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Introduksjon
Paulus var den radikale fariseer som etter å ha møtt den oppstanden 
Jesus blir misjonær, menighetsplanter, kirkeleder og teolog. Han blir 
født i Tarsus, kanskje rundt år 6 og dør i Roma rundt år 67.

Hele hans liv er preget av den radikale forandringen han fikk da han 
møtte Jesus på vei til Damaskus. Han er å vei til Damaskus for å 
fengsle kristne der. Slik gikk det ikke, kort tid etter møte med Jesus, 
blir han døpt, får den hellige Ånd og begynner å forkynne evangeliet.

På sine misjonsreiser Paulus planter en rekke menigheter i Hellas og 
Lilleasia og følger disse menighetene opp gjennom flere besøk og 
ved å skrive brev til en rekke av dem. Det er disse brev vi har i vårt 
nye testamentet. 

13 av de 27 skriftene det ny testament består av er brev fra Paulus. 
Paulus er anerkjent av kirken som apostel og hans skrifter har 
apostolisk autoritet, det er Gud som taler. Urkirken anså også Paulus 
sine skrifter som autorative mens Paulus levde. Peter sier: «Og Her-
rens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo 
også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er 
gitt ham.» 2. Pet 3:15

Paulus sitt liv og virke har hatt stor betydning ikke bare for den 
kristne kirke, men han regnes som en av verdens store tenkere og 
samfunnsbyggere. 

Denne sommeren inviteres du til å være med gjennom to måneder, 
60 dager, å følge Paulus, fra han passer på klærne til de som steiner 
Stefanus til døde, og helt til han ser at hans løp er fullført, noen og 
tretti år senere.

Jarle Råmuddal
Hovedpastor i Randesund misjonskirke



Lese Bibelen med LOGO-metoden
Denne leseplanen er lagt opp til at vi i 60 dager har et søkelys på 
Paulus liv og brev. Vi leser fra Apostelens gjerninger og fem av 
de 13 brev Paulus har skrevet og som vi har i vår bibel. Det er lagt 
opp til å lese ca. ett kapittel hver dag og planen er lagt opp til slik 
omtrent å følge kronologien i Paulus sitt liv.

I møtet med en bibeltekst så kan Bibelleseringens 
LOGOS-metode være nyttig:

Les dagens bibelavsnitt

Oppdag det som står
• Hvem og/eller hva handler teksten om?
• Hvilken forbindelse ser du til versene foran?
• Forteller det du har lest, noe om Gud Fader? Jesus Kristus?  

Den Hellige Ånd?
• Inneholder teksten et løfte? Et bud? En formaning? Et godt 

eller dårlig eksempel?

Grunn på ordet
• Lev deg inn i teksten. 
• Formuler med egne ord en eller flere sannheter som står 

sentralt i teksten.
• Prøv å finne andre bibelavsnitt som utdyper teksten.

Overfør det du har lest, til din hverdag
• Se tilbake på det du har oppdaget og grunnet på.
• Var det noe som talte spesielt til deg?
• Tenk gjennom hva det kan bety for deg i dag.
• Takk og be Gud hjelpe deg å leve etter hans ord.

Samtal med andre om det Gud har vist deg i Ordet



19. jun

20. jun

21. jun

22. jun

23. jun

24. jun

25. jun

26. jun

27. jun

28. jun

29. jun

30. jun

01. jul

02. jul

03. jul

04. jul

05. jul

Apg 9:1-31

Apg 7:54-8:1 

Apg 11:19-30 

Apg 13:1-52

Apg 14:1-28

Apg 15:1.35

Apg 15:36-16:15

Apg 16:16-40

Apg 17:1-33

Apg 18:1-11

1. Tess 1:1- 2:16

1. Tess 2:17-3:13

1. Tess 4:1-18

1. Tess 5:1-28

Apg 18:12-22

Apg 18:23-19:10

Apg 19:11-40

Paulus omvendelse på veg til Damaskus

Paulus er enig i drapet på Stefanus: Dette er første 
gangen vi høre om Paulus, her omtalt som Saulus 
og vi hører han er en ung mann

