
 

GPS 75: Paulus møder Jesus 
 

Drama 
 

Personer: 

Paulus 

Stefanus 

En gruppe jøder 

Jesu stemme (personen sidder skjult et sted) 

Ananias 

Tjenere 
 

Rekvisitter: 

En spot-lampe med et kraftigt lys 

Avispapir, der krølles sammen til 10-20 bolde 

Et tørklæde til Paulus til at adskille ham fra de andre 

En stol 

Evt. små kort med replikker til Paulus, Ananias og Jesu stemme. 
 

Drama: 

”Slå ham ihjel, slå ham ihjel!”  

”Ja, han tror på Jesus, så han fortjener at blive slået ihjel!” 

(Gruppen af jøder råber af Stefanus og kaster sten (avisbolde) efter ham, indtil han 

synker sammen og dør. Paulus står og kigger på, mens han gnider sig i hænderne. Alle 

jøderne forlader stedet. Paulus vender sig om og lader som om, han spytter på 

Stefanus.) 

Paulus: ”Jeg hader de kristne. De skal dø! Nu tager jeg til Damaskus, for de kristne i 

den by skal også slås ihjel.”  

(Paulus sadler op på en hest, og det samme gør hans tjenere. De rider af sted. Pludselig 

tændes spotlampen.) 

Paulus og tjenerne: ”Åh. Av. Hvad sker der?  

(De skærmer alle for øjnene, og Paulus falder af sin hest.) 

Jesu stemme: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” 

Paulus: ”Hvem er du, Herre?” 

Jesu stemme: ”Jeg er Jesus, som du forfølger.” (Paulus tager sig forskrækket til 

hovedet.) 

Paulus: ”Hvad ønsker du, at jeg skal gøre, Herre?” 

Jesu stemme: Rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.” 

(Lyset forsvinder. Paulus og tjenerne rejser sig op. Paulus famler sig af sted.) 

Paulus: ”Jeg kan ikke se! Jeg er blevet blind”  

(Tjenerne hjælper Paulus ind til byen. De sætter ham på en stol. Han sætter sig til at 

bede.) 

En tjener: ”Nu har du ikke spist eller drukket i tre dage. Du bliver nødt til at spise!” 

(Paulus ryster på hovedet og beder videre.) 

(Ananias kommer ind på scenen et andet sted end der, hvor Paulus sidder. Han folder 

sine hænder og lukker øjnene.) 
Jesu stemme: ”Ananias!” 

Ananias: ”Ja, Herre!” 

Jesu stemme: ”Rejs dig og gå hen i Judas’ hus. Der skal du spørge efter en mand, der hedder 

Saulus. Han beder og har i et syn set, at du vil komme og helbrede hans blindhed.” 
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Jesu stemme: ”Ananias!” 

Ananias: ”Ja, Herre!” 

Jesu stemme: ”Rejs dig og gå hen i Judas’ hus. Der skal du spørge efter en mand, der 

hedder Saulus. Han beder og har i et syn set, at du vil komme og helbrede hans 

blindhed.” 

Ananias: ”Men han er kommet hertil for at fængsle alle dem, der tror på dig.” 

Jesu stemme: ”Gå, for jeg har udvalgt ham til at fortælle om mig.” 

(Ananias går af sted. Han kommer hen til Paulus og lægger hænderne på hans skuldre.) 

Ananias: ”Broder Saul, Jesus Kristus, som viste sig for dig på vejen hertil, har sendt 

mig til dig, for at du skal få dit syn igen og blive fyldt med Helligånden.” 

(Paulus blinker med øjnene, åbner dem helt og kigger sig glad omkring.) 

Paulus: ”Jeg kan se! Og nu vil jeg døbes. Og så skal jeg have noget at spise! Bagefter vil 

jeg fortælle andre mennesker om Jesus, for han er virkelig Guds søn! Han lever i dag!” 

 
 

Obs. I dette dramastykke bliver Paulus både kaldt Saul og Saulus, ligesom han gør i 

bibelteksten. Hvis dette vil skabe forvirring for børnene, kan du evt. ændre 

replikkerne og konsekvent bruge navnet Paulus, som senere blev hans navn. 

 

Idé: Dorthe Lykke Jensen 
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