Paulus fortsetter på sin tredje misjonsreise.
Paulus blir arrestert, satt i fengsel og sendt
til Roma.

Leksjon
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Oversikt
1. Innledning

2. Paulus ba de eldste i Efesus møte ham i Milet. (Apgj 20:17)
3. Paulus talte til de eldste om sitt liv og tjeneste i Efesus. (Apgj 20:18-21)
4. Paulus fortalte om hva som skulle skje med ham. (Apgj 20:22-25)
5. Paulus formante og oppmuntret de eldste fra Efesus. (Apgj 20:26-31)
6. Paulus tok farvel med de eldste fra Efesus. (Apgj 20:32-38)
7. Paulus ble arrestert i Jerusalem. (Apgj 21:17, 27-34; Apgj 23:10-24)
8. Paulus ble sittende i fengsel i Cesarea. (Apgj 24:27; 25:10-12)
9. Paulus ble sendt til Roma. (Apgj 27:1)
10. Paulus forkynte i Roma. (Apgj 28:17-31)
11. Paulus ble løslatt og igjen tatt til fange. Til slutt ble han henrettet.
12. Konklusjon (Apgj 26:13-20)

Tips for læreren
Undervis alt i denne leksjonen unntatt det som står i de fargede rutene.
Dette er en av de lengste leksjonene i denne serien. Ikke hopp over noe for hvert punkt bygger på de
forrige. Alt er viktig å få med for å legge en solid grunnvoll for troen. Får du ikke nok tid til å gjennomgå
alt på en time, deler du det heller på to bibeltimer.

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 dro Paulus ut på sin tredje misjonsreise?
Han ville ta evangeliet til dem som ikke hadde fått høre det, og han ville styrke menighetene han hadde
etablert på sine tidligere reiser.

Hvorfor gav Gud apostlene evner til å gjøre tegn og under?
For å bevise at de var Guds utsendinger.
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Gud kan fortsatt gjøre under, men hvorfor er det ikke lenger nødvendig med slike bevis
på at læren er av Gud?
Fordi vi har hele Skriften, og ved den kan vi bedømme all lære.

Hvorfor var demonene lydige imot Paulus da han befalte dem ved navnet til Jesus Kristus?
Fordi de visste at han var Jesu Kristi tjener og åndene er underordnet Jesus fordi Han er Gud.

Det var to ting de kristne i Troas gjorde når de kom sammen til møte. Hva var det ifølge
Apgj 20:7?
De hadde brødsbrytelse og lyttet til utleggelse av Guds Ord.

Ved hvilken kraft kunne Paulus gi livet tilbake til den unge mannen som falt ut av vinduet?
Ved Jesu Kristi kraft.

2.


Paulus ba de eldste i Efesus møte ham i Milet.
Paulus forlot Troas og dro ned langs kysten til Milet.
Milet var den nærmeste havnebyen til Efesus.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Milet.”
PP: Klikk og merk ”Milet.”
Klikk igjen og merk ”Efesus.”



Paulus sendte beskjed til de eldste i Efesus om å møte ham i Milet.
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 20:17.


Paulus hadde tidligere vært i Efesus som misjonær i over to år.
I løpet av den tiden var det mange som kom til tro på Jesus Kristus.
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 gjorde sølvsmedene for å jage Paulus og hans medarbeidere ut av byen?
De fikk mobben til å sette i gang et opprør imot dem.

Etter opprøret dro Paulus bort fra Efesus. Han fortsatte på sin misjonsreise.


Paulus sendte bud på menighetslederne fordi han hadde noe viktig han ville si til dem.
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Lærer: Paulus kalte de eldste ”hyrder” som betyr ”pastor”. Han kalte dem også
”tilsynsmenn” (Apgj 20:17, 28).
Han ville minne dem om hvordan han hadde tatt seg av dem og veiledet dem. Han ville at de
skulle forstå det ansvaret de hadde som menighetsledere.
Han ville også advare dem og be dem være på vakt mot ting som kunne skje i menigheten etter
at han hadde forlatt dem.

3.


