Undervisningsforlag til post 2
Om Paulus
Uden Paulus var kirken og kristendommen sandsynligvis aldrig blevet en verdensreligion.
Jesu disciple fortalte mest om deres oplevelser og nye tro i deres nærområder og de samlede en jødiskkristen menighed i Jerusalem og byer i Galilæa og Judæa i Israel.
Paulus derimod rejste langt omkring i det østlige Middelhavsområde med sit budskab og siden også
til Italien og Romerrigets hovedstad Rom.
Han oprettede kirker mange steder og skrev breve til de nye menigheder.
De nye kristne var konverteret fra andre religioner. De fleste var enten jøder eller fra de græske og
romerske religioner, der har mange guder.
Det gav mange misforståelser og konflikter i de nye menigheder.
Derfor skrev Paulus troligt og vejledte om, hvordan man egentlig var kristen.
OPGAVE 1:
Slå nogle af disse steder op og kom med et forslag til, hvad det var, Paulus ville rette på i den
menighed han skrev til – og hvorfor.
Rom.2,1-3
Om at dømme andre
Rom. 14, 1-4
Om at spise forkert
1.Kor 1,10-12
Om splittelser
1. Kor. 4,14-21
Om opblæsthed
1. Kor 8, 4-6
Om afguder
1. Kor. 11, 17-22
Om værdig deltagelse i gudstjenesten
Gal. 4, 8-11
Om afguder
Gal. 5,1-6
Om omskærelse
Eff. 4, 17-19
Om et liv i synd
Eff. 4, 28-31
Om at gøre det rette
!. Tim. 6,17-19
Om rigdom
Tit. 1,10-12
Om vildledning

OPGAVE 2
Se på et kort over Paulus missionsrejser. På den tid var der ingen lette måder at rejse på. Hvis man
ikke kunne sejle, måtte man gå eller ride.
Prøv at regne på, hvor langt omkring han kom.
Han oprettede kirker mange steder, der alle lå i Romerriget. Prøv at finde ud af i hvilke lande
Galatien, Thessaloniki, Efesos, Kollossæ, Filippi og Korinth ligger i dag.
Han mødte forskellige udfordringer de forskellige steder; prøv at slå disse steder op og se:
Apg. 14, 1-7
Om Paulus i Ikonion
Apg. 16,21-24
Om Paulus i fængsel i Filippi
Apg. 17, 22-34
Om Paulus på Areopagos i Athen
Apg. 18, 12-15
Om Paulus i Korinth

