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Leksjon Paulus fortsetter på sin andre misjonsreise, 
fra Filippi til Antiokia. 10 

 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Paulus forlot Filippi. (Apgj 17:1) 

3. Paulus forkynner i Tessalonika. (Apgj 17:2-4, 10) 

4. Paulus forkynner i Berøa. (Apgj 17:10-15) 

5. Paulus underviser i Aten. (Apgj 17:16-34) 

6. Paulus underviser i Korint. (Apgj 18:1, 4-11) 

7. Paulus fullfører sin andre misjonsreise. (Apgj 18:19-22) 

8. Konklusjon (Rom 1:1; 15:20-21) 

Tips for læreren 

Undervis alt i denne leksjonen unntatt det som står i de fargede rutene. 

Dette er en av de korte leksjonene i denne serien. Du blir kanskje ferdig tidligere enn vanlig. Dersom 
du får ekstra tid, kan du gi studentene anledning til å dele ting Herren har lært dem gjennom 
undervisningen så langt. Du kan også spørre dem om hvordan de har opplevde dette kurset, - om de 
har hatt problemer med å gi svar på spørsmålene. På den måten kan du kanskje rydde opp i ting som 
er vanskelig. 

1. Innledning 

 Vi begynner med å se på det vi allerede har lært. 

Lærer: Repeter den forrige leksjonen ved å stille følgende spørsmål til studentene. 
Svaret finner du i kursiv etter hvert spørsmål. 

 Hvorfor ville Paulus og Barnabas besøke de nye menighetene fra sin første misjonsreise? 

De visste at det var viktig å gi mer undervisning, veiledning og oppmuntring til de nyfødte barna i Guds 

familie. 

 Etter at de hadde besøkt de nye menighetene, ville Paulus og reisefølget hans forkynne 
evangeliet i Asia. De planla å reise til Bitynia, men ble stanset. Hvem var det som stanset 
dem? 

Den Hellige Ånd. 

 Hvorfor må vi være lydige imot Den Hellige Ånds ledelse, også når vi ikke forstår hvorfor? 

Fordi Han er Gud og Gud vet alt. 
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 Hvordan viste Herren Paulus at han skulle dra til Makedonia? 

Gjennom en visjon. Han så en mann fra Makedonia som ropte om hjelp. 

 Hvorfor ble Paulus og Silas arrestert i Filippi? 
Paulus kastet en demon ut av ei slavejente. Da de som eide henne så at grunnlaget for inntekten deres var borte, 
drog de Paulus og Silas med til myndighetene, og de satte dem i fengsel. 

 Hva gjorde Herren ved midnatt? 

Han sendte et jordskjelv som ristet fengselet så dørene gikk opp og lenkene falt av fangene. 

 Fangevokteren ropte: ”Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?” Pauls og Silas gav fangevokteren 
et klart og tydelig svar. Hva svarte de? 

”Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.” 

2. Paulus forlot Filippi. 

 Etter at Herren hadde utfridd Paulus og Silas fra fengselet, forlot de Filippi. 

De reiste sammen med Timoteus og Lukas og besøkte andre byer hvor de forkynte Guds Ord. 

Lærer: Hver gang du ser ikonet en åpen Bibel og ordene ”Les …” som under her, kan du 
be en av studentene om å lese dette avsnittet høyt. 

 Les Apgj 17:1. 

Lærer: Vis Kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Filippi,” ”Amfipolis,” ”Apollonia” og ”Tessalonika.” 

PP: Klikk og vis Paulus sin reise til Filippi. 

Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Amfipolis.” 

Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Apollonia.” 

Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Tessalonika.” 

 

3. Paulus forkynner i Tessalonika. 

 Da de kom til Tessalonika, gikk Paulus til synagogen og forkynte Ordet. 

Lærer: Hver gang du ser et spørsmålstegn som ikon, som nedenfor her, kan du spørre 
studentene og gi dem tid til å tenke og svare. Noen ganger kan mer enn ett svar være 
korrekt, men som regel er det bare ett riktig svar. Uansett, om studentene ikke svarer 
med det som er skrevet under i kursiv, må du forklare dem det. 

 Hvorfor gikk Paulus til synagogen? 

Han pleide alltid å gå til synagogen først for å forkynne for jødene. Guds løfte om å sende en Forløser var 

gitt til jødene i det Gamle Testamentet. 
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 Les Apgj 17:2-4. 

 Paulus underviste Guds Ord. 