Paulus talte til de eldste om sitt liv og tjeneste i Efesus.
Paulus minnet de eldste på hvordan han hadde vært da han var sammen med dem.

Les Apgj 20:18-19De eldste hadde lagt merke til hvordan Paulus var da han levde blant dem og underviste Guds
Ord i Efesus.
De visste at Paulus hadde opplevd mange vanskeligheter og mange av jødene hatet ham. De
eldste hadde sett hvordan Paulus reagerte på jødenes forfølgelser og når Satan prøvde å
hindre ham i tjenesten.


Paulus hadde vært nøye med hvordan han levde blant efeserne.
Paulus viste ydmykhet og kjærlighet, derfor var efeserne villige til å høre på undervisningen
hans.
Hvordan kan Paulus være et eksempel for oss?
Dersom vi vil at Herren skal bruke oss, må vi leve slik at folk vil høre på det vi har å si.

Vi må være nøye med hvordan vi lever og hva vi sier. Vi må ikke gjøre noe som får folk til å snu
ryggen til forkynnelsen av Guds Ord.


Paulus minnet de eldste på hvordan han hadde forkynt Guds Ord da han var hos dem

Les Apgj 20:20.


Paulus hadde ikke ”holdt noe tilbake av det som kunne være til gagn” for dem.
Han lærte dem trofast selv om det kunne være hardt for dem å ta imot det. For han visste at
det var nødvendig for dem om de skulle vokse som kristne.



Noen ganger er det tøft å konfrontere folk med sannheten.
Vi er kanskje redde for å såre folks følelser, eller vi er redde for at de skal bli sinte på oss.
Uansett må vi være klare til å forkynne sannheten på en omsorgsfull måte.
Lærer: Bruk som eksempel hvordan en må gi medisinsk hjelp selv om det kan gjøre
vondt.
Eks: Når vi er syke kan legen foreskrive noen smertefulle prosedyrer. Tenk om han ikke
vil gjøre det fordi han ikke vil gjøre oss noe vondt. Hensikten er jo å få oss friske igjen.
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Paulus hadde møter både i hjemmene og når de var samlet som menighet.
Han svarte på spørsmål, diskuterte med dem og underviste dem sannheter fra Guds Ord.

Les Apgj 20:21


Han hadde bare ett budskap for alle lag av folket.
Han fortalte både jøder og hedninger at det er bare en vei for syndere for å komme til Gud. De
må omvende seg, være enige med Gud om at de er syndere og tro på Jesus Kristus som sin
Frelser.

4.


Paulus fortalte om hva som skulle skje med ham.
Paulus talte til de eldste om sin framtid.

Les Apgj 20:22-24.
Paulus var villig til å gå i døden for forkynnelsen av Guds Ord om det var Herrens plan for ham.
Samme hva framtiden ville bringe visste Paulus at Herren aldri ville forlate ham eller svikte
ham.
Hvordan kan vi bruke dette som eksempel for våre liv?
Vi skulle også bestemme oss for å gjøre Guds vilje, uansett om vi møter vanskeligheter eller ei.

Når vi følger Guds Ord, tross vanskeligheter, vil Herren gi oss den styrke vi behøver.


Paulus visste at dette var siste gangen han var sammen med efeserne.

Les Apgj 20:25.
5.


Paulus formante og oppmuntret de eldste fra Efesus.
Paulus visste at dette var siste gang han så efeserne, derfor minnet han dem på hvor trofast han
hadde forkynt Guds Ord for dem.
Paulus gjorde det klart at det var ingen grunn til å klage på ham om noen av efeserne ikke ville
ta imot Guds Ord og dermed gå fortapt. Han hadde advart alle dem han kom i kontakt med.

Les Apgj 20: 26-27.


Paulus var selv et eksempel for lederne fra Efesus. Han forklarte dem om ansvaret og
forpliktelsene de hadde som hyrder for menigheten.
Han formante dem til å leve som gode eksempler for folket og ta ansvaret som lærere og ledere
for menigheten i Efesus på alvor.

