Bibeltimeopplegg for sommerleirer 2008
Utarbeidet av Lisbeth Hjortland, barne- og familiekonsulent i Indremisjonsforbundet

Tøff nok?
Temaet for disse bibeltimene er hentet fra Paulus sitt liv, fra like før han ble kristen til
tiden like etter. Det er en dramatisk og spennende historie.
Tidsmessig befinner vi oss ikke så lang tid etter Jesu død og oppstandelse.
Det var mange som ble kristne på denne tiden. Evangeliet ble spredt over et større
geografisk område. Samtidig var det stor forfølgelse av de kristne. Det kostet å tro på
Jesus og bekjenne hans navn.
LITT OM PAULUS

Paulus ble født i byen Tarsus rundt år 0, og han vokste opp i et strengt jødisk hjem. Faren
var nok en rik mann, da den romerske borgeretten som Paulus ble født til ikke ble gitt til
hvem som helst. Paulus hadde to navn. Saul som var hans hebraiske navn, og Paulus som
var greskromersk. Saulus er den latinske utgaven av navnet.
Han fikk god utdannelse i skriftene og var på vei til å bli en skriftlærd, så han måtte
komme på kollisjonskurs med de kristne fra starten av. De forkynte at Jesus, som døde
som en forbryter på et kors var Messias, og det kunne ikke fariseerne like.
Den første gangen vi hører om Paulus i Bibelen er da Stefanus blir steinet. Da står det
"Saulus var enig i mordet på ham." Etter Stefanus død, starter forfølgelsen av de kristne
for fullt i Jerusalem, og Paulus er en av de verste. Han går inn i hjemmene og sleper ut
både kvinner og menn og får dem kastet i fengselet. De kristne flykter fra Jerusalem, og
Paulus bestemmer seg for å reise til Damaskus for å finne kristne der, og føre dem tilbake
i lenker til Jerusalem. På denne strekningen på ca 240 km, møter han Jesus i et lys, og
hører stemmen hans. Dette snur opp ned på Paulus sitt liv. Han blir nå en av Jesu
apostler, en av de som har møtt Jesus i levende live.
Han møtes først av motstand av de kristne, fordi han har vært en
forfølger, men etter hvert blir han respektert og får en sentral plass.
Paulus er ute på tre misjonsreiser. Den første er i år 45 - 47, den andre i
år 49 - 51 og den siste i år 52 - 56. Bakerst i de fleste Bibeler finner du
kart over hvor disse reisene gikk.
I år 56 holder han på å bli drept av folkemassen i Jerusalem og blir arrestert, ført til
Cesarea og så til Rom med et skipbrudd på Malta på veien til Rom.. Han blir frigitt i år
60, drar på en reise for så å komme tilbake til Rom ca. i år 64. Her blir han fengslet igjen
under keiser Neros kristenforfølgelser, og blir halshugd.
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Forslag til sanger:
Jesus spør om du er tøff nok (BSB (=Barnesangboka) nr. 158)
Tett ved sida mi går Jesus (BSB nr. 230)
Jeg er ikke flau når jeg forteller deg (BSB nr.132)
Han som bor i meg (GlaVox 7)
Du er du og du duger (BSB nr 28)
Hvilken mektig Gud vi har (BSB nr. 120)
Jesus sier: Vil du være med (BSB nr. 157)
Over berget, ned i dalen
Jesu soldat
Om jeg er liten eller stor (BSB nr. 204, Oslo Soul Children: Livsglede 2)
Livsglede (Oslo Soul Children: Livsglede 2)
Ikke en, ikke to, ikke tre, men alle (BSB nr. 125)

Forslag til misjonstime:
Jeg har lagt ved noe informasjon om Stefanusbarna i Egypt. Noe av dette er rettet inn mot
barnehager, men kan veldig godt tilpasses leirsammenheng.
Ta gjerne kontakt med Norsk Misjon i Øst v/ Vigdis Bjorå, tlf. 23 40 88 00 hvis dere
ønsker mer informasjon, bilder eller informasjon om hvordan dere kan samle inn penger
til dette arbeidet.