Han ”samtalte med dem ut fra Skriftene.” Han kjente de hellige skrifter fra det Gamle 
Testamentet, og Den Hellige Ånd hadde gitt ham lys over hva det viste fram mot. Derfor kunne 
Paulus peke på løftene om Forløseren og forklare at de var oppfylt i Jesus Kristus. 

 Vi trenger også å lære å kjenne Guds Ord. 

Det er bare ved å kjenne Guds Ord at vi kan undervise andre. Vi må studere Ordet og la den 
Hellige Ånd gi oss lys over sannhetene. 

 Det betyr ikke at du må vite alt før du begynner å undervise andre. 

Du kan undervise grunnleggende sannheter som du allerede har forstått. 

 Er det noen sannheter i Skriften du allerede har lært? 

Gud er hellig. 

Alle mennesker er syndere, skilt fra Gud, på vei mot en evig fortapelse. 

Gud elsket oss så høyt at Han åpnet en vei så syndere kunne komme tilbake til fellesskap med Ham. 

Jesus døde på korset for våre synder. Han ble begravet og sto opp igjen på den tredje dagen. 

Når du deler med andre det du allerede har lært, vil Den Hellige Ånd gi deg dypere forståelse i 
Ordet. 

 Da Paulus underviste i Tessalonika, var det noen som forsto og trodde at Jesus er Kristus. 

De fleste forkastet det Paulus sa. De ble sinte og ville kaste Paulus og Silas i fengsel. De kunne 
ha blitt drept om ikke noen av de nyomvendte hjalp dem å flykte. 

 Les Apgj 17:10. 

Lærer: Vis Kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Berøa.” 

PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Berøa.” 

4. Paulus forkynner i Berøa. 

 Da de kom til Berøa, gikk Paulus til synagogen. 

 Les Apgj 17:10-12. 

 De som var i synagogen i Berøa hørte ivrig på det Paulus forkynte. 

De var villige til å tenke over det Paulus lærte. De studerte det Gamle Testamentet for å se om 
Jesus fra Nasaret virkelig var Forløseren Gud hadde lovt å sende. 

 Noen er mer åpne og mottakelige for Guds Ord enn andre. 
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Når vi vitner for folk vil vi snart se at noen ikke vil ta imot sannheten, mens andre gjerne hører. 

Vi må ikke bli skuffet om noen ikke vil ta imot budskapet. Vi må bare fortsette å vitne, for det 
kan være noen som vil ta imot, slik de i Berøa gjorde. 

 Satan likte nok ikke at de i Berøa studerte Guds Ord. 

Gud har sine tjenere, og Satan har sine. 

Satan brukte vantro jøder fra Tessalonika til å hindre Paulus og Silas fra å forkynne Ordet. 

 Les Apgj 17:13-15. 

5. Paulus underviser i Aten. 

Lærer: Vis Kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Aten.” 

PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Aten.” 

 Mens Paulus ventet i Aten på Silas og Timoteus, gikk han rundt og så på byen. 

Overalt så han statuer av avguder som folket i Aten dyrket. 

 Atenerne var ikke klar over at de tilba demoner. 

Hedningene hadde laget mange figurer av guder som de trodde eksisterte i åndsverdenen. 
Men sannheten var at de dyrket demoner. Det er de som står bak hele bedrageriet i 
avgudsdyrkelsen. De har bedratt folk til å tro at det er guder som virkelig eksisterer. 

Vers for læreren: 1 Kor 10:19-20. 

Da Paulus så alle avgudene, ble han rystet over den åndelige blindhet blant folket i Aten. 

 Gud gav Paulus anledning til å tale til noen atenere. 

 Les Apgj 17:16-21. 

Paulus sa til disse hedenske avgudsdyrkerne at de ikke kjente den levende sanne Gud. 

 Les Apgj 17:22-29. 

 Paulus forklarte at Jesus var den eneste som kunne frelse dem fra Guds vrede. 

 Les Apgj 17:30-31. 

 Det var blandet respons blant tilhørerne. 

 Les Apgj 17:32-34. 
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 Ser dere noen sammenheng mellom responsen Paulus fikk på sin tale om Jesu 
oppstandelse og hvordan folk reagerer på påskeevangeliet i vår tid? 

Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som følger i leksjonen. 

 Menneskets hjerte er det samme i dag som på Paulus sin tid. 

Når vi vitner om Kristus skal vi ikke være forbauset om folk gjør narr av oss. Vi skulle heller ikke 
bli oppgitt, for den gang Paulus forkynte var det også noen som ville høre. 

 Herren har kalt oss til å være trofaste vitner, uansett hvordan folk reagerer. 