Les Apgj 20:28.
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Han sa til lederne at de hadde personlig ansvar for å leve i samsvar med Guds Ord.
Han sa: ”Så gi da akt på dere selv.” Han ville at de skulle være nøye med hvordan de levde i
alle områder av livet.
De som er lærere har ansvar for å praktisere det de lærer. Folk vil ikke høre på det vi sier om
vi ikke selv handler etter det.



Paulus ba dem være trofast i å gjøre det Gud hadde pålagt dem.
Hvilke oppgaver har en eldste eller pastor for en menighet?
Å undervise, veilede og oppmuntre menigheten.

Det er viktig at hyrdene for menigheten gjør den oppgaven Herren har pålagt dem. Det er
gagnløst å ha en posisjon som åndelig leder om en ikke gjør jobben.


Paulus forklarte at en åndelig hyrde skal ha omsorg for at flokken av troende har det godt.
Efeserne var kjent med ansvaret en hyrde hadde. Paulus sammenlignet oppgaven til de eldste
med arbeidet en hyrde har for buskapen sin.
De visste at en god hyrde ville lede flokken sin til steder der det var rikelig med vann og gode
beiteforhold.
De eldste må forsikre seg om at Guds menighet har rikelig med åndelig mat fra Guds Ord.
En pastor må kunne legge ut Guds Ord klart og tydelig, ellers vil ikke menigheten vokse i
kjennskap til Herren og Hans Ord. De kommer ikke til å modnes som kristne.



Pastorer er ikke bare hyrder, men også tilsynsmenn.
De skal veilede menigheten i arbeidet slik at det samsvarer med Guds Ord. Om noen av de
troende gjør noe som ikke stemmer med Skriften, må pastorene lede menigheten tilbake til
Guds vilje.



Paulus visste at så snart han var borte, ville Satan sende noen av sine tjenere inn for å ødelegge
menigheten.

Les Apgj 20:29-31.


De eldste for menigheten skal passe på så ingenting får komme inn å skade flokken.
Paulus sammenligner dem som kommer med falsk lære med glupende ulver. De skaper
forvirring og hindrer Guds arbeid.
Falske lærere narrer Guds barn til å tro Satans løgner. De fører kristne på avveier, bort fra
sannheten i Guds Ord.
Paulus ba de eldste være på vakt mot alle som fører falsk lære – enten det er noen som
kommer utenfra eller det er noen innen menigheten.

6.


Paulus tok farvel med de eldste fra Efesus.
La oss lese Paulus sin avskjedstale til de eldste fra Efesus.
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Les Apgj 20:32.


Paulus minnet dem om at de hadde Guds Ord til veiledning, trøst og beskyttelse, for seg selv og
for menigheten.
Selv om de hadde hele det Gamle Testamentet, hadde de ikke det nye Testamentet
nedskrevet. Men Paulus hadde forkynt mange sannheter som senere ble skrevet ned i det Nye
Testamentet.



Vi har hele Bibelen til å veilede og beskytte oss.
Vi blir bevart fra forførelse når vi leser, tror og følger sannheten i Guds Ord.



Paulus minnet dem igjen på hvordan han levde blant dem og oppfordret dem til å følge hans
eksempel.

Les Apgj 20:33-35.
Hvilke eksempler var det Paulus viste til?
-



Han var ydmyk og lydig imot Herren i alt han gjorde.
Han tjente Herren trofast, også under forfølgelse.
Han talte sannheten i kjærlighet til alle han møtte.
Han hadde advart alle mot faren med å vende seg bort fra Kristus.
Han ville ikke ta imot gaver. Han arbeidet hardt for å sørge for seg selv og de som var sammen med
ham.

Paulus ba sammen med de eldste før han gikk om bord i skipet som skulle seile til Jerusalem.

