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Leksjon Paulus tar ut på sin tredje misjonsreise og 
drar fra Antiokia til Troas. 11 

 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Paulus tar ut på sin tredje misjonsreise. (Apgj 18:23) 

3. Paulus drar til Efesus. (Apgj 19:8-20, 23-41; 20:1; 2 Tim 3:16-17) 

4. Paulus forkynner i Makedonia og Hellas. 

5. Paulus forlater Korint og drar til Troas. (Matt 26:26-28; Apgj 20:6-12) 

6. Konklusjon 

Tips for læreren 

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

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. 

 Apgj 17:2 sier at da Paulus var i Tessalonika, samtalte han med dem ut fra Skriftene. Hva 
vil det si? 

Han underviste dem fra det Gamle Testamentet og pekte på løftene om Forløseren som skulle komme. Så 

forklarte han at alt dette hadde gått i oppfyllelse ved Jesus. 

 Hva var forskjellen på dem som hørte Paulus i synagogen i Berøa og folket i Tessalonika? 

Folket i Berøa var mer åpen for å tenke over det de hørte enn de i Tessalonika. I Berøa studerte de det 

Gamle Testamentet for å se om det Paulus lærte stemte med det Gud hadde sagt. 

 Hvorfor ble Paulus sorgfull da han så avgudsdyrkelsen i Aten? 

Fordi han forsto at folket i Aten var åndelig blinde. 

 Hva brukte Paulus for å få en anledning til å tale til atenerne om den levende og sanne 
Gud? 

Han gikk til synagogen og samtalte med jøder og gudfryktige hedninger, og han talte daglig med folk på 

offentlige steder. Så ble han invitert til å tale på Areopagos om det han trodde på. Paulus fortalte om den 

levende og sanne Gud, og han forklarte at Jesus var den eneste som kunne frelse dem fra Guds vrede. 

 Hvorfor kan vi si at å forkynne Guds Ord er som å så frø? 
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Vi kan ikke forvente å se noe resultat med det samme, så vi må ikke bli skuffet om folk ikke tror på 

evangeliet første gang de hører det. 

 Hvem er den eneste som vet hvem som kommer til å bli frelst og hvem som ikke blir frelst, 
og hvordan påvirker det vår vitne tjeneste? 

Det er bare Gud som vet hvem som kommer til tro og hvem som ikke tror, derfor må vi forkynne til alle 

mennesker. 

 Hvilke to ting var det som drev Paulus ut for å forkynne evangeliet? 

Hans nære forhold til Kristus og hans trang til å dele frelsesbudskapet med dem som ikke hadde hørt det. 

2. Paulus tar ut på sin tredje misjonsreise. 

 Paulus tar ut på sin tredje misjonsreise. 

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 18:23. 

Lærer: Vis Kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Galatia,” ”Frygia,” ”Derbe,” og ”Lystra,” ”Ikonium” og ”Antiokia i 
Lilleasia.” 

PP: Klikk og dra bokser rundt ”Galatia” og ”Frygia.” 

Klikk igjen og merk ”Derbe,” ”Lystra,” ”Ikonium” og ”Antiokia i Lilleasia.” 

 Paulus besøkte menighetene han hadde etablert på sine tidligere reiser. 

Han styrket menighetene ved å minne dem om det han hadde lært dem før, og lærte dem ting 
de ikke hadde lært enda. 

 Vi trenger også å bli minnet om ting vi har lært. 

Vi må stadig bli minnet om sannhetene i Guds Ord ved å studere og høre på forkynnelse. DA 
blir vi styrket i troen og gjort i stand til å følge Herren. 

3. Paulus drar til Efesus. 

 Etter at Paulus hadde forkynt Ordet i Galatia og Frygia, dro han til Efesus. 

Vers for læreren: Apgj 19:1 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Efesus.” 

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

Som vanlig dro Paulus til den jødiske synagogen for å forkynne Guds Ord. 
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 Les Apgj 19:8-10. 

 Paulus ble i Efesus en lengre tid. 

Paulus hadde vært bare kort tid de andre stedene, oftest på grunn av at folket ikke ville høre 
budskapet hans. Der det var noen som ville høre, ble Paulus lenger. 

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. 

 Hva kan vi lære av Paulus sitt eksempel? 

Vi må merke oss holdningen til dem vi vitner for. Er folk interessert, må vi følge opp kontakten med mer 

undervisning. Men forkaster de Guds budskap, er det bedre å gå til andre som ikke har fått høre 

evangeliet enda. 

 Gud viste sin kraft gjennom Paulus. 

 Les Apgj 19:11-12. 

 Paulus var apostel, det vil si, en spesiell utsender for Jesus Kristus. 

Gud brukte apostlene til å begynne arbeidet med menigheten og til å fullføre Bibelen, Guds 
Ord. Gud ledet apostlene når de forkynte til de første kristne. Herren ledet dem også når de 
skrev ned det de forkynte for de som kom til tro etter at apostlene var borte.  Deres lære, 
nedskrevet i det Nye Testamentet, er like relevant for oss i dag som det var den gang det først 
ble forkynt. 