Forslag til illustrasjon:
Utstyr:
En halv kopp natron
En halv kopp eddik
En trakt
En tom flaske
En oppvaskbalje
Fremgangsmåte:
Sett trakten i flasken og flasken i oppvaskbaljen. Hell natron i tomflasken. Tilsett
eddiken. De to ingrediensene vil skape en reaksjon som vil boble ut av flasken.
Resultat:
Når natron og eddik kommer sammen, dannes det karbondioksid, en gass som vider seg
ut og trenger større plass enn det som er i flasken.
Anvendelse:
Har vi en gledelig nyhet, er det umulig å tie stille med den. Gode nyheter nærmest
”eksploderer” ut av hjertene våre. Slik er det også med den troen Gud har gitt oss.
Selv om troen er liten som et sennepsfrø, kan den utrette store ting. Når vi tilsetter Guds
ord (sml. eddiken) til den troen Ånden har gitt oss (sml. natron), styrkes og vokser vår
tro. Den Hellige Ånd gjør at troen vår blir ”for stor” til å være innestengt i våre hjerter.
Den må ut! Ånden hjelper oss til å spre budskapet om Jesus til andre.
(Illustrasjonen er hentet fra SR-lederboka utgitt av Norsk Søndagsskoleforbund 2002. I
den samme boken er det også et dramaeksempel om Paulus omvendelse, s. 19-20.)
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1. bibeltime: En ukjent tilskuer
Bibeltekst:
Ap.gj. 7.54-60
Bakgrunnsstoff:
Stefanus var en høyt aktet mann blant de kristne. Han var blitt valgt ut til diakonitjeneste,
og innsatt til tjenesten med håndspåleggelse og bønn. Han blir beskrevet som en mann
full av nåde og tro, og full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant
folket. Men dette kostet. Han ble dømt til døden og steinet av ypperstepresten, de eldste
og det høye råd.
Saulus var enig i at Stefanus ble drept. Han passet til og med på klærne til dem som
drepte han mens de holdt på. (Apg.7.58 og 22.20).
Ordforklaringer og fakta:

Diakoner: Diakon er en som tjener. Diakonene var blitt valgt til å gjøre praktiske,
dagligdagse ting slik at apostlene kunne konsentrere seg om å forkynne og undervise

Blasfemi: Blasfemi er å si noe som skal håne eller gjøre narr av Gud

Steining: Steining var en måte å henrette mennesker på, slike som hadde gjort en
grusom kriminell handling eller spottet Gud. De fikk bind for øynene, ble satt ned i et
hull i bakken, og så ble det kastet stein på dem.

Stefanus’ bønn: Stefanus visste at han holdt på å dø. Da han sa ”Ta imot min ånd”, ba
han om å få komme til Gud. Jesus bad en lignende bønn like før han døde.
Budskap:
Noen blir forfulgt fordi de tror på Jesus.
Visdom / kunnskap om Gud, kan ikke frelse oss. Bare Jesus kan.
Forkynnelsen:
Vi skal ta oss en tur til Jerusalem. Tidsmessig er det ikke så lenge etter at Jesus døde og
sto opp igjen og for opp til himmelen. Disiplene til Jesus er ivrige med å fortelle folket
om Han, og mange er blitt kristne.
Stefanus er en av dem. Han forteller om Jesus overalt. Han får dessuten en spesiell
oppgave. Han og seks andre menn blir valgt ut til diakoner, dvs. at de spesielt skulle ta
seg av de fattige i menigheten og de som ikke klarte å ta vare på seg selv. Han har en del
praktiske oppgaver, men han var fortsatt ivrig etter å fortelle om Jesus.
Det at han forteller om Jesus overalt med stor overbevisning, fører til at han får mange
fiender, blant annet skriftelærde og prester som mener de kan alt om Gud, men som ikke
tror at Jesus er Guds sønn. De mener dermed at Stefanus spotter Gud når han forteller om
Jesus som Guds sønn, som Frelseren som døde for menneskenes synder, og at sto opp
igjen fra de døde.
Derfor fører de Stefanus frem for ypperstepresten og det høye råd. Han vitner for dem
også ved å bruke skriftene (GT) som de også tror på og kan utenat, for å prøve å
overbevise dem om at Jesus er den frelseren, Messias, som Gud har lovet å sende og som
det står om i skriftene. Men de blir ikke overbevist. I stedet dømmer de han for å spotte
3