Les Apgj 20:36-38.
Paulus seilte fra Milet, om Patara til Tyrus.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Milet,” ”Patara” og ”Tyrus.”
PP: Klikk og forleng Paulus sin reise fra ”Milet” til ”Patara.”
Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Tyrus.”
Paulus hadde en dag sammen med de troende i Cesarea. Så fortsatte reisen til Jerusalem.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Cesarea” og så på ”Jerusalem.”
PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Cesarea.”
Klikk igjen og forleng Paulus sin reise til ”Jerusalem.”
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Paulus ble arrestert i Jerusalem.
Lærer: Resten av Apostlenes gjerninger vil bli gjennomgått ved en kort oversikt. Selv om
de 8 kapitlene som står igjen er veldig interessante og spennende, så er ikke innholdet
så viktig på dette tidspunktet i kurset som handler om åndelig vekst hos nyomvendte.
Det kommer i Romerbrevet.
De troende i Jerusalem tar imot Paulus.

Les Apgj 21:17.


Paulus hadde ikke vært i Jerusalem mer enn ei uke før noen av de vantro jødene så ham og
gjenkjente ham.
Disse jødene var ikke enige med Paulus.
De beskyldte ham for å føre en lære som gikk imot jødene, Loven og tempelet. De mente også
at han hadde tatt hedninger med inn i Tempelet.



En av dem Paulus hadde med seg til Jerusalem var en omvendt hedning som hette Trofimus.
De vantro jødene beskyldte Paulus for å ha tatt Trofimus med inn i det indre rommet av
tempelet. Bare jøder hadde lov til å gå inn i den avdelingen. Straffen for å ta med en uomskåret
hedning inn i jødenes avdeling, var døden.



Paulus ble arrestert på grunn av falske anklager.

Les Apgj 21:27-34.
Den neste dagen førte høvedsmannen for vakten Paulus fram for sine anklagere, men
fariseerne og sadukeerne som hadde anklaget ham kunne ikke bli enige.

Les Apgj 23:10.
Paulus sin plan var å bli i Jerusalem en kort stund og så reise til Roma. Men nå var han fanget,
og det så ikke ut som han ville bli satt fri med det første.


Herren kjente Paulus sine planer.

Les Apgj 23:11.
Herrens løfte var til oppmuntring for Paulus.


Neste dag oppdaget Paulus sin nevø at noen hadde planlagt å ta Paulus og drepe ham.

Les Apgj 23:12-22.


Høvedsmannen bestemte da at Paulus skulle sendes til Cesarea for å bli stilt fram for guvernøren,
Felix.
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Les Apgj 23:23-24.
Lærer: Visk kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Cesarea.”
PP: Klikk og understrek ”Cesarea.”

8.


Paulus ble sittende i fengsel i Cesarea.
Da jødene fikk høre at Paulus var sendt til Cesarea, dro de dit for å få guvernøren til å gi ham
dødsdom.
Felix visste at Paulus ikke hadde gjort noe som fortjente fengsel, men han ville gjøre jødene til
lags. Derfor lot han Paulus bli i fengselet.



To år senere, da Porcius Festus overtok jobben etter Felix, satt Paulus fremdeles i fengsel.

Les Apgj 24:27.
Gud hadde vist Paulus at han skulle komme til Roma, men det så ikke ut som han skulle bli
løslatt med det første.


Å vente på at Gud skal gjøre det Han har lovet, er noe av det som er vanskeligst for oss.
Om vi er syke eller i vanskeligheter eller trenger veiledning, vil vi gjerne at Gud skal handle
straks. Men i mange situasjoner gjør ikke Gud det. Han tester troen vår. Han vil gjerne lære oss
å stole på Ham, også når ting går galt og situasjonen virker håpløs.



Paulus ble framstilt for Festus, den nye guvernøren.
Festus spurte Paulus om han ville dra tilbake til Jerusalem for å møte motstanderne sine.
Paulus visste at dersom han ble tatt med til Jerusalem ville jødene drepe ham. Paulus ba om
at saken hans skulle bli prøvd for keiseren i Roma. Dette hadde Paulus rett til, for selv om han
var jøde var han også romersk statsborger.

Les Apgj 25:10-12.
9.


Paulus ble sendt til Roma.
Festus gikk med på å sende Paulus til Roma.