 Gud gav apostlene evner til å gjøre mirakler. 

 Hvorfor gav Gud apostlene evner til å gjøre tegn og under? 

For å bevise for dem som hørte apostlene at de var Guds utsendte medarbeidere. 

Vers for læreren: Apgj 2:43; Hebr 2:3-4. 

 Herren har ikke forandret seg. 

Han kan fortsatt gjøre de samme tegn og under som Han gjorde gjennom apostlene. Men det 
er ikke lenger nødvendig med slike mirakler som bevis på at det som blir forkynt er sant. Nå 
har vi en komplett Bibel, og ved den kan vi bedømme all forkynnelse. 

 Selv om en person gjør tegn og under, betyr ikke det at hans forkynnelse stemmer med Guds 
Ord. 

Satan kan også gjøre mirakler for å få tilhengere. 

Vers for læreren: 2 Mos 7:11-12, 22-23; 2 Tess 2:7-10. 

Vi må gjøre oss kjent med Guds Ord så vi kan være i stand til å bedømme det vi hører forkynt. 

 Gud valgte ikke ut andre til å ta over etter apostlene. 
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Etter at apostlene var døde, var det ikke nødvendig at noen andre tok over arbeidet deres. 

Apostlene var utvalgt av Herren Jesus til å lære menigheten alt det som var nødvendig å vite 
fram til Herrens gjenkomst. Da apostlene var døde, var Guds Ord fullført og var en komplett 
og tilstrekkelig guide for menigheten. Det vil det også være i framtiden, helt til Jesus kommer 
for å hente sin menighet ut av denne verden. 

Lærer: Vis kron tidslinje 2 

Plakat: Pek på ”Apostlene,” og så på ”Menigheten,” etterfulgt av ”Jesu gjenkomst” og 
”Endetiden.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Apostlene.” 

Klikk igjen og dra boks rundt ”Menigheten.” 

Klikk igjen og dra boks rundt ”Jesu gjenkomst” og ”Endetiden.” 

 Les 2 Tim 3:16-17. 

 I Efesus viste Paulus at han var apostel ved å kaste ut demoner. 

 Les Apgj 19:11-12 om igjen. 

De onde ånder var klar over at Paulus var Jesus Kristus sin tjener. De visste at de måtte adlyde 
ham når han kommanderte dem i Jesus navn, det vil si, ved Hans autoritet. 

 Hvorfor er de onde ånder underlagt Jesu autoritet og kan gjøre bare det Han tillater? 

Fordi Jesus er Gud som skapte åndene. 

Noen menn i Efesus prøvde å etterligne det Paulus gjorde ved å kaste ut onde ånder i Jesu 
navn. De trodde ikke Paulus sitt budskap. 

 Les Apgj 19:13-17. 

Denne hendelsen gjorde det klart for alle at det er bare Herren Jesus som har makt over Satan 
og hans demoner. 

De måtte vel også forstå at navnet Jesus ikke var noe de kunne lefle med eller som kunne 
benyttes av alle og enhver. 

Det demonene sa viste at Paulus ikke var en trollmann eller en som drev med lureri, men Jesus 
Kristi tjener. 

 Mange av hedningene i Efesus drev med satanisk magi. 

Når de vendte om til Jesus Kristus, frasa de seg all okkultisme ved å brenne alle sine bøker om 
magi. 

 Les Apgj 19:18-20. 
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 Hva kan vi lære av at hedningene som drev med magi, frasa seg alt slikt da de kom til tro 
på Jesus? 

At vi aldri må stole på spåkoner, horoskoper, fetisjer eller amuletter. 

 Hvorfor må ikke Guds barn tro på slike ting som Satans etterfølgere tror på som 
beskyttelse eller veiledere? 

Gud tar seg av sine barn. 

 Paulus ble i Efesus i tre år og underviste Guds Ord. 

Vers for læreren: Apgj 20:31. 

Mange trodde på Jesus på grunn av alle miraklene som skjedde i Efesus. Men Satan hadde ikke 
tenkt å gi fra seg byttet uten kamp. 

 Han oppviglet sine tjenere til å gå imot Paulus og hans medarbeidere. 

 Les Apgj 10:23-29. 

 Opprørerne sa at Paulus sin lære ville ødelegge deres gudinne Diana og hennes tempel. 

Efeserne hadde bygd et flott tempel for sin gudinne Diana, som også var kjent under navnet 
Artemis. Dette templet var et av de sju underverker i den antikke verden. 

Demetrius og andre sølvsmeder laget små sølvfigurer av Diana og solgte dem til folk. De var nå 
redd for at Paulus sin forkynnelse ville ødelegge for salget deres og ruinere dem. 

