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Fra fjende til ven 
(samling 1)

ZAKÆUS

“Ej, hvor irriterende!”

Karla så hen på bænken, som Celina pegede på.

Der sad en dreng med rødt hår. Hans korte ben svingede frem og tilbage 
uden at nå jorden.

“Det er Elias, han har sladret om mig,” hvislede Celina og stak en finger op i 
drengens ansigt.

“Hvorfor har du sagt, at min far er dum?”

Fingeren dirrede, mens Elias fik rødspættede kinder. Karla trak i Celinas 
ærme og forsøgte at standse hende, men det hjalp ikke. I det samme stand-
sede en bus og holdt ind til kantstenen, og en gammel mand med langt 
hvidt skæg stod af. Hans øjne flakkede, indtil han hørte Celinas skingre 
stemme: 

“Fra nu af er vi to fjender!”

“Hov, hvad sker der her?” udbrød den gamle mand. 

Celina løftede det ene øjenbryn. Manden bar et par udtrådte sandaler under 
en lang hvid kjortel.

“Du er da vist ikke herfra?”

“Næ. Jeg er Paulus,” svarede manden, “jeg hørte, at I skændtes?”

Celina vred munden vredt, men det var Elias, der svarede.

“Celina er altid så streng mod mig. Så jeg … jeg kom til at sige noget, som 
ikke helt passer…” 

Elias så ned på sine knæ, mens Celina hævede sig over ham, og Karla igen 
forsøgte at lægge sig imellem dem. Men det var Paulus’ dybe stemme, der 
fik dem til at stoppe.

“Nogle af mine gamle venner fra Efesus var også engang blevet uvenner 

- ligesom jer. Men så skrev jeg til dem, og fortalte hvordan de kunne blive 
gode venner igen. Vil I høre det?”

Celina skulede, så Elias ikke turde se op. Alligevel begyndte Paulus at rode 
rundt i en mulepose, som han havde over skulderen, indtil han trak en 
papirrulle op af den.

“Aha, her er det.” Manden smilede og løftede øjenbrynene, “Mine breve er 
faktisk ret berømte.”

Men børnene rystede bare på hovederne, så Paulus begyndte at læse.

“Det er ham (altså Jesus) der har skabt fred mellem os. Ved sin lidelse og 
død gjorde han de to parter til ét og nedbrød den mur af fjendskab, der tid-
ligere adskilte os.”

Med en tilfreds mine rullede han pergamentet sammen igen.

“Jeg forstår overhovedet ikke pointen…” begyndte Celina, mens hun så 
rundt på de andre, som lavede lige så store øjne som hende. Paulus kløede 
sig på næsen.

“Nå! Jamen så må jeg hellere forklare. Kan I li’ historier?”

Forsigtigt nikkede de nu alle tre, mens manden igen åbnede muleposen. 
Ud af den strømmede en tyk tåge, så Karla trak ærmet op foran næsen, 
mens alles øjne flakkede og tågen lagde sig omkring dem som en mur mod 
omverdenen. Et nyt landskab dukkede op; Palmetræer og firkantede huse, 
lugten af varme og (Karla rynkede næsen bag sit ærme) indtørret æselmøg. 

 

En flok mennesker klædt ligesom Paulus kom råbende ind, mens de skub-
bede til en lille mand.

“Gå væk, Zakæus.”

Den lille mand hoppede og prøvede at se noget, men kunne ikke for men-
neskemængden.

“Jeg vil også se. Er det virkeligt Jesus?” spurgte han, men de andre værdige-
de ham knap et blik.
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“Ja, det er. Nu skal du gå, for vi ka’ ikke li’ dig! Du snyder os og tager vores 
penge!”

Zakæus havde ikke lyst til at give op. Så han gned sine hænder og klatrede 
op i et højt træ.

“Hey, det er jo Jesus,” udbrød han begejstret deroppe fra, men krympede sig 
straks for Jesus havde hørt ham. Men i stedet for at skælde ud sagde Jesus 
bare: “Skynd dig at komme ned Zakæus! Jeg vil gerne besøge dig i dag.” 

“Hvem mig,” udbrød Zakæus, mens han så sig over skulderen, men der var 
ikke andre deroppe. I en fart hoppede han ned fra træet og førte Jesus hen 
til sit hus, mens menneskemængden målløst så på og mumlede til hinan-
den: “Hvorfor vil Jesus gå med ham, som ingen kan li’?”

Jesus blev længe sammen med Zakæus, og da de endeligt kom ud kiggede 
folkemængden nysgerrigt på dem.

“Jesus, jeg er simpelthen så glad for, at du vil være min ven. Jeg troede ikke 
nogen ville være venner med mig. Og fordi du er så sød mod mig, får jeg 
også lyst til at være sød mod alle andre - også selvom de har været strenge 
mod mig,” hørte de Zakæus sige og måtte hæve øjenbrynene.