Det kan være at de vi taler til ikke gir en umiddelbar respons, men vi må be for dem og stole 
på at Den Hellige Ånd fortsetter å minne folk på det vi talte til dem. 

 Har vi et eksempel fra det Gamle Testamentet på at Den Hellige Ånd fortsatte å minne 
folk på det Guds tjener talte til dem? 

I Noahs dager, da Den Hellige Ånd kalte på folket mens Noah forkynte og bygde på arken. 

 Å undervise Guds Ord er et så-arbeid. 

Vi forventer ikke at frøene vi sår skal spire med en gang. Vi må heller ikke undre oss over at de 
som hører evangeliet for første gang, ikke tar imot det med det samme. Vi liker å få god 
respons, men noen ganger tar det tid. Gud kan minne dem på det vi har sagt slik at de kommer 
til tro senere. Vi får kanskje aldri vite det før vi møter dem i Himmelen. 

Vers for læreren: 1 Kor 3:5-9 

6. Paulus underviser i Korint. 

 Fra Aten reiste Paulus til Korint. 

Lærer: Vis Kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Korint.” 

PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Korint.” 

 Les Apgj 18:1. 

 De fleste jødene i Korint trodde ikke at Jesus var Kristus. 

 Les Apgj 18:4-6. 

 Vi må ha visdom for å vite når vi skal slutte å vitne for noen. 

Vi forstår at vi kan ikke fortsette i det uendelige å mase på folk for å få dem til å vende om. 

En bonde kan ikke dyrke noe i tørr steinete jord. Vi kan heller ikke presse evangeliet inn på folk 
som nekter å ta imot det som sannhet. 

Vers for læreren: Matt 23:37-39; Hebr 6:7-8 
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Vi kan kaste bort verdifull tid på folk som ikke vil, og forsømme dem som lengter etter å høre 
Guds svar på spørsmål om liv og død. I slike situasjoner må vi be Herren om ledelse så vi vet 
når vi skal avslutte og gå videre. 

 Herren vet alt, Han vet det før det skjer. 

Han vet hvem som kommer til å tro og hvem som vil forkaste Ordet. Men vi vet ikke det, så vi 
må vitne for så mange vi kan og stole på at noen av dem blir frelst. 

 Les Apgj 18:7-8. 

 Herren minnet Paulus på at Han var med ham. 

 Les Apgj 18:9-10. 

 Paulus var urolig på grunn av måten han ble møtt på av jødene i Korint. 

Han lurte kanskje på hvor lenge det ville gå før han ble angrepet igjen. 

Herren visste hvordan Paulus hadde det, så Han forsikret ham om at han ikke skulle bli skadet. 
Mange skulle bli frelst ved forkynnelsen hans. 

 Nå visste Paulus at Herren ville at han skulle være i Korint, så han forkynte Ordet til alle som ville 
høre på. 

 Les Apgj 18:11. 

7. Paulus fullfører sin andre misjonsreise. 

 Etter at Paulus hadde vært i Korint i 18 måneder, dro han videre til Efesus. 

 Les Apgj 18:19-21. 

Lærer: Vis Kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Efesus.” 

PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Efesus.” 

 Fra Efesus dro Paulus til Cæsarea og så til Jerusalem. Etterpå dro han til menigheten i Antiokia. 

 Les Apgj 18:22. 

Lærer: Vis Kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Cæsarea,” ”Jerusalem” og ”Antiokia i Syria.” 

PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Cæsarea.” 

Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Jerusalem.” 
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Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Antiokia i Syria.” 

8. Konklusjon 

 Det er vanskelig å forestille seg prøvelsene Paulus møtte på reisene sine. 

Vi lever i en verden med biler, asfalterte veier og jetfly. Paulus sin verden var ganske 
annerledes. 

Det var vanskelig å reise på den tiden, men en fordel var at romerne hadde bygd mange veier. 
De hadde et nettverk av reiseruter på sjø og land. Det greske språket var også en god hjelp i å 
kommunisere med folk fra andre land og kulturer. 

 Den indre drivkraften Paulus hadde, var tosidig. 

For det første var han overgitt til Kristus. Han referer til seg selv som ”Jesu Kristi trell.” 

Paulus var en villig tjener for sin Herre og Frelser. 

Vers for læreren: Rom 1:1 

Paulus var også drevet av et ønske om å bringe evangeliet til mennesker som ikke hadde hatt 
muligheten til å høre det. 

 Les Rom 15:20-21. 

 Hvordan kan Paulus sine holdninger om å gi evangeliet videre motivere oss som kristne? 
 

 

 