 Les Apgj 19:30-41. 

 Paulus reiste videre fra Efesus til Makedonia. 

 Les Apgj 20:1. 

4. Paulus forkynner i Makedonia og Hellas. 

 Paulus besøkte de nyfrelste som hadde kommet til tro forrige gang han var i Makedonia. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Makedonia” og ”Hellas,” og så på stedene der Paulus tidligere hadde 
etablert menigheter: ”Filippi,” ”Tessalonika,” ”Berøa” og ”Aten.” 

PP: Klikk og dra bokser rundt ”Makedonia” og ”Hellas.” 

Klikk igjen forleng Paulus sin reiset til ”Filippi.” 

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

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

Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Aten.” 
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Han lærte dem og oppmuntret dem til å holde fram i troen og i lydighet mot Guds Ord. 

 Etter at Paulus hadde fullført sitt arbeid i Makedonia, reiste han til Korint. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Korint.” 

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

Paulus oppholdt seg i Korint i tre måneder. Han underviste dem og oppmuntret de troende 
som hadde kommet til troen forrige gang han var der. 

Vers for læreren: Apgj 20:2-3. 

 Da Paulus var i Korint, skrev han et brev til menigheten i Roma. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Roma.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Roma.” 

 

Lærer: Vis illustrasjon 42. 

Plakat: Pek på ”Romerne.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Romerne.” 

Ved å skrive brev, underviste Paulus de troende i Roma og oppmuntret dem i troen. Han 
fortalte dem også at han hadde planer om å besøke dem etter at han hadde vært i Jerusalem. 

Vers for læreren: Rom 15:23-16:2. 

Det neste kurset i Fjellgrunn vil bli brevet til Romerne. 

5. Paulus forlater Korint og drar til Troas. 

 Paulus hadde planlagt å reise fra Korint til Syria. 

Men da han fikk høre at det var noen jøder som hadde slått seg sammen for å fange ham og 
drepe ham, forandret han reiseruten sin og dro tilbake gjennom Makedonia til Filippi. 

Vers for læreren: Apgj 20:3. 

 Paulus seilte fra Filippi til Troas. 

 Les Apgj 20:6-7. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Makedonia” og så vis veien Paulus tok til ”Troas.” 
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PP: Klikk og dra boks rundt ”Makedonia.” 

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

 De troende i Troas møttes på den første dag i uken. 

Tidligere har vi lest at de troende i Jerusalem møttes hver dag for å tilbe Herren og be og høre 
Guds Ord forkynt. 

Vers for læreren: Apgj 2:46. 

Andre steder der de troende ikke hadde mulighet til å møtes hver dag, pleide de å møtes hver 
søndag, den første dag i uken. 

 Hvorfor møttes de første kristne på den første dag i uken? 

Fordi det var den dagen Jesus sto opp fra de døde. Det var tidlig om morgenen på den første dag i uken at 

engelen rullet steinen vekk fra Jesu grav. 

 Les Apgj 20:7 om igjen. 

 I følge dette verset, hvilke to ting var det de første kristne gjorde nå de møttes? 

- De hadde brødsbrytelse. 

- De lyttet til bibelundervisning. 

 De kristne i Troas møttes til brødsbrytelse. 

Dette gjorde de i lydighet mot Jesu påbud som Han gav apostlene kvelden før Han ble 
korsfestet. 

Jesus ville at de troende skulle minnes Ham og prisen Han betalte for vår tilgivelse, på denne 
enkle måten. 

 Les Matt 26:26-28. 

 Og så lyttet de til bibelundervisning. 

Paulus underviste dem helt til midnatt. 

La oss lese hva som skjedde mens Paulus talte. 

 Les Apgj 20:8-12. 

 Hvordan kunne Paulus reise opp denne unge mannen fra de døde? 

Ved Jesu Kristi kraft. 

 Hvorfor gav Gud Paulus og de andre apostlene evner til å gjøre mirakler? 

For at folk skulle vite at de var Jesu Kristi spesielle utsendinger, og at budskapet de forkynte var fra Ham. 
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6. Konklusjon 

 La oss se på noen få ting fra denne leksjonen. 

Vi lærte at apostlene var utvalgt av Herren Jesus til å lære menigheten alt det de behøvde å 
vite fram til Jesu gjenkomst. Etter at apostlene døde var Guds Ord fullført, og det er nok til å 
lede menigheten fram til Jesus henter menigheten ut fra denne verden. 

 Det er mange i dag som lærer at menigheten må forandre seg for å passe inn i vår tid. 

 Hvordan tror du dette passer med det Bibelen lærer? 

 Hvordan påvirker en slik holdning menighetene i vår tid? 

 Tror du Guds plan for menigheten er den samme i dag som den var for de første kristne? 

 Hvordan kan vi prøve slike påstander (om at menigheten bør forandre seg) i forhold til 
den grunnleggende læren for de første kristne? 

- 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.” 