“Jeg vil give halvdelen af alle mine penge til de fattige og blive gode venner 
med mennesker igen.”

Jesus smilede, mens menneskemængden igen begyndte at mumle højt og 
vride deres hænder.

“Jeg kan se, at du er blevet helt forandret, Zakæus. I dag er du blevet frelst, 
og det er det jeg ønsker. At alle mennesker, også dem som andre ikke kan 
lide, skal være venner med mig, blive frelst og blive forandrede.”

“Undskyld,” sagde Zakæus til menneskemængden. Først blev de stille, 
mens de stirrede rundt på hinanden. Indtil en sank en højlydt klump og de 
nu en for en trådte frem, tog Zakæus’ hånd og mumlede: “Det’ ok. Fred?!”

Karla blinkede med øjnene, mens tågen, menneskene, lydene og lugtene 
forsvandt ned i muleposen og bænken og bussen igen tonede frem. 

 

“Nå, hvad synes I?” spurgte han, mens de gned deres øjne.

“Øh, Jesus var virkelig sød mod Zakæus,” svarede Karla, mens de andre 
nikkede.

“Ja, Jesus er verdens bedste ven. En ven som elskede os så meget, at han 
ville dø for os allesammen - både sine venner og sine fjender.”

Paulus tegnede en lige streg i luften fra jorden og op mod himlen.

“Da Jesus døde på et kors skabte han en ny forbindelse mellem jorden og 
himlen, og vi blev Guds børn. Men ikke nok med det,” han tegnede nu en 
streg på tværs af den første, så det blev til et usynligt kors.

“Jesus nedbrød også fjendskabet mellem os mennesker. Når vi beder Jesus 
om hjælp, så tager han vores skyld og forvandler os, så vi lærer at tilgive 
hinanden.”

Celina skrabede sine sko mod fortovet, så gruset hørtes tydeligt. 

“Du mener ligesom med os…” Hun så kort på Elias, der trak på skulderen, 
“Måske kan vi også blive gode venner?”

Paulus løftede øjenbrynene med et smil: “Jesus vil gerne være jeres ven, og 
han ønsker også, at I skal være venner.”

Celina standsede foden mod gruset og så på Elias. Og ud af det blå sagde 
hun: “Undskyld, at jeg har været så streng.”

“Det er okay, “ svarede Elias og rømmede sig. “Og undskyld, fordi jeg sagde 
noget, der ikke passer om din far.”

“Fred?” spurgte Celina og Elias nikkede heftigt: “Fred!”

“Sejt!” lød det fra Paulus, “Så I forstår det nu? Det er ham (altså Jesus), der 
har skabt fred imellem os! Jesus heler de brudte hjerter!”

“Yes,” udbrød de alle, “vi forstår!”

Bussen stod stadig og summede ved fortovskanten, mens Paulus samlede 
sin kjortel omkring sig og steg ind: “Nå, det er vist min bus, vi ses.” 

Tilbage stod de tre venner og blinkede forundret op mod den brølende bus, 
mens den kørte væk.
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Hey Kongefar 
(samling 3)

PAULUS OG SILAS I FÆNGSLET

“Er du okay?” spurgte Elias.

Selvom Karla stod med ryggen til, kunne han se hendes skuldre ryste og 
høre et langt snøft fra hendes næse. Celina lagde armen omkring hende.  

“Det er hendes forældre - de skal skilles!” svarede Celina, mens Karla pud-
sede næse i ærmet.

En klump satte sig fast i Elias’ hals, mens en gammel mand i udtrådte san-
daler og hvid kjortel skred over vejen fra det modsatte fortov.

“Hej børn,” sagde han. Hans sandaler klaprede. 

Elias løftede hånden til et halvt vink: “Hej Paulus. Karla er ked af det, fordi 
hendes forældre skal skilles. Kan du hjælpe?”

Paulus stoppede op og kløede sig i det lange hvide skæg.

“Hmm… Jeg kan godt forstå, du er ked af det, Karla. Mine venner i Efesos 
havde det også rigtig svært på et tidspunkt. Vil du høre, hvad jeg skrev til 
dem?”

Endnu et højt snøft lød fra Karla, men denne gang så hun alligevel op på 
Paulus, mens hun bed sig i læben.

“Jeg skrev: Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, 
end vi beder om eller forstår.”

“Men, hvad betyder det?” spurgte hun og udvekslede blikke med Celina og 
Elias, som nu rystede på hovedet.

Et grynt kom ud fra Paulus’ skæg. “Nå, jamen, så lad mig da fortælle jer en 
historie.”

Ligesom sidst åbnede Paulus muleposen, som han havde hængende over 
skulderen, og straks strømmede den tykke tåge ud. Den lagde sig over for-
tovet, vejen og bilerne, så deres susen forsvandt og solens lys blev forvand-
let til mørke. 

“Jeg kan ikke se noget,” mumlede Celina. Men i det samme blev et lille ste-
arinlys tændt. På et stengulv sad en ung udgave af Paulus sammen med en 
anden mand. Der lugtede af fugt og gammel sved.

