Paulus dro på sin første misjonsreise.
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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.
Hvorfor var hedningene i Antiokia så mottakelige for evangeliet?
Fordi de hadde hørt det Gamle Testamentet bli undervist i synagogen. De var forberedt på å ta imot Jesus
som Forløseren Gud hadde lovt å sende.

Hvordan han dette anvendes på vår tid når vi forkynner evangeliet?
Vi bør undervise det Gamle Testamentet først så folk lærer hvordan Gud er og forstår at de er syndere.
Dette kan gjøre folk rede til å tro at Gud sendte sin Sønn for å kjøpe dem fri fra syndestraffen de fortjener.

Hvorfor sendte menigheten i Jerusalem Barnabas til Antiokia?
For å se til at den nye menigheten av frelste hedninger fulgte apostlenes lære.
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Hvor er apostlenes lære nedskrevet, og hvorfor er det så viktig at vi følger det de skrev
ned?
Det Nye Testamentet inneholder apostlenes skrifter. Det er viktig for oss å følge det de har skrevet ned,
fordi apostlene skrev ledet av Den Hellige Ånd. Det er Guds Ord til oss i dag.

Hvorfor tillot Herren at Stefanus og Jakob ble drept, men reddet Peter fra fengselet?
Herren tillot at Stefanus og Jakob døde fordi deres arbeid for Herren her på jord var ferdig mens Peter
ikke var ferdig med sin oppgave enda.

2.


Evangeliet spredte seg utover Israel og til Syria.
Før Jesus dro tilbake til Himmelen, lovte Han apostlene at Han skulle sende Den Hellige Ånd til å
bo i dem. De skulle være Herrens vitner.
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 1:8.
Vi har lest i Apostlenes gjerninger om at den Hellige Ånd brukte apostlene og andre troende til
å spre den gode nyheten om Jesus Kristus i Jerusalem, Judea og så langt som til Fønikia, Kypros,
Damaskus og Antiokia i Syria.

Les Apgj 11:19.
Lærer: Vis kron kart 4
Plakat: Pek på ”Jerusalem,” ”Judea,” ”Fønikia,” ”Kypros,” ”Damaskus” og ”Antiokia i
Syria.”
PP: Klikk og vis byene ”Jerusalem,” ” Damaskus” og ”Antiokia i Syria.”Dra bokser rundt
”Judea,” ”Fønikia,” ”Kypros.”


Evangeliet skulle snart gå videre til andre land bortenfor Syria.
Apostlenes gjerninger kapittel 13 begynner med historien om hvordan Den Hellige Ånd ledet
Saulus og hans medarbeidere til å ta evangeliet til land utenfor Israel og Syria.
Den første misjonsreisen begynte fra menigheten i Antiokia.

3.


Profeter og lærere underviste i menigheten i Antiokia.
Saulus og Barnabas var blant de som hadde ansvaret for undervisningen i menigheten i Antiokia.

Les Apgj 13:1.


Gud gav nye åpenbaringer gjennom profetene til den første menigheten.
Profetene i den første menigheten var som profetene i det Gamle Testamentet. De talte som
Guds budbringere. De fikk ordene fra Gud. Derfor var det feilfrie ord.
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De profetiske evnene var gitt dem av Gud. Alle apostlene hadde denne gaven.
Profetens budskap var som regel for hele menigheten, men noen ganger gav Gud dem et
budskap for en enkelt person.
Vers for læreren: Apgj 21:10-11; 1Kor 12:28-29
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 vøre
korrekt, men som regel er det bare ett riktig svar. Uansett, om studentene ikke svarer
med det som er skrevet under i skråskrift, må du forklare dem det.
Når profetene fikk nye budskap fra Gud, hvem ledet dem til å si nøyaktig det Gud ville?
Den Hellige Ånd.

Vers for læreren: 1 Kor 2:13


Det Herren åpenbarte for profetene i den første menigheten, er nå nedskrevet i det Nye
Testamentet.
Vers for læreren: Ef 2:20; 3:5
Lærer: Vis Illustrasjon 42.
Plakat: Pek på Bøkene i det Nye Testamentet.
PP: Klikk og dra boks rundt Bøkene i det Nye Testamentet.
Da det Nye Testamentet var fullført, var arbeidet med å profetere ferdig.
Åpenbaringene som gud ville gi til menigheten, var komplett. Siden den gang har ikke Gud
åpenbart nye sannheter til sitt folk.
Vers for læreren: Åp 22:18-19



Lærerne i den første menigheten var forskjellige fra profetene.
Lærerne mottok ikke sannheter direkte fra Herren. Deres oppgave var å forklare skriftene i det
Gamle Testamentet. De skulle også legge ut tilleggssannhetene som ble åpenbart gjennom
profetene.
Lærerne var forskjellig fra profetene på en annen måte også. Lærerne kunne gjøre feil eller
misforstå skriftene. Forkynnelsen deres var ikke ufeilbarlig, slik ordene til profetene var.
Det var falske lærere i den første menighetene, akkurat som i vår tid.



Bibelundervisning må være i samsvar med Guds Ord.
Vers for læreren: Apgj 17:10-11

4.


Herren kalte Saulus og Barnabas til å bli misjonærer.
Herren kalte Barnabas og Saulus til å forkynne for folk som aldri hadde hørt om Jesus Kristus.
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Les Apgj 13:2-3.
Før Jesus for opp til Himmelen, gav han disiplene en formaning. I lydighet til denne formaning
ble Barnabas og Saulus sendt ut av Den Hellige Ånd til å forkynne evangeliet i