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Hva er en menighet og hvem var Paulus? 
Samling 5, Økt 3, Punkt 1a og 1b 

 

                      

Har du tenkt på hvordan vi kristne utviklet oss fra det første bildet 

ovenfor til venstre her, og til det vi ser i bildet overfor til høyre? 🤔 

 

I begge bildene feires nattverden, eller kommunionen. I bildet til venstre ble det gjort for aller første gang; da 

Jesus selv innstiftet (= startet) nattverdsmåltidet sammen med disiplene sine. Det Jesus sa da han brøt 

brødet og sendte det rundt var «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» (Matt 26,26) Så fortsatte han med 

vinen, og sa «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir 

tilgitt. Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den 

ny sammen med dere i min Fars rike.» (Matt 26,27 – 29). 

Hvis dette var det eneste Jesus sa før han døde på korset, og så 40 dager senere – på Kristi himmelfartsdag – 

fór opp til himmelen, da ville nok disiplene, og alle kristne som levde etter vært ganske forvirret. Hva skulle 

de egentlig gjøre etter at Jesus hadde forlatt dem?  

Nå var det faktisk slik at Jesus fortalte disiplene en hel del om hva de skulle gjøre, og hvordan de skulle leve. 

Disiplene visste at de hadde fått et oppdrag om å spre Guds ord og troen på Gud rundt i hele verden. Det var 

derfor de fikk mulighet til å snakke så mange språk (i Pinsen, da de mottok Den Hellige Ånd), slik at de kunne 

fortelle om Jesus til absolutt alle. Disiplene visste også at Jesus ville være der sammen med dem, for Jesus 

hadde sagt at der «hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt 18,20).  

Under hele sitt virke (fra Jesus begynte å forkynne som 30-åring, til han ble henrettet i en alder av 33), 

prøvde han å forklare både disiplene og andre mennesker hvordan de skulle leve som troende; både hvordan 

de skulle sameksistere her på jorda og hvordan de skulle forholde seg til Gud. Av og til talte Jesus til store 

folkemengder som flokket seg rundt ham. En av de aller viktigste talene Jesus holdt, er den som kalles for 
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Bergprekenen i Bibelen (https://bibel.no/nettbibelen?book=MAT&chapter=5 / 

https://bibel.no/tidslinjen/taler ). Se gjerne på denne nå, men det kommer mer opplegg rundt Bergprekenen 

i Samling 13 (9.klasse). 

De første kristne kom sammen for å lære av disiplene om Jesus. Senere  - etter at disiplene var døde  - 

fortsatte de å samle seg for å minnes Jesus, og å snakke om alt det Jesus hadde gjort og fortalt.  Når de kom 

sammen, husket de at Jesus ville være sammen med dem, og at han ønsket de skulle bryte og dele brødet, 

og drikke av kalken (vinen). Da skulle de vite at de tok del i Jesu offergave til oss: at Jesus ga sitt liv (sin kropp 

og sitt blod) slik at vi skulle få evig liv. Det er derfor vi  - når vi spiser brødet og drikker vinen på samme måte 

som Jesus gjorde det under det aller første nattverdsmåltidet – faktisk mottar Jesus rett inn i oss. Da sier vi ja 

til å tro på Jesus og å følge ham, og vi har mulighet til en gang å bli skyldfrie og leve et evig liv med Gud. 

De første kristne hadde, som du kanskje har forstått, ikke kirker. Tradisjonen med å bygge kirkebygninger  - 

altså spesielle samlingslokaler der man kunne komme sammen for å være sammen med Jesus og å holde 

nattverden – begynte først på 300-tallet. Mange av de første kristne kunne til og med ikke møtes i hjemme 

hos noen eller i offentligheten (steder hvor andre visste de hadde møte), fordi de første kristne flere steder 

ble sett på som en trussel om mot samfunnet. De første kristne ble faktisk forfulgt, mange fengslet, torturert 

og drept; akkurat som Jesus. 

En av de som gjorde alt i sin makt for å forfølge de kristne var han som senere skulle bli en av de aller største 

apostlene, nemlig Paulus. Hans historie er ikke bare interessant, den her helt utrolig og svært viktig for alle 

kristne. Paulus, som egentlig helt Saulus, var som sagt en forfølger av de første kristne. Selv møtte han ikke 

Jesus mens Jesus levde på jorda, men han opplevde Jesus i et syn som satte hele hans liv på hodet. 

Istedenfor å lese mer her bør dere se enten Bibelprosjektfilmen om Paulus, eller en annen film som gir et 

godt innblikk i hvem Paulus var, hva han sa, gjorde og skrev. Nedenfor er lenke til Bibelprosjektfilmen om 

Paulus. I 2018 ble det laget en god spillefilm om ham. Kanskje får dere mulighet til å se den enten på en 

konfirmantsamling eller for dere selv (hjemme). Så finner dere også noen tekster/sammendrag om Paulus 

nedenfor her. Det er lurt å sette seg litt inn i Paulus sitt liv, enten ved å lese litt eller se en film eller 

dokumentar om han, slik at dere bedre kan forstå hvordan troen på Jesus – altså kristendommen – begynte å 

slå rot rundt omkring i verden. Da vil dere også forstå litt mer av hvorfor dette med menigheter hva så viktig.  

 

Filmer om Paulus: 

Fra Bibelprosjektet (Paulus kommer ordentlig frem kap. 9): https://bibel.no/nettbibelen?book=ACT  

Ny film om Paulus (altså, ny i 2018) https://tormodgundersen.com/ny-film-om-apostelen-paulus-2018/  

 

Tekst/sammendrag om Paulus og hans liv: 

Bibelselskapet | Paulus 

Paulus – apostel – Store norske leksikon (snl.no)  

https://bibel.no/nettbibelen?book=MAT&chapter=5
https://bibel.no/tidslinjen/taler
https://bibel.no/nettbibelen?book=ACT
https://tormodgundersen.com/ny-film-om-apostelen-paulus-2018/
https://bibel.no/om-bibelen/laer-om-bibelen/bibelsk-persongalleri/paulus
https://snl.no/Paulus_-_apostel