Væggene på de tre af siderne var solide mure, mens den fjerde var lodrette 
tremmer af metal. Det var et fængsel de sad i.

“Av!” sagde manden ved siden af Paulus, “jeg har så ondt i hele kroppen.”

“Også mig, Silas,” svarede Paulus med rynkede bryn.

“Men jeg forstår ikke…” prøvede manden, der hed Silas, mens han skar 
ansigt, så røde striber og blå mærker tydeligt trådte frem.

“…Bare fordi vi talte om Jesus, så slog og sparkede de os…”

Han forsøgte at sætte sig bedre til rette, men skar igen en grimasse.

“…og så smed de os i fængsel!”

Paulus nikkede: “Vi er i en værre knibe nu. Men ved du, hvad der hjælper?”

Et øjeblik kneb Silas øjnene sammen, så nikkede han og svarede: “At synge 
lovsang til Gud!”

Begge begyndte at synge, først forsigtigt, men snart spredte deres stemmer 
sig ud mellem tremmer og stenmure. Et smil dukkede op på deres ansigter.

“Det hjælper virkeligt,” mumlede Silas, inden de sang videre. 

Men et øredøvende brag fik dem pludseligt til at tie stille. Under dem ryste-
de jorden, og de rystede med, indtil alle fængselsdørene sprang op.

Forvirrede så de på hinanden, mens alt igen blev stille. Kun en jamren ude-
fra afbrød stilheden.

“Jeg arme mand. Åh nej, de er alle sammen stukket af. Hvad skal der dog 
ikke ske med mig, når det bliver opdaget…” 

Det var fangevogteren, der hulkede. Lyden af et sværd der gled isnende op 
af skeden, fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på dem.sceneskift fra nutid til datid
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“…det er bedre, at jeg gør en ende på mit eget liv!” fortsatte fangevogteren, 
mens hans skygge på fængselsvæggen viste sværdet rettet mod hans egen 
mave.

“Stands, gør ikke skade på dig selv,” brølede Paulus, som stadig sad i sin 
celle.

“Vi er her allesammen.”

Fangevogterens skygge vaklede et øjeblik inden sværdet gled ned på sin 
plads.

“Men… hvordan?” mumlede han, inden han taknemmeligt kastede sig for-
an Paulus’ og Silas’ fødder.

“Det var Gud, der gjorde det,” svarede Silas. 

“Ja, han kan gøre mere, end det vi beder om eller forstår!”

“Wow,” udbrød fangevogteren med tårer i øjnene, “ham vil jeg gerne lære 
at kende. Fortæl mig, hvad skal jeg gøre for at blive frelst?”

Paulus lagde sin hånd på hans skulder og smilede: “Hvis du tror på Herren 
Jesus, bliver du frelst!”

Tågen lettede og tværede mørket og fængselscellen ud, mens bilernes susen 
igen nærmede sig, indtil de var tilbage på fortovet sammen med den gamle 
mand med det hvide skæg.

 

“…og så fortalte vi ham om Jesus!” sagde han og smilede stort. 

Elias rynkede brynene, “men det var dig, wow, og sikke en historie. Vildt 
med den fangevogter?”

“Ja, og dørene der åbnede sig, da de sang lovsang til Gud!” fortsatte Celina. 

Paulus nikkede og trak sig lidt i skægget.

“Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder 
om eller forstår.”

Igen rynkede Elias panden: “Kan du forklare det?”

Paulus nikkede: “Det betyder, at når vi beder, kan Gud gøre meget mere end 
vi tror. Gud er jo Kongen over alt, og han har al magt i himlen og på jorden. 
Han kan sagtens åbne dørene i fængslet! Men ved I hvad…” Nu lænede han 
sig helt ind mod dem, “…samtidig er han også vores far. Er det ikke fanta-
stisk?!”

Celina lo pludseligt: “Jo, en slags Kongefar!”

De andre lo også, undtagen Karla.

“Jeg forstår det altså ikke helt. Hvis Gud har styr på hele verden, hvorfor 
hjælper han så ikke mig og min mor og far?”

De blev alle stille og så på hende, indtil Paulus svarede.

“Ingen af os, heller ikke jeg, kan forstå højden, dybden, længden og bred-
den af Guds kærlighed og magt. Men netop derfor er det vigtigt at bede til 
ham, for han hører os. Lige meget hvilken knibe vi er i.”

“Skal vi så ikke bede for Karla’s mor og far nu?” spurgte Elias.

“Jo, lad os bede,” svarede Paulus.

“Hey Kongefar. Vil du hjælpe Karla, når det er rigtig svært, fordi hendes 
mor og far skal skilles. Tak fordi du er KONGE og har al magt, og fordi du er 
vores FAR, der elsker os alle, mere end vi kan forstå. Vil du gribe ind også 
her og give os din fred. Amen.”