Barnabas tar med Paulus til Antiokia

Paulus første misjonsreise, til Kypros og til Antiokia 
i Pisidia, talen i Antiokia

Paulus første misjonsreise, Til Ikonoium, Lystra og 
tilbake til Antiokia i Syria

Apostelmøte i Jerusalem

Paulus andre misjonsreise, Gjennom Lilleasia og 
over til Filippi

Paulus andre misjonsreise, Paulus og Silas i 
fengsel i Filippi

Paulus andre misjonsreise, Til Tessalonika, Berøa 
og Paulus taler i Aten

Paulus andre misjonsreise, Paulus kommer til 
Korint og blir der halvannet år. Det er trolig her 
at Paulus skriver 1. og 2. Tessalonikerbrev ca. år 
50-51

Paulus relasjon til menigheten i Tessalonika

Paulus ønske om å besøke menigheten på nytt

Om framskritt i hellighet og Jesu gjenkomst

Videre om Jesu gjenkomst om relasjoner i 
menigheten.

Paulus andre misjonsreise, reiser fra Korint til Syria 
og avslutter reisen

Paulus tredje misjonsreise, gjennom Lilleasia og 
kommer til Efesos

Paulus tredje misjonsreise, virker i Efesus og 
møter mostand der

Dag Tekst Innhold

Bibelleseplan



06. jul

07. jul

08. jul

09. jul

10. jul

11. jul

12. jul

13. jul

14. jul

15. jul

16. jul

17. jul

18. jul

19. jul

20. jul

21. jul

22. jul

23. jul

24. jul

25. jul

26. jul

27. jul

Apg 20:1-12

Rom 1:1-32

Rom 2:1-29

Rom 3:1-31

Rom 4:1-25

Rom 5:1-21

Rom 6:1-23

Rom 7:1-25

Rom 8:1-39

Rom 9:1-33

Rom 10:1-21

Rom 11:1-36

Rom 12:1-21

Rom 13:1-14

Rom 14:1-23

Rom 15:1-33

Rom 16:1-27

Apg 20:13-38

Apg 21:1-26

Apg 21:27-40

Apg 22:1-29

Apg 22:30-23:11

Paulus tredje misjonsreise, til Hellas, Makedonia 
og Troas. Romerbrevet er trolig skrevet mot slutten 
av Paulus 3 misjonsreise i Korint rundt år 57