Gud. Straffen for det er steining til døden. Og Stefanus fornekter ikke Jesus selv om han
vet hva konsekvensen vil bli. I stedet ber han: Herre Jesus, ta imot min ånd. Og han ber
om tilgivelse for dem som dreper han. (Apg. 7.59-60)
Stefanus var den første martyr, dvs. den første som ble drept fordi ha trodde på Jesus.
Blant de som var med da Stefanus ble drept, var det en skriftlærd, en fariseer, som het
Saul eller Saulus. (Det er det samme navnet; Saul er hebraisk, Saulus er latinsk) Han var
ikke med på selve steinkastingen, men det står i Bibelen at han holdt klærne til dem som
gjorde det. Han var altså enig i drapet på Stefanus. (Apg. 7.58 og 8.1)
Saul/Saulus kom egentlig fra Tarsus i Lilleasia, men var jøde. I tillegg var han romersk
statsborger. En rett som farens hans hadde betalt dyrt for at familien skulle få. Det ga
status. Han hadde gått på fariseerskole i Jerusalem og hadde den kjente rådsherren
Gamaliel som lærer. Saul/Saulus mente og trodde – helt ærlig – at han var lydig mot Gud
da han var med på steiningen av Stefanus. Han var med på mange lignende episoder
seinere. Han raste mot de kristne.
Fariseerne var strenge med å holde budene og lovene. Hvis de holdt disse nøye, mente de
selv at de kom til himmelen.
Men Jesus gikk alltid hardt mot dem, for de stengte veien til himmelen for folket på den
måten. Ingen kan komme til himmelen ved å gjøre gode gjerninger. Bare ved troen på
Jesus.
Fariseeren Saul/Saulus, selv hvor lærd og modig han var, var altså på ville veier.
Lærdommen nyttet lite når han ikke forsto hva som var Guds vilje.
En liten historie:
Etter siste verdenskrig skulle et amerikansk militærfly gå fra en by i Tyskland til Napoli i
Italia. Etter klokken var de bare halvveis da de fine instrumentene i flyet viste at de var
fremme. Det var natt. Det kunne ikke være sant. De nektet å tro det og fløy videre.
Midt i Sahara-ørkenen leitet de forgjeves etter Napoli. Da de oppdaget at de var på feil
sted, hadde de ikke nok bensin til å fly tilbake. Flyet styret og alle om bord omkom.
En sterk vind hadde ført de så fort til Napoli den natten.
Instrumentene hadde rett.
Gud har gitt oss slike instrument – samvittigheten, men først og fremst Guds ord. Stoler
vi på Guds ord, når vi målet. Setter vi vår lit til våre egne tanker, bommer vi på målet.
Stefanus nådde målet. Han stolte på Guds ord. Han stolte på Jesus.
Saul/Saulus var på ville veier. Han trodde nok på Gud, men han stolte på at han selv
skulle klare å oppfylle det som måtte til for å komme til himmelen. Der tok han feil. Og
det ble han overbevist om etter hvert. Men foreløpig var Saul/Saulus på vei vekk fra
målet.
Også i dag er det mange steder i verden slik at det koster å tro på Jesus. Mange blir
forfulgt, de får ikke jobb, de blir mishandlet og til og med drept fordi de tror på Jesus. Vi
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må være med å be for de som opplever slike ting, at Gud må være med dem og gi dem
styrke og passe på dem. Jesus har til og med sagt at det kan komme til å koste å følge
han. Men han har samtidig lovet å være med oss. Vi kan være takknemlig for at vi slipper
å oppleve slikt her i Norge. Men kanskje noen kjenner på at det av og til kan være
vanskelig å være kristen har i Norge også. De blir mobbet og ertet fordi de tror på Jesus.
Det er vondt når slike ting skjer. Og vi skal alltid si fra til noen voksne når noen mobber
eller plager. Men vi kan også be til Jesus. Vi kan be om at han må gi oss kraft og styrke.
Og så kan vi be for de som er stygge mot oss. Det gjorde Stefanus. Og det gjorde Jesus
også, for eksempel rett før han døde, ba han for de som drepte han. Bønn virker!
Noe som kanskje et litt merkelig, er at en del steder der det ikke er lov å fortelle om
Jesus, og folk som tror på Han blir forfulgt, der blir det faktisk flere og flere kristne.
Kanskje blir de som opplever slikt enda mer brennende vitner. De blir så ivrige etter å
fortelle om Jesus fordi de er bombesikker på at det er sant. Og vitnesbyrdet deres taler
enda sterkere når de er villige til å ha det vondt og kanskje til og med ofte livet fordi de
tror på Jesus. Vi har nok noe å lære av dem.
1Kor 1:18
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir
frelst, er det en Guds kraft.
Joh 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved
meg.
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1. gruppesamling
Bli kjent med hverandre.
Snakk deretter litt sammen om de kjenner eller vet om noen som bli ertet / mobbet.
Er det noen på gruppen som noen gang er blitt ertet / mobbet fordi de tror på Jesus?
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2. bibeltime: Forfølgeren blir etterfølger
Bibeltekst: Apg. 9.1-20
Bakgrunnsstoff:
Etter drapet på Stefanus, kan det virke som om Saulus ble enda ivrigere etter å ta knekken
på de kristne.
Apg. 8.3: Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både
menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.
Saulus holdt seg i første omgang i Jerusalem og forfulgte de kristne der. Men det som
skjedde var jo at en del av de kristne dermed valgte å flytte til andre steder. Og evangeliet
spredte seg raskt også på denne måten. Saulus ville derfor dra til andre steder for å ta de
kristne til fange og slik begrense utbredelsen av kristendommen. Damaskus ble valgt ut
som målet for Saulus’ forfølgelsestokt.
Ordforklaringer og fakta:

Damaskus: Byen lå i Syria, nord for Judea, ca 240 km fra Jerusalem.

Sterk lys: De som var med Saulus, så og hørte noe, men de visste ikke hva det var.

Ananias: han gikk selv om han visste at Saulus kunne drepe han. Dette er en annen
enn Ananias i Apg. 5.

”Bror”: kristne ser på hverandre som medlemmer av Guds familie. Ananias behandlet
Saulus som en kristen fra det øyeblikk de møttes.

Omvendelse / Å vende om: Et ord som er blitt brukt mye i kristne sammenhenger,
men som barna kanskje ikke uten videre forstår. Å gå fra å ha ryggen mot Jesus til å
snu seg mot han, se han og følge han.
Budskap:
Forfølgeren blir Jesu etterfølger. Gud kan forandre et menneske totalt.
Forkynnelsen:
I Israel brukte de gjerne oksen som trekkdyr. Her i landet har det vært mer vanlig å bruke
hester. Oksen var ikke alltid så lett å styre. De måtte da stikke han med en stokk med en
skarp spiss på for å få han til å snu.
Saul/Saulus var en slik villstyring. Det måtte et skikkelig alvorlig og kraftig stikk til for at
han skulle snu, vende om.
Fortell historien fra Apg.9.1-20 om Paulus omvendelse med innlevelse, evt.
dramatiser den, gjerne som et enmannsdrama der du spiller Paulus og forteller
historien samtidig.
Historien kan evt. leses slik den står i Bibelen i etterkant.
I sin iver etter å forfølge de kristne, dro Saul/Saulus også utenfor landets grenser for å
plage dem og ta dem til fange. Damaskus var målet denne gangen. En reise på ca 240
kilometer, noe som sannsynligvis tok ca. 5-6 dager. Det tok så lang tid, for de kunne ikke
ta fly eller tog eller bil. De rei sannsynligvis på hester. (Vis gjerne på et kart. Henvis
gjerne en tilsvarende avstand som barna kan kjenne igjen.)
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Mange i Damaskus var redde fordi den grusomme og fryktede Saul/Saulus skulle
komme. Men det var nok ganske flaut for han å bli leiet i hendene inn i byen, blind og
hjelpeløs.
Møtet med Jesus var det stikket som fikk villoksen fra Tarsus til å snu, vende om. De tre
dagene han satt i Damaskus, ba han. Han ba sikkert om tilgivelse for alt det gale han
hadde gjort. Nå så han at han hadde tatt grundig feil. Jesus fra Nasaret var virkelig den
Messias som også Saul/Saulus ventet på. Det er om Jesus det står i Jes. 53.5:
Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på
ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
Dette var et vers fra jødene sin Bibel som Saul/Saulus kunne, men nå så han altså at det
var om Jesus dette var skrevet, selv om det var skrevet av profeten Jesaja over 700 år
tidligere. Saul/ Saulus fikk møte Jesus og han begynte å tro på han.
Saul/Saulus fikk etter hvert også nytt navn – Paulus, og han begynte et nytt liv. Han som
tidligere hadde vært en forfølger, ble nå en etterfølger. Og han begynte med en gang å
fortelle / forkynne om Jesus. Den modige Paulus fikk igjen fart på seg. Men ”pipa” hadde
fått en annen lyd: Jesus lever! Jesus er Guds sønn, Messias!
Paulus er et eksempel på at Gud kan forandre et menneske helt og gjøre det til et redskap
for seg.
Luk.1.37: For ingenting er umulig for Gud.
Gud hadde en oppgave for Paulus. Han skulle fortelle om Jesus til sitt eget folk, jødene,
og til andre folkeslag. Og Paulus ble en brennende og ivrig etterfølger av Jesus.
Gud har en oppgave for deg og meg også. Vi skal få fortelle andre mennesker om Jesus,
Frelseren.
Men spørsmålet i dag er rett og slett: Er du på Jesu side, eller er du på villspor?
Har du fått se Jesus som din frelser, har du vendt om til han?
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2. gruppesamling
JESUS SOM FRELSER
Det er to oppgaver på dagens gruppesamling.
Første oppgave skal de slå opp i Bibelen og lese Rom.3 23-24.
Deretter skal de skrive dette verset inn i den oppslåtte Bibelen på oppgavearket.
For de minste kan dette bli mye å skrive. Da kan evt. versene kopieres opp på forhånd og
limes inn.
Snakk litt sammen og forklar vanskelige ord.
Rettferdiggjort – Jesus ble dømt og tok straffen i stedet for oss. Derfor står vi uten skyld
for Gud.
Nåde – Gratis gave fra Gud; godhet, raushet, kjærlighet
Forløsning i Kristus – ny fødsel, nytt liv. Jesus brøt dødens og syndens lenker som holdt
menneskene bort fra Gud.
Oppgave 2 er et kryssord.
Løsning:
1. JESUS
2. FRELSER / FRELSAR
3. SYNDEN
4. REDDE / BERGE
5. TROR / TRUR

Rom.3.23-24:
Alle har syndet,
og de har ingen del i Guds herlighet.
Men ufortjent og av hans nåde
blir de erklært rettferdige
på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.

Alle har synda,
og dei er utan del i Guds herlegdom.
Men utan at dei har fortent det,
vert dei sagde rettferdige av hans nåde
på grunn av utløysinga i Kristus Jesus.

9

GRUPPESAMLING

JESUS SOM FRELSER
Bibelens viktigste innhold, er at Jesus døde
for oss for å frelse oss. Fiendene hans sa da
han hang på korset: ”Andre har han hjulpet,
men seg selv kan han ikke hjelpe.”
Hadde han frelst seg selv, kunne han ikke ha
frelst oss!
Jesus ville frelse deg og meg fra den straffen
som vi ellers måtte få fordi vi er syndere og
gjør mot Guds vilje.