Da de igen åbnede øjnene, var Karla holdt op med at græde. I stedet smilede 
hun svagt. 

“Skal vi gå ned til bageren?”

Elias klirrede med pengene i lommen, mens Celina og Karla nikkede. Celina 
lagde sin ene arm om Karla og den anden om Elias og trak dem begge med 
ned ad fortovet.

“Hov vent…” Elias standsede,” Paulus, vil du med…”

Men bag dem var fortovet helt tomt og den gamle mand var forsvundet. 
Deres blikke flakkede, indtil Elias trak på skulderen, og sammen gik de tre 
venner ned til bageren og købte den største romkugle, de havde råd til.

sceneskift fra datid til nutid
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Sammensat 
(samling 5)

FORSKELLIGHED OG ENHED

Selvom Elias, Celina og Karla havde øvet sig var de spændte på endeligt at 
skulle optræde sammen med bandet. Hele skolen var på den anden ende 
på grund af talentshowet, men allerede da Celina åbnede døren, lød der et 
brag inde fra salen. Forskrækket slap hun den tunge dør.

“Av,” jamrede hun og holdt om sin hånd. Fingeren var kommet i klemme 
og dunkede rødt.

“Er du okay?” spurgte Karla.

Uden helt at vide hvad hun skulle mene nikkede Celina og trak på skuldre-
ne på samme tid.

“Hvad var det for en larm?” udbrød Elias og åbnede forsigtigt den tunge dør 
helt op, mens flere råb og brag strømmede dem i møde.

På scenen stod bandets instrumenter klar, men ingen spillede på dem. I 
stedet var trommeslageren ved at svinge sin stik ud efter guitaristen, mens 
sangeren hev ham i håret.

“Hvad laver I?” 

Karlas stemme fik musikerne til at stivne midt i slåskampen, så stilheden 
larmede i noget der føltes som flere minutter. Det var lyden af et toilet, der 
skyllede ud, der afbrød den pinlige tavshed. Og ud af toiletdøren trådte 
Paulus, mens han rettede på den lange kjortel. En halv meter toiletpapir sad 
fast under den ene udtrådte sandal og slæbte efter ham.

“Hvad foregår der her?” brummede han og så op i de forvirrede ansigter.

Celina rystede på hovedet og glemte alt om sin finger: “Hvad laver du her?” 

Paulus rynkede brynene: “Jeg skulle tisse!”

“Øh, du har noget papir under sandalen.” Karla pegede. Alle musikerne 
stod med åben mund, mens Paulus skrabede papiret af sin sandal. “Tak, du 
er nu en sød pige…” 

Men da han så op på musikerne, fór deres blikke væk.

Trommeslageren kløede sig selv i håret med sin trommestik: “Øh… det er 
bare fordi jeg vil spille trommer, men …” 

Han nåede ikke at tale færdig, før de andre musikere afbrød ham.

“Nej, det vil jeg…”

“Jeg kan gøre det endnu bedre…”

Flere ord blev det ikke til, før de smøgede ærmerne op, og var klar til endnu 
en slåskamp.

“Hov hov, slap nu lige af,” afbrød Elias dem, så de igen stivnede.

“Det er da for dumt. Paulus, kan du ikke hjælpe dem?”

Paulus hev sig i skægget og nikkede, mens han begyndte at fumle nede i 
muleposen, som hang over hans skulder.

“Åh nej, ikke mere tåge. Jeg bliver så rundtosset hver gang,” mumlede Karla 
og holdt sig for øjnene.

Paulus lo.

“Nej nej, ikke denne gang. Jeg skal bare lige finde det rigtige brev…” mum-
lede han, mens han ledte videre: “Jesus sagde, at vi alle hører sammen, 
som en del af det samme legeme.”

Karla kiggede spørgende frem fra sit ærme, og fik Paulus til at le.

“Legeme betyder en krop… og på et legeme er der forskellige lemmer: øre, 
fødder, øjne… Ahh.. her er det…”

Op af muleposen hev han en tyk rulle pergament.

“Sådan. Det er faktisk lidt et sjovt stykke. Prøv at forestille jer, at foden 
pludseligt siger: Jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det 
som hånden kan! Eller hvis øret siger: Jeg hører ikke med til legemet, for jeg 
kan jo ikke gøre det, som øjet kan! Betyder det så, at foden og øret ikke er 
en del af din krop?”

Karla fniste, mens hun så ned på sin fod. Den sad solidt under hendes ben 
og uden den kunne hun vel ikke gå. Selv Celina begyndte at grine, mens 
Karla rystede rundt med sin fod.

“Ej, helt ærlig,” fnisede hun.
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“Nemlig,” Paulus smilede stort. ”Men hvad så hvis vores krop bare var et 
stort øje! Skulle vi så hoppe rundt som en stor badebold og bare se, uden at 
kunne smage eller høre?”

Nu lo de allesammen, selv musikerne, ved tanken om et øje, der forsøgte at 
spille trommer.