Guds kraft til frelse og Guds dom over 
ugudelighed og urett

Menneskenes ansvar overfor Gud

Alle er skyldige

Abrahams tro

Fred med Gud

Forenet med Kristus i dåpen

Fri fra loven

Fri i Ånden

Gud og Israel

Israel og evangeliet

Frelse for hedningene og frelse for Israel

Det kristne livet

Forhold til myndighetene

Samhold i menigheten

Hensyn til de svake og Paulus videre planer

Hilsener

Paulus tredje misjonsreise, tilbake i Efesus og 
avskjedstale til de eldste

Paulus tredje misjonsreise, avsluttes i Jerusalem, 
møte med Jakob

Paulus blir arrestert i templet i Jerusalem

Forsvarstale for folket

Paulus for rådet

Dag Tekst Innhold



28. jul

29. jul

30. jul

31. jul

01. aug

02. aug

03. aug

04. aug

05. aug

06. aug

07. aug

08. aug

09. aug

10. aug

11. aug

12. aug

13. aug

14. aug

15. aug

16. aug

17. aug

18. aug

Apg 23:12-35

Apg 24:1-21

Apg 24:22-25:12

Apg 25:13-27

Apg 26:1-32

Apg 27:1-38

Apg 27:39-28:10

Apg 28:11-30

Fil 1:1-26

Fil 1:27-2:30

Fil 3:1-21

Fil 4:1-23

1. Tim 1:1-20

1. Tim 2:1-3:1a

1. Tim 3:1b-16

1. Tim 4:1-16

1. Tim 5:1-6:2

1. Tim 6:3-21

2. Tim 1:1-18

2. Tim 2:1-26

2. Tim 3:1-17

2. Tim 4:1-22

Sammensvergelse mot Paulus som blir sendt til 
Cæsarea

Anklagen mot Paulus og Paulus’ forsvarstale

Saken blir utsatt og Paulus anker til Keiseren

Paulus for Festus og Kong Agrippa

Paulus forsvarer seg for Kong Agrippa

Paulus reiser som fange til rom, møter storm på 
sjøen

Skipet forliser, alle kommer velberget i land på 
Malta

Etter tre måneder kan de fortsette til Rom, hvor 
Paulus sitter to år i arrest. Flere brev er skrevet 
under Paulus fangenskap bla Filipperbrevet (rundt 
år 62) og Timoteusbrevene (rundt år 62/67)

Paulus fangenskap tjener evangeliet

Kristi sinnelag

Å vinne Kristus

Glede, bønn og fred

Vranglære, nåde og evangeliets tjenste

Forskrift om gudstjenesten

Menighetens ledere

Vranglære og hyrdeansvar

Grupper i menigheten

Vranglære og troskap

Hilsen til disippelen

Tjeneste og lidelse

Mennesker i de siste tider

Om å fullføre løpet og avskjedsord

Dag Tekst Innhold



Hvem var Paulus?
Om Paulus sitt utseende er Bibelen taus, men en apokryf skrift fra ca. 
160 e.Kr sier om Paulus: «Og han så Paulus komme. Denne var en mann, 
liten av vekst, flintskallet, med krumme ben, med god holdning, 
sammenvokste øyenbryn, en litt krokete nese, full av nåde. Iblant så han 
ut som et menneske, iblant hadde han en engels ansikt.» Fra ‘Paulus’ og 
Teklas gjerninger’, et skrift som både av Hieronymus og Tertullian ble 
avist som uhistorisk.

I Bibelen så er Paulus omtalt med flere ulike navn, både Saul, Saulus i 
tillegg til Paulus. Her er det ikke snakk om at Paulus får et nytt navn av 
Jesus, slik for eksempel tilfelle er med disippelen Peter. Her handler det 
nok ganske enket om at Paulus er den greske form av det hebraiske 
Saul/Saulus.

Tarsus, Paulus fødeby, ligger ved Middelhavet i dagens Tyrkia. Byen 
ligger i krysningspunktet mellom flere handelsruter og har en rik og lang 
historie. 

Paulus var Romersk statsborger, men også hebreer, som sønn av 
jødiske foreldre. Paulus sitt morsmål var arameisk og gresk. Gresk, var 
«verdensspråket» i denne delen av verden fra 336 f.Kr til ca. 300 e.Kr. 
Samtidig kunne han også lese og skrive hebraisk. Brevene han skrev 
var skrevet på koine-gresk. Paulus var, før han ble omvendt, en fariseer 
og studerte under den ledende fariseer i Jerusalem, Rabbi Gamaliel.

Et digitalt verktøy utviklet av Stanford Universitet gjør det mulig å 
kalkulere hvor lang tid og hvor mye en historisk reise kostet. Med dette 
verktøyet har en kalkulert Paulus sine reiser, som delvis har gått over 
Middelhavet, på elver og på land. 

Reise          Distanse i km   Reisedager Kostnad pr. person i denarer*
Første misjonsreise 2544              53     290
Andre misjonsreise 4908             100     383
Tredje misjonsreise 5322              92     586
Reise til Roma  3772              36     852

*Det er vanskelig å få et begrep om hvor mye en denar ville tilsvare i dag, men ut fra NT har det 

vært vanlig å tenke at en denar var på denne tiden en vanlig dagslønn for en dagarbeider.



Når Paulus i sine skrifter sitere det gamle testamentet gjør han det ofte 
fra en gresk oversettelse som kalles Septuaginta. En oversettelse til 
gresk av den hebraiske originalteksten gjort mellom år 200 og 100 f.Kr i 
Alexandria, Egypt.