1) Vi trenger en frelser.
Hva sier Bibelen?
Les og skriv Rom. 3.23-24.

2) Kryssord
1. Hvilket navn sa engelen at
Maria skulle gi det lille barnet?
2. Hva betyr det navnet?
3. Hva skal han frelse fra?
4. Kan du finne et annet ord for frelse?
5. I Den lille Bibel står det hvem
som bli frelst. Den som ….
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GRUPPESAMLING

JESUS SOM FRELSAR
Det viktigaste innhaldet i Bibelen, er at
Jesus døydde for oss for å frelse oss.
Fiendane hans sa då han hang på krossen:
”Andre har han hjelpt, men seg sjølve kan
han ikkje hjelpe.”
Hadde han frelst seg sjølve, kunne han ikkje
ha frelst oss!
Jesus ville frelse deg og meg frå den straffa
som vi elles måtte få fordi vi er syndarar og
gjer mot Guds vilje.

1) Vi treng ein frelsar.
Kva seier Bibelen?
Les og skriv Rom. 3.23-24.

2) Kryssord
1. Kva for namn sa engelen at
Maria skulle gje det vesle barnet?
2. Kva tyder det namnet?
3. Kva skal han frelse frå? (bokmål)
4. Kan du finne eit anna ord for frelse?
5. I Den vesle Bibel står det kven
som vert frelst. Den som ….
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3. bibeltime: Paulus blir forfulgt
Bibeltekst: Ap.gj.9.19-30
Ordforklaringer og fakta:
Bymurer: Byene hadde kraftige murer som var vanskelige å klatre over. I murene var
det porter som var låst om natten for å beskytte folk fra røvere og fiender som ville
invadere dem. Kurven kunne være et kraftig nett eller en bastbeholder som vanligvis
inneholdt ull, høy eller gress.

Barnabas: Senere dro han sammen med Paulus på den første misjonsreisen.