“Nej, Gud har skabt vores legeme med mange dele, og han har sat hver del 
lige præcis der, hvor han vil have den. Og ingen af delene kan undværes, 
eller fungere hvis den er væk fra resten. Der står: De enkelte dele af legemet 
skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis 
én del lider, så lider alle de andre legemsdele også.”

Celina løftede sin finger, der nu kun var delvist rød og en anelse blå.

“Ligesom min finger, da jeg fik den i klemme i døren. Av mand, det var som 
om det gjorde ondt i hele min krop!”

Paulus så op fra sin skriftrulle og nikkede.

“Ja, dine øjne græd sikkert også, ikkè ?”

Celina nikkede og tørrede øjnene så hurtigt, som troede hun de andre ikke 
ville se det så.

“Og modsat, hvis én del af kroppen bliver rost, så er alle de andre dele af 
legemet også glade!”

“Ligesom, når jeg spiller fodbold og scorer et mål,” udbrød Elias, “Så nøjes 
jeg ikke med at sige: Godt klaret fod. Nahaj.. jeg laver den vildeste sejrs-
runde med hele min krop.” Elias begyndte straks på sin sejrsrunde med 
armene ude til begge sider, løbende og springende.

“Ja,” sagde Paulus, “og det fungerer på samme måde med alle os,” han pe-
gede på både musikerne og børnene. 

“Alle os, som tror på Jesus. Vi er alle sammen lemmer på det samme lege-
me. Tilsammen er vi Kristi legeme, og Jesus er hovedet på legemet.”

“Åh,” sagde børnene i kor og nikkede. 

Paulus så op på musikerne: “Forstår I det også?”

De skrabede lidt med fødderne i gulvet, den ene vred hænderne, mens 
guitaristen pillede lidt ved sin guitar, så strengene spillede svagt. Pianisten 
rystede på hovedet, så op og nikkede så.

“Hey, han har jo ret gutter. Vi spiller nu engang bedst, når vi gør det, vi er 

bedst til, og helt ærligt,” tilføjede han, mens han så på guitaristen. “Hvem 
kan spille på det hele på en gang … “ guitaristen løftede hagen med et fnys, 
men måtte bøje hovedet, da pianisten fortsatte “ … OG få det til at lyde 
godt.”

Guitaristen rystede på hovedet.

“Øv, du har ret. Fred?”

De andre nikkede anerkendende til hinanden og mumlede: “Fred.”

“Yeah… så har vi alligevel et band til vores talentshow!” udbrød Elias.

“Jeps, vi er ligesom puslespilsbrikker, der passer perfekt sammen. Bundet 
sammen af Guds ånd, Helligånden.”

Karla smilede.

“Det forstår jeg. Hvis vi alle sammen hver især gør det, som Gud har skabt 
os specielt til, så vil Helligånden binde os sammen, så vi bli’r ét legeme - så 
vi ligner Jesus.”

“Lige præcis, Karla.” 

Paulus stoppede et øjeblik op og så sig forvirret om.

“Nå, jeg må vist også videre, hva’. Og skulle I ikke også øve?”

Børnene nikkede, mens trommeslageren slog stikkerne sammen og råbte: 1 
og 2, og 1, 2, 3, 4…”
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Helt klart 
(samling 7)

PAULUS’ EGET VIDNESBYRD

Stenene plumpede ned i søen, så den kastede ringe omkring sig. Elias så 
dem sprede sig helt op til bredden, hvor han sad sammen med Celina og 
Karla.

“Dem fra 3. b. er bare så strenge!”

“De spiller rigtigt uskyldige overfor lærerne, mens de giver os skylden, for 
noget som de selv har gjort!”

Celina smed endnu en sten ud i vandet, men ringene blev denne gang 
afbrudt, da en snorkel steg op. Under den viste en gammel mand med 
dykkerbriller og snorkel sig. Hans knap så hvide kjortel dryppede ned på de 
udtrådte sandaler.

“Paulus?” begyndte Elias, men manden afbrød: “Jeg hører, at I er ret sure på 
nogle andre.”

Celina fnøs, mens Paulus satte dykkerbrillerne op i panden og tørrede an-
sigtet i kjortlen.

“Har I så gjort noget for at bliver venner med dem igen?”

“Nej da, hvorfor skulle vi det?” spurgte Celina og satte begge hænder i si-
den. Et halvkvalt fnis lød fra Elias og Karla, mens Paulus stod og dryppede. 
Alligevel fortsatte han som ingenting.

“Jesus siger, at man skal blive gode venner. Jeg har også skrevet om det til 
Efeserne: Elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os.”

Elias stoppede med at fnise: “Jamen, det er altså ikke så nemt, som det 
lyder…”

“Mmm…” Paulus nikkede, mens han vred sin kjortel, så en flod flød fra 
den.