Les Apgj 27:1.
Paulus og de andre fangene ble tatt om bord i et skip i Cesarea som skulle seile til Myra i Lykia.
Der ble de overført til et annet skip som skulle seile til Italia.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”cesarea” og så på ”Myra.”
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PP: Klikk og forleng Paulus sin reise fra ”Cesarea” til ”Myra.”
På reisen blåste det opp til en sterk storm.


Skipet sank nær Malta.
Vers for læreren: Apgj 27:14-44

Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Malta.”
PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Malta.”
Skipet de reiste med havarerte, men Herren reddet alle som var om bord. De svømte eller fløt
på plankebiter fra vraket. Alle kom velberget i land på Malta.
Vers for læreren: Apgj 28:1-10


Etter at alle var kommet trygt på land, hjalp Paulus til med å sanke ved til et bål. Da ble han bitt
av en giftig orm.
Herren lot ikke Paulus bli syk eller dø av ormebittet. Gud hadde lovet ham å komme til Roma,
og Han oppfyller alltid sine løfter.
Da et annet skip kom forbi Malta fikk Paulus og alle fangene gå om bord der og fortsette reisen
til Roma.
Vers for læreren: Apgj 28:11-16

Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Roma.”
PP: Klikk og forleng Paulus sin reise til ”Roma.”

10. Paulus forkynte i Roma.


Da Paulus var kommet til Roma kalte han til seg de jødiske lederne for å forklare dem hvorfor
han var tatt til fange.

Les Apgj 28:17-24.
De jødiske lederne i Roma nektet å tro på evangeliet, akkurat som de i Israel og landene
omkring.


Paulus minnet dem på at profetene i det Gamle Testamentet hadde forutsagt at de fleste av
jødene ikke ville tro på Kristus.

Les Apgj 28:25-27.
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Fra nå av ble evangeliet forkynt videre utover blant de hedenske nasjonene.

Les Apgj 28:28.


Selv som fange fortsatte Paulus å forkynne evangeliet til alle han møtte.

Les Apgj 28:29-31.


Paulus skrev brev til mange menigheter fra fengselet.
Et av disse brevene ble skrevet til menigheten i Efesus. Det er med i det Nye Testamentet. Vi
vil studere dette brevet etter at vi har studert brevet til Romerne.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Efesus.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Efesus.”

Lærer: Vis illustrasjon 42.
Plakat: Pek på ”Efeseren.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Efeserne.”

11. Paulus ble løslatt og igjen tatt til fange. Til slutt ble han henrettet.


Etter at Paulus var holdt som fange i Roma i to år, ble han løslatt for en tid.
Dette skriver ikke Lukas noe om i Apostelgjerningene, men Paulus skrev til Timoteus og Titus,
og der forteller han tydelig at han var løslatt fra fangenskapet for en tid.
Lærer: i 1 Timoteus og Titus skriver Paulus som en fri mann og refererer til reiser og
situasjoner som ikke passer inn med det Lukas forteller i Apostelgjerningene. (Se 1 Tim
1:3; Tiuts 1:5; 3:12.)
I 2 Timoteus er det tydelig at Paulus igjen er fange. (Se 2 Tim 1:15-16; 4:6.)



Etter at Paulus hadde talt til ufrelste og undervist Guds Ord til frelste, ble han igjen arrestert og
satt i fangenskap i Roma.
Selv om Bibelen ikke gir oss denne informasjonen, er det en godtatt sannhet at Paulus ble
halshogd på befaling fra den romerske keiseren, Nero.

12. Konklusjon


Paulus fulgte Kristus trofast.
Han møtte mange vanskeligheter og mye motstand, men Paulus var trofast i den tjenesten
Herren Jesus kalte ham til på veien utenfor Damaskus. Dette er vitnesbyrdet hans for kong
Agrippa.
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Les Apgj 26:13-20.


Paulus, de andre apostlene og de første kristne var trofaste i å forkynne evangeliet og villige til
å lide for Kristus. De er gode eksempler for oss.
Når du tenker tilbake på historien om Paulus og de første kristne, hva har utfordret deg
mest?
Lærer: Det neste kurset i Fjellgrunn er Romerbrevet.
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