Budskap:
Andre må få høre om Jesus. Vi kan ikke ha det for oss selv, koste hva det koste vil.
Forkynnelsen:
Paulus hadde vendt om, blitt omvendt. Han var blitt en av Jesus sine disipler, etterfølgere.
Han ble med en gang veldig ivrig etter å fortelle videre om Jesus. Nå når han skjønte
hvem Jesus var og er, ville han at alle andre også skulle få høre om Jesus og forstå at han
er Frelseren.
Paulus fikk nytt navn. Paulus er et romersk navn som betyr liten, ubetydelig. Det stolte
kongenavnet Saul (Israels første konge), er byttet ut. Kanskje har dette sammenheng med
at Paulus oppdaget noe av det samme som døperen Johannes sa: Han (Jesus) skal vokse,
jeg skal avta. (Joh.3.30). Det er den rette innstillingen til den som skal bli verdens største
misjonær. For Paulus ble nemlig den første misjonær, den første som reiste til andre land
og fortalte folk om Jesus.
Men allerede der i Damaskus begynte Paulus å vitne / fortelle om Jesus, at han er Guds
sønn. Han går først til sine egne, de skriftlærde og fariseerne, i synagogen / kirken der i
byen. Noen tror, mange blir mistenksomme, og noen blir rasende.
”Var det ikke denne mannen som kom til Damaskus for å ta de kristne til fange og føre
dem i lenker til Jerusalem? Later han som om han er blitt kristen for å lure oss? For å
komme inn i miljøet og lettere kunne vite hvem han skal ta til fange?”
Paulus får ”smake sin egen medisin”. Nå er det han de vil ta til fange og til og med drepe.
Forfølgeren blir selv forfulgt.
Til slutt må de nye vennene hans, de kristne, hjelpe han med å rømme fra Damaskus. Og
det er ikke bare enkelt. Rundt byen er det en høy og tykk mur. I denne muren er det
porter hvor folk går ut og inn av byen. Disse portene er låst om natten for at ikke røvere
og fiender skal ta seg inn i byen. Og muren er vanskelig å klatre over. Soldater blir satt til
å holde vakt ved byportene både dag og natt for å ta Paulus til fange. Men noen av de
kristne vennene til Paulus kommer på en god ide. De finner en stor og solid kurv som de
plasserer Paulus oppi og så firer de han ned fra bymuren i en kurv, om natten, slik at han
kan rømme vekk derfra.
Paulus drar da til Jerusalem (v.26-30), men får det vanskelig der også. De andre kristne
og disiplene er redde. De også tror det er et lureknep når han sier at han tror på Jesus.
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Men det går bra. En mann som het Barnabas tar seg spesielt av Paulus. Han tar han med
seg til de andre disiplene og forteller hvordan Paulus har vendt om, og hvordan han ivrig
har fortalt om dette i Damaskus. Barnabas blir en av Paulus sine gode venner, som også
blir med han på den første misjonsreisen hans.
Men nå er det de gamle vennene til Paulus i Jerusalem som vil drepe han. Det er ikke
alltid så lett for en som nettopp er blitt kristen. En kan risikere å bli plaget eller mobbet.
Det fikk Paulus oppleve. Men Paulus var frimodig og tøff. Han fikk også oppleve at Jesus
