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Paulus og Barnabas fortæller om Jesus
ApG 13,1-12.

Har du nogensinde været på en lang rejse?
Hvordan rejste du? Paulus og Barnabas blev sendt
ud på en lang rejse for at fortælle andre om Guds
nåde. Men ikke alle var glade for at høre om Gud.
Find ud af, hvad der skete.
Paulus og Barnabas havde arbejdet sammen
i Antiokia i et år. De havde meget travlt med
at undervise, prædike og hjælpe mennesker.
Menigheden voksede og voksede.
En dag var der nogle af
menighedens medlemmer,
der fastede og bad.
De bad Gud om at
vejlede dem og
fortælle dem,
hvad han
ønskede, de
skulle gøre.
Mens de
bad, sagde
Helligånden:
”Jeg har
bedt Paulus
og Barnabas
om at gøre et
særligt arbejde
for mig. I skal
bede for dem og
sende dem af sted,
så de kan fortælle
nyhederne om Jesus andre
steder.”
Alle blev meget kede af at høre, at
Paulus og Barnabas skulle rejse, men samtidigt
ville de selvfølgelig gerne have, at andre også
skulle høre om Jesus. De kristne i Antiokia
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fastede og bad, før de mødtes for at bede for
Paulus og Barnabas. Ved det specielle møde
lagde kirkens ældste hænderne på Paulus og
Barnabas og bad for dem, før de sendte dem af
sted.
Paulus og Barnabas tog en ung mand,
Johannes Markus, med sig. Han skulle lære,
hvordan man underviste og prædikede og
ellers gå til hånde. Da de kom til havnebyen
Seleukia, sejlede de over til Cypern. Derfra
rejste de tværs over øen og
stoppede ved alle de
jødiske synagoger for
at undervise alle,
der ville høre om
Jesus.
Da de
nåede
havnebyen
Pafos på
den anden
side af
øen,
mødte de
en jødisk
troldmand,
der var en
falsk profet.
Han hed
Barjesus eller
Elymas. Han var en
betydningsfuld person
og en af den romerske
statholders tilhængere.
Cypern er ikke en stor ø, og nyheden om, at
der var besøgende på øen, bredte sig hurtigt.
Statholderen havde hørt om Paulus. Han var

Tænk på
Guds folk kan glæde sig, fordi han har
omsorg for dem.

nysgerrig og ville gerne høre mere om Jesus.
Det var Elymas ikke begejstret for. Han var
bange for at miste den indflydelse, han havde
hos statholderen, og derfor prøvede han at få
ham til at blive Paulus og Barnabas’ fjende.
Helligånden viste Paulus, hvad der var ved at
ske. Paulus vendte sig om, så direkte på Elymas
og sagde, ”Du Djævelens barn, fjende af al
retfærdighed! Du, som er så fuld af al muligt
bedrag og ondskab, holder du aldrig op med
at gøre Herrens lige veje krogede? Nu skal
Herrens hånd ramme dig, så du bliver blind og
for en tid ikke kan se solen!”
Ligeså snart Paulus havde sagt de ord,
mærkede Elymas, hvordan en sort tåge rullede
ind foran hans øjne. Han blinkede.
Han gned sine øjne. Han
prøvede at skubbe mørket væk,
men alt blev mørkere og
mørkere. Til sidst kunne
han ikke se noget som
helst. Han strakte
hænderne ud for at
få fat på en hånd at
holde i, så han ikke
skulle falde.
Statholderen blev
forbavset. For et
øjeblik siden havde
Elymas kunnet se,
og nu var han blind.
Det overbevidste
statholderen om, at
det, Paulus’ lærte, var
sandt. På den måde
kom han til at tro på
Gud.

Huskeverset
”Udtag Barnabas
og Saulus til det
arbejde, jeg har
kaldet dem til”
ApG 13,2

Paulus, Barnabas og Johannes Markus
fortsatte med at rejse. Overalt, hvor de kom,
fortalte de de gode nyheder om Guds nåde, der
er Guds gratis gave til alle.
Vi kan ligne Paulus og hans venner. Vi
kan også fortælle dem, vi møder, om Guds
kærlighed og nåde.
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L Ø R D A G
• Paulus og Barnabas sejlede over
til Cypern. Planlæg at gå en tur
sammen med din familie et sted, hvor
I kan se nogle både. Hvilke andre
bibelhistorier kender du, hvor der
forekommer både?
• Bed Gud om at beskytte de
mennesker, der er på rejse.

M A N D A G
• Læs Jer 29,11. Hvilken plan havde Gud for
Paulus og Barnabas? Har Gud også en plan
for dit liv?
• Find et kort over Paulus‘ missionsrejser.
Tegn dit eget kort, der viser hans første
rejse. Hvor langt rejste de? Se på et
danmarkskort. Hvilken by skulle du gå til,
for at gå den samme afstand?
• Bed Gud om at hjælpe dig til at forstå
hans plan for dit liv.

O N S D A G
• Læs 1 Joh 4,9. Hvordan har Gud vist sin
kærlighed til dig? Find en måde, du kan vise,
at du elsker din familie.
• Klip et papirhjerte. Bed din familie om at
nævne ting, der minder dem om Guds nåde.
Skriv de ting, de nævner, på hjertet. Hæng
hjertet på køleskabsdøren, så alle kan se
det resten af ugen.
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S ØN D A G
• Læs ApG 13,1-12 sammen med din familie. Hvad kan I
lære af historien?
• Find et billede af en båd på Jesu tid. Du kan enten
slå op i en bibel håndbog eller få lov til at gå ind på
Internettet. Find derefter et billede af en moderne
båd. Hvad har bådene til fælles? På hvilke områder
er de forskellige?
• Lav en båd af papir. Skriv huskeverset på bådens
sejl. Begynd at lære huskeverset.

T I R S D A G
• Læs Kol 1, 12-14 sammen med din familie.
Hvad frelser Guds nåde os fra? Bed to voksne
om at fortælle dig, hvad Guds nåde betyder for
dem.
• Syng sangen ”Guds kærlighed er rundt om
mig”.
• Tak Gud, fordi du ikke kan gøre noget, der
vil få Gud til at holde op med at elske dig.
Gud vil ALTID elske dig.
Ordet Cypern betyder kobber
efter en kobbermine på øen.

T O R S D A G

• Læs
historien om Paulus og
Barnabas. Hvem fik lov til at rejse sammen med
dem? Hvorfor? Hvad var det for et budskab, de
prædikede?
• Læs Jer 33,3. Hvordan holder Gud dette
løfte? Bruger han nogle af de samme måder,
som vi bruger? Hvad betyder det løfte for dig
og din familie?
• Spørg mor, om du må sende en SMS til en,
du kender. Fortæl vedkommende, hvad du
har lært i denne uge.

F R E D A G
• Læs ApG 13,11-12. Rollespil historien om
Elymas. Hvem har du lyst til at være?
• Slå ordet ”statholder” op i en ordbog. Hvad
gjorde Gud for statholderen for at styrke
hans tro?
• Sig huskeverset sammen, før I beder. Tak
Gud for hans store nåde.
• Hvad har du lært om Gud i denne uge?

Gør følgende: Hjælp Paulus og Barnabas med at sprede det gode budskab om Jesus. Tegn en ring
rundt om de både, der er navngivet efter de byer, Paulus og Barnabas besøgte i
denne uges bibelhistorie.
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