“Jeg kan godt forstå, I synes det er svært. Men nu skal jeg fortælle jer noget: 
Engang var jeg også rigtig vred på nogen.” Han kløede sig i skægget: “Nej 
faktisk var jeg rasende - på alle de kristne.”

Børnene spærrede øjnene op og holdt vejret, mens de lyttede til den dryp-
pende Paulus.

“Bare rolig det er længe siden, jeg hed ikke engang Paulus dengang, men 
Saul. Og jeg kendte slet ikke Gud - “ 

Elias, Celina og Karla pustede langsomt ud. Men Paulus havde deres op-
mærksomhed nu. Og denne gang lod de sig ikke mærke med den tåge, han 
slap fri fra muleposen. Den omringede dem og slettede alle spor af skovsø-
en. 

I stedet dukkede en stegende hed grusvej op. Midt på vejen stod Paulus, 
som dengang hed Saul, sammen med sine tjenere.

“Hvor er de latterlige, de kristne!” råbte han. “De skal simpelthen udryddes, 
og jeg har endda fået tilladelse til det.”

Han svingede en pergamentrulle i hånden, mens han lo ondt til sine tjene-
re.

“Kom, vi starter i Damaskus. Denne vej…”

Et sønderrivende skarpt lys skar sig i det samme ned fra himlen og badede 
Paulus i skinnende stråler, så han skreg.

“Mine øjne. Jeg kan ikke se!” Og han faldt straks ned på sine knæ.

Ved siden af ham stod hans tjenere og så sig rådvildt om: “øh.. herre, er du 
ok?”

Men Paulus, som før hed Saul hørte dem ikke, for en anden mere fyldig 
stemme fulgte med lyset og talte nu inde i hans hoved: “Saul, Saul, hvorfor 
forfølger du mig?”

Saul krympede sig ned mod sandet og mumlede: “Hvem er du, Herre?”, 
mens tjenerne, som hverken kunne se lyset eller høre stemmen, rystede på 
deres hoveder.

“Jeg er Jesus, som du forfølger! Rejs dig nu op og gå ind i byen. Dér vil du få 
at vide, hvad du skal gøre!”
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Lyset og stemmen forsvandt lige så brat, som det var kommet. Men Saul 
kunne stadig ingenting se, og hans tjenere måtte hjælpe ham til Damaskus. 
Hele vejen kunne de høre Saul bede og mumle for sig selv: “Jesus, hvem er 
du? Fortæl mig noget mere! Jeg vil gerne lytte.”

Mens Saul og tjenerne forsvandt i tågen, så Celina, Karla og Elias en anden 
mand træde frem.

“Ananias!” kaldte den fyldige stemme, og manden svarede: “Ja, Herre.”

“Gå hen og find Saul. Han er ved at bede, og han har i et syn set en mand 
ved navn Ananias komme ind til ham og lægge hænderne på ham, for at 
han kan få sit syn igen.”

Manden, som hed Ananias, strakte hænderne op foran sig, mens han ry-
stede på hovedet.

“Åh nej, Herre! Jeg har hørt så meget forfærdeligt om ham - og om det han 
har gjort mod de kristne i Jerusalem… Folk siger, at han har fået lov til at 
fange alle, der tror på dig!”

“Gør det nu alligevel…” afbrød Jesus’ stemme ham, “… for jeg har udvalgt 
ham til at fortælle om mig til alle mennesker, endda for konger. Jeg vil vise 
ham, hvad han skal gøre.”

Ananias rystede stadig lidt på hovedet, så bed han sig i læben og begynd-
te at gå, mens tågen igen skiftede form. Nu stod Ananias ude foran et lille 
hus, mens Sauls’ tjenere lukkede ham ind med et uroligt blik. Ananias 
trådte ind i det lille rum og lagde sine rystende hænder på den blinde Sauls 
skuldre.

“Bror Saul,” begyndte Ananias med bævende stemme, “Jesus, som viste sig 
for dig på vejen hertil, har sendt mig, for at du skal få dit syn igen og blive 
fyldt af Helligånden.”

Saul lagde pludseligt hænderne foran sine øjne.

“Wow, hvad er det der sker, det er som om der falder noget fra mine øjne, 
jeg kan se noget,” han trak hænderne væk, “nu kan jeg se noget mere…”

Sammen med skællene foran Sauls øjne forsvandt også tågen og menne-
skene. Indtil børnene igen stod ved skovsøen med den dryppende Paulus 
foran sig.

 

“…og så blev jeg boende i Damaskus hos dem, der troede på Jesus…” slutte-
de han sin sætning. 

“De var bare så søde, og jeg elsker dem så meget, fordi jeg nu så at Jesus 
også elsker dem!”

Han trak på skuldrene og rystede snorklen så den sprøjtede.

“…og siden dengang har jeg fortalt alle jeg møder om Jesus.”

Den gamle mand lo så smittende, at de allesammen begyndte at le.