var med han. Og det var så viktig for Paulus å fortelle videre om Jesus, at han faktisk var
villig til å lide og dø for det.
2.Kor.11.23-27:
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det enda mer! Jeg har arbeidet mer. Jeg
har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare.
Av jødene har jeg fem ganger fått førti slag på ett nær.
Tre ganger er jeg blitt hudstrøket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skibbrudd, et
døgn har jeg vært i dypet.
Ofte har jeg vært på reiser – i fare på elver, i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, i
fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre,
i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.
2.Kor.12.10:
Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og
trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!
Paulus fikk altså oppleve mye motgang seinere også. Men det gjorde ingenting, sier han.
Fil 1:21
For meg er livet Kristus og døden en vinning.
Han ville følge Jesus uansett om det kostet han livet. Og så visste han at når han døde,
ville han komme til himmelen og få det helt topp sammen med Gud og Jesus. Og Paulus
ble til slutt drept fordi han trodde på Jesus og fortalte andre om han.
Paulus trodde på det Jesus hadde sagt og han visste at det er sant. Han levde etter det som
Jesus sier i misjonsbefalingen:
Matt.28.18-20:
Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende!
Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden, sier Jesus. Han er den mektigste og
sterkeste i hele verden.
Gå ut til alle og fortell om meg overalt, fortsetter han med.
Og så understreker Jesus til slutt at han vil være med sine venner hele tiden, hver eneste
dag.
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Jesus kunne bruke Paulus selv om han tidligere hadde vært en forfølger. (1.Tim. 1.12-17).
I dag er det vi som skal fortelle om Jesus videre til de vi møter. Gud har bruk for liten og
stor, akkurat slik som vi er. Vi må ikke holde det vi vet for oss selv. Jesus vil at alle skal
få vite at han er glad i dem. Og at han har ordnet det slik at de som tror på han kommer til
himmelen.
Jesus går med oss, og passer på oss. Vi får styrke og hjelp akkurat som Paulus.
Misjonsbefalingens oppdrag og løfte gjelder også oss. Matt 28,20b.
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3. gruppesamling
HVORDAN KAN JESUS BRUKE DEG?
Bruk vedlagte oppgaveark med strek-tegningen.
La barna få trekke streke mellom tallene.
Snakk sammen om hvordan Jesus kan bruke oss.
Munnen vår, øynene våre, føttene våre og hendene våre.
Skriv i pilene.
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GRUPPESAMLING

HVORDAN KAN JESUS BRUKE DEG?
Trekk strek fra 1 til 31 og så til 1.
Skriv inni pilene.
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GRUPPESAMLING

KORLEIS KAN JESUS BRUKE DEG?
Trekk strek frå 1 til 31 og så til 1.
Skriv inni pilane.
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