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PERSONHISTORIA 
 Aposteln Paulus ursprungliga namn var Saulus. Saulus betyder “efterfrågad" 

och Paulus som han senare hette, betyder "liten". Han var från staden Tarsus 
i provinsen Cilicien som idag är en modern turkisk stad vid medelhavskusten 
precis nordväst om Libanon. Saulus födelse uppskattas ha varit ca två år 
e.Kr. Vid denna tid var Tarsus huvudstaden i Cilicien och en viktig romersk 
stad. I årtionden hade denna stad varit ett stort handelscentrum och det var 
hit profeten Jona försökte fly omkring 800 f. Kr. Jona 1:1-3 

 Vi vet inte mycket om Saulus mor, men vi vet däremot att hans far var en 
farisé (konservativ) från Benjamins stam, och romersk medborgare. Därför 
var Saulus en romersk medborgare från födseln, något som gav stort 
anseende vid denna tid. Apg. 21:39, 22:3; Filipp. 3:5 

 Som ung pojke blev Saulus utbildad till tältmakare; denna vara var efterfrågad 
vid denna tid. Som tonåring skickades han till Jerusalem, där han sattes i 
Gamaliels rabbinskola. Apg. 22:3 

 Saulus bör ha varit två år yngre än Jesus. Fast de var samtida träffades de 
inte före Jesu korsfästelse. Vi baserar dessa fakta på Saulus egen utsago.  
Gal. 1:11-12 

  Vi kan dra följande slutsats: Saulus måste ha hört talas om Jesus och hans 
budskap men beslutade att det inte var värt att byta judendomen mot Jesus. 

 Det finns inget skrivet om att Paulus var gift, men vi vet att han hade en 
syster i Jerusalem, och att hennes son hjälpte Paulus när denne var i 
fängelse. Apg. 23:16 

SAULUS OMVÄNDELSE 
 Saulus måste ha blivit utnämnd till till chefsåklagare för Jesu lärjungar, vilket 

gav honom laglig rätt inte bara för att arrestera dem, utan även att tortera 
dem och låta avrätta en del av dem. Apg. 9:1-2, 22:1-5 

 Bibeln talar inte om hur länge han förföljde de troende som trodde på Jesus 
men han fick tydligen slut på kristna att förfölja i Jerusalem och beredde sig 
att ta itu med andra sådana med början i Damaskus i Syrien. Det var här 
Jesus stoppade honom. Apg. 9:3-9, 22:6-11 

 Gud gav Saulus en personlig uppenbarelse men tänkte nu använda Ananias 
för att tjäna Saulus. Kom ihåg att Gud har satt människor till att sprida 
evangeliet, inte änglar. Apg. 1:4-8 



 Ananias fick en personlig kris då han visste att Saulus var känd som en 
hänsynslös och dödlig förföljare som inte visade de kristna någon nåd. Med 
hjälp av köttet kunde Ananias inte utgrunda Saulus möte med Jesus. Det 
kunde kanske vara en fälla; den diskussion som Ananias hade med Herren 
förklarar det. Apg. 9:10-16 

 Ananias handlingar visar oss att han hade tro på Gud och var på den Helige 
Andes våglängd. Hebr. 11:1-6 

 Saulus berättar följande om Ananias. Apg. 22:12-16 
 Lukas ger oss dessa uppgifter. Apg. 9:17-18 

GUD SATTE GENAST SAULUS ATT PREDIKA EVANGELIUM  
 Saulus förflyttades från Satans rike in i Guds rike. Kol. 1:10-16 
 Han blev kvar med lärjungarna i Damaskus ett antal dagar, och fick lära sig 

mer om Jesus. Apg. 9:19 
 Med stort mod och med risk för sitt liv, började den forne förföljaren predika 

Kristus för det judiska folket. Apg. 9:20-22 
 Smekmånaden var över för Saulus och judarna som behandlade honom som 

en förrädare. Han fick lida förföljelse tills han blev halshuggen i Rom ca 30 år 
senare. Apg. 9:23-25 

APOSTLARNA VAR RÄDDA FÖR SAULUS 
 Saulus hade orsakat så mycken ödeläggelse på Kristi Kyrka i Jerusalem att 

apostlarna trodde att Saulus använde en ny taktik för att infiltrera kyrkan och 
förstöra den inifrån. De hade ju Judas i färskt minne.  Apg. 9:26; Matt. 26:14-
15, 47-50;  

 Återigen använde Gud en människa att ansvara för uppriktigheten i Saulus 
nyfunna tro och övertygade apostlarna att Saulus verkligen var född på nytt. 
versar 27-29 

 Men det fanns ingen ro för Saulus, han blev tvungen att fly på nytt och sådant 
blev hela hans liv. vers 30.   

 
Har du ett öra att höra med? 