“Ja, før var du bare vred og sur, men Gud forandrede dig virkelig!” sprut-
tede det ud af Celina. Forskrækket lagde hun en hånd over sin mund, men 
Paulus vippede bare glad med øjenbrynene.

“Jep. Det var som om jeg havde nogle vildt dårlige briller på, men Jesus tog 
dem af mig, og gav mig kærlighedsbriller på i stedet. Og nu kan jeg se, at 
Jesus elsker mig - og alle andre!”

Han slog ud med sine arme for at give dem et kæmpe knus af begejstring, 
men den glinsende våde kjortel fik dem til at trække sig grinende tilbage.

“Vi elsker også dig Paulus…” lo de i stedet. Paulus så ned ad sig selv og vip-
pede lidt med tæerne.

“Er det det du har skrevet om i efeserbrevet?” spurgte Celina.

Paulus nikkede: “Ja, elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os. - Og det 
gælder altså også 3. b!!”

“Men Paulus,” begyndte Elias, “det er altså ikke så nemt…”

“Nej, det ved jeg. Men Jesus skal nok hjælpe jer.”

Karla trak sig lidt længere frem mod den dryppende Paulus, uden at ænse 
lugten af søvand i hans lange skæg.

“Tror du Jesus også vil give os nye øjne og hjælpe os med at elske andre, 
også selvom de er mega irriterende?”

Paulus smilede endnu bredere og nikkede. Celina gav alligevel Paulus et 
knus, og han krammede hende forbløffet tilbage. Da hun lidt våd trak sig 
væk, sagde hun: “Jeg synes, vi skal be.”

De andre nikkede, og de lukkede øjnene og foldede hænderne og bad: “Hey 
Kongefra. Tak fordi du elsker os - og alle mennesker. Hjælp os med at elske 
andre… også dem fra 3. b. Amen.”

Da de åbnede øjnene  igen, var der ikke andet tilbage af Paulus end en 
dryppende plet på jorden.sceneskift fra datid til nutid
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Gå med styrken
(samling 9)

AT VÆRE KLÆDT PÅ TIL KAMP

Elias, Karla og Celina stod og ventede på bussen. Rundt om dem myldrede 
det med glade  klassekammerater, for de skulle på tur. Alligevel så Karla, 
Elias og Celina lidt triste ud. 

“Måske kommer han aldrig tilbage igen,” lød det fra Karla. 

Celina trak hætten ned om ørerne: “Tja, der er gået en hel måned siden vi 
sidst så Paulus…”

Elias rystede på hovedet.

“Man kan vel aldrig vide… Men han var da også lidt mærkelig, ikk’?”

De to andre smilede.

“Jo, han dukkede altid op de mest mærkelige steder…” Nu lo Celina lidt.

“Kan I huske sidste gang, da han steg op af søen, som en anden hav-
mand…”

“Eller da han pludseligt kom ud fra toilettet i hallen, eller steg af og på den 
samme bus…”

De smilede stort, mens de tænkte på den gamle mand med den hvide kjor-
tel og de udtrådte sandaler. 

Celina sukkede: “Selvom han forskrækkede os, så hjalp han os også altid. 
Jeg savner, at han sådan dukker op alle vegne…”

Hun skuttede sig lidt og slog armene omkring sin krop.

“Jo, men jeg savner ikke hans mulepose!” afbrød Karla hende.

“Hver gang han åbnede den og det strømmede ud med tåge og historier 
blev til virkelighed foran os… altså det var da ret sejt at se Zakæus og Jesus 
foran sig… men jeg blev nu lidt dårlig af den tåge…”

“Denne her mulepose?”

Den dybe stemme lød lige bag dem og fik dem til brat at vende sig om. Og 
der stod Paulus, lyslevende med skægget blafrende i vinden.

Celina gned øjnene lidt, mens hun så ham hive ud i muleposen og kigge 
ned i den.

“Nej, nej, holdt stop.” Hun så sig om. Rundt omkring dem stod alle de 
andre fra både 3. a og 3. b. Men ingen af dem så ud til at ænse Paulus. En 
af dem ville endda være gået lige ind i Paulus, hvis ikke den gamle mand 
var trådt et skridt til siden i sidste øjeblik. Men klassekammeraten gik bare 
videre, som om… Han kunne ikke se ham!

“Hvordan?” Celina måbede.

Paulus trak på skuldrene: “Gud taler til os alle på forskellige måder… Sådan 
er det også med muleposen. Gud kan vise jer de vildeste ting…” han klap-
pede på muleposen. “…på mange forskellige måder. Nogle ser dem andre 
gør ikke. Det er ikke så vigtigt hvordan eller hvem. Det vigtigste er at ordene 
er Guds.”

Paulus begyndte at trække den ene pergamentrulle efter den anden op af 
muleposen. Så de  væltede ud, mens Elias prøvede at gribe dem der faldt på 
jorden, inden nogen trådte på dem.

