7. Det ble roligere tider for menighetene 

 Forfølgelsen som startet med Saulus, dabbet nå av. 

Menighetene i Judea, Samaria og Galilea opplevde roligere tider. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Judea,” ”Samaria” og ”Galilea.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Judea,” Samaria” og ”Galilea.” 

 Menigheten vokste åndelig og i antall. 
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 Les Apgj 9:31. 

 Hva skjedde med de troende da apostlene lærte dem Guds Ord? 

De vokste i kunnskap om Guds vilje og ble styrket i troen. 

 Hva gjorde at de troende var lydige imot Herren? 

Ærefrykten for Ham. 

 Hvem oppmuntret og styrket dem? 

Den Hellige Ånd. 

 Hva var resultatet av at de lærte andre om Jesus Kristus? 

Mange kom til troen på Jesus som sin Frelser. De ble døpt og ble en del av menigheten. 

8. Konklusjon 

 Hva kan vi lære av at de som ble spredt på grunn av forfølgelsen, fortsatte å vitne for 
andre om Jesus? 

Vi skulle fortelle andre om Jesus på tross av motstand og vanskeligheter. 

 Filip var lydig imot Herren og dro til Samaria med evangeliet. Hva kan vi lære av dette og 
anvende i våre egne liv? 

Vi skulle være lydige imot Herren og ta evangeliet til alle folkegrupper. 

 Hva kan vi lære av at Ananias var lydig imot Herren og gikk til Saulus selv om han var redd? 

At vi skulle være lydige imot Herren selv om vi er redde. 

 Hva kan vi lære av at Saulus kom til tro på Jesus, selv om han var den hardeste motstander 
imot de kristne? 

Vi skulle fortelle evangeliet til dem vi slett ikke tror vil ta imot det, for Gud kan forandre alle som vil høre 

på sannheten 

 Da Saulus forsto at Jesus virkelig var Guds Sønn, trodde han på Ham som sin frelser og 
begynte å fortelle andre om Ham. Hva skulle vi gjøre som tror på Jesus som vår Frelser? 

Fortelle andre om Ham. 

 

 