Vi vet ikke mye om Paulus sin familie, men ut fra Apg 23:16 hører vi at 
han både har en søster og en nevø. Vi vet heller ikke om Paulus noen 
gang har vært gift. Han lever alene når han skriver sine brev, men noen 
mener han kan være enkemann. To grunner til at noen mener dette: Det 
var nødvendig for en jødiske skriftlærde å gifte seg og stifte familie, og 
han skriver om ekteskap på en måte som kan tyde på at han har 
personlig erfaring.

Paulus kom aldri over at han i sin ungdom hadde forfulgt de kristne, og 
Guds godhet og nåde tok han aldri som en selvfølge. Det kan nesten 
virke som om Paulus vokste i en ydmyk selvforståelse etter hvert som 
årene gikk. I det ganske tidlige brevet, 1. Korinterbrev, sier han «For jeg 
er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg 
har forfulgt Guds kirke.» 1 Kor 15,9. I Efeserbrevet skrevet noen år 
senere sier han: «Jeg som er den minste av de hellige (av de kristne), 
har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige 
rikdom for folkeslagene» Ef 3,8. Og mot slutten av sitt liv når han 
skriver til sin unge venn Timoteus: «Det er et troverdig ord og vel verdt 
å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant 
dem er jeg den største.» Og i 1 Tim 1,15 En utvikling i sin selvforståelse 
fra å være den minste av apostlene, til den minste blant de kristne til å 
være den største av alle syndere.

Paulus dør som martyr i Roma enten i rundt år 63 eller rundt år 67. Den 
kristne tradisjon sier at det var keiser Nero som drepte Paulus. Ifølge 
tradisjonen så er Paulus gravlagt i den nest største kirken i Roma som 
heter «St. Paulus utenfor murene». I 2006 fant Vatikanets arkeologer en 
gammel sarkofag i en krypt under denne kirken med påskriften «Paulo 
Apostolo Mart» - latinsk for Paulus apostelen martyr. Graven stammer 
minst fra år 390 e.Kr, og karbon 14 metoden bekrefter at den inneholder 
beinrester fra en person som har levd i første eller andre århundre etter 
Kristus. Pave Benedikt meddelte i 2009 at Paulus sine levninger trolig er 
funnet.



Paulus om seg selv

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds 
kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 

Romerbrevet 1,16

Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufull-
båret foster.  For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke 

verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. 
Første korinterbrev 15,8-9

Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, 
og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. 

For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, 
det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. 

Første korinterbrev 15,10

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. 
Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, 

det lever jeg i troen på Guds Sønn, 
som elsket meg og ga seg selv for meg. 

Galaterbrevet 2,20

Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. 
Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer 
frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg 

trukket til begge sider: Jeg lengter etter å bryte opp og 
være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. 

Filipperbrevet 1,21-23

Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 
Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. 
Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på 

den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med 
kjærlighet har ventet på at han skal komme. 

2. Timoteusbrev 4,7-8



Sagt om Paulus

Paulus sitt budskap fortsetter å forvandle 
verden. 

Tom Wright

Apostelen Paulus så aldri ut til å bli ferdig med 
nåden – hva får oss til å tro at vi kan? 

Han fortsatte stadig med å se på nåden fra ulike 
vinkler. Det er greia med nåde. Du kan ikke 

definere den med en setning, 
og du blir aldri ferdig med den. 

Max Lucado

Om Guds kjærlighet for sine barn skulle vært 
målt etter graden av helse, rikdom og komfort i 

dette livet så må Gud ha hatet Paulus. 
John Piper

Hvis du finner din næring i Kristus, mine kjære 
unge mennesker, og hvis du lever dypt i ham 

som apostelen Paulus gjorde, vil du ikke være 
i stand til å motstå å snakke om ham og gjøre 

ham kjent og elsket blant mange av dine venner 
og bekjente. 

Pope Benedict XVI

Poet og offentlig intellektuell, samfunnsaktivist 
og lidende pastor, kirkeleder og, fra tid til annen, 
fengselsfugl. Det var hvem apostelen Paulus var. 

Tom Wright