“Jeg har faktisk skrevet 13 breve, og de står allesammen i Bibelen. Og det er 
jo netop, fordi det er Gud, der har sagt alle de ting, jeg har skrevet ned.”

Forpustet stod Elias med favnen fuld af pergamentruller, nogle foldede ud, 
så de næsten bandt ham fast som en mumie. 

“Men det forklarer ikke helt din mærkelige måde at dukke op på. Helt ær-
ligt; op af en skovsø iført snorkel?”

Paulus rømmede sig: “Ja, jeg må indrømme, at det tog lidt lang tid at få min 
kjortel ren igen. Men når Gud kalder, så må man jo bare gøre, som han siger 
- også selvom det indebærer en snorkel og en beskidt skovsø.”

Elias rynkede brynene, så Paulus fortsatte: “Ser du… Gud kan tale til jer, når 
som helst og hvor som helst.”

“Men hvorfor os?” spurgte Karla, mens hun hjalp Elias fri af pergamentrul-
lerne og lagde dem ned i Paulus’ mulepose igen. Nu smilede han.

“Fordi Gud ville lære jer noget. Ved I hvad det var?”

Celina bed sig i kinden, så nikkede hun: “Første gang du kom, var den dag 
hvor vi blev venner.” Hun så over på Elias. “Da så vi Zakæus og Jesus, og du 
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lærte os at ‘det er ham (altså Jesus) der har skabt fred mellem os.”

Elias lagde en arm hen over Celinas skulder: “Altid venner!” sagde han og 
Paulus smilede.

“Og næste gang du kom, da var jeg rigtig ked af det, fordi mine forældre 
skulle skilles,” sagde Karla stille. 

Paulus rynkede brynene og brummede: “Det gør mig ondt. Hvordan går 
det?”

Karla løftede øjenbrynene: “Det går bedre, det vil sige, mine forældre skal 
stadig skilles, men jeg er ikke så ked af det længere. Du fortalte os, at ‘Gud 
virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om 
eller forstår’. Og det har gjort mig lidt glad igen.”

“Det er jeg glad for at høre.”

“Og så var der dengang, hvor du kom ud fra toilettet og musikerne var oppe 
at slås,” begyndte Elias. “Du sagde, at ‘Vi er jo dele af det samme legeme og 
har fået samme Ånd’. Vi er forskellige og kan forskellige ting, men sammen 
kan vi så meget mere.

“Mmm,” nikkede Paulus, “Når Jesus er hovedet på det legeme.”

Elias nikkede, sammen med Karla.

“Det gik for øvrigt meget godt med vores talentshow, vi vandt andenplad-
sen.”

Paulus klappede i hænderne og bukkede en enkelt gang for dem, så de fik 
helt røde kinder.

“Og sidst, men ikke mindst, så lærte du os, at vi skal ‘elske hinanden, lige-
som Kristus elskede os. Også selvom det er nogen vi ikke kunne lide.”

Celina så rundt på klassekammeraterne.

“Ja, det er vigtigt, og jeg kan se, at I nu kommer fint ud af det med 3. b. også. 
I skal endda på tur sammen.”

Celina nikkede og rødmede en smule, da en dreng fra b-klassen vinkede til 
hende. Hurtigt så hun igen på Paulus.

“Men jeg glemmer så nemt,” indskød hun, “hvordan skal vi kunne huske 
alle de ting, som Gud har lært os?” 

“Bare rolig,” Paulus klappede hende på skulderen. 

“Du kan altid bede Gud om hjælp, både til at huske - og til at gøre det han 
ønsker, du skal gøre. Jeg har faktisk også skrevet det til efeserne: “Hent 
styrke fra Herren og hans vældige kraft.” Ligesom en soldat ikke tager i krig 
uden sit skjold og sit sværd, sådan skal vi heller ikke gå uden vores skjold 
og sværd, som jo er Guds styrke og vældige kraft.”

“Ja, skal vi ikke bede om det,” udbrød Celina glad. De andre nikkede og 
midt i virvaret bad de: “Hey Kongefar. Vil du gøre os stærke - så vi kan 
huske og bruge alt det, vi har lært af dig og af Paulus. Hjælp os at tilgive an-
dre, og at være gode venner med hinanden. Tak Jesus, fordi du er verdens 
allerbedste ven. Amen.”

En bus sukkede ind ved kantstenen, og læreren begyndte at råbe børnenes 
navne op og sende dem ind i bussen. Paulus nikkede og smilede til dem, 
men Karla holdt fast i hans hånd et øjeblik længere.

“Kommer vi til at se dig igen.”

Han smilede.

“Når I mindst venter det,” så lo han. “Indtil da må I finde styrken fra Her-
ren og hans vældige kraft. Og så kan I jo altid læse i Bibelen, det er jo Guds 
ord!”

Karla, Elias og Celina steg om bord på bussen. Og mens bussen trillede 
afsted vinkede de gennem den beskidte bagrude til Paulus, indtil de ikke 
længere kunne se ham. 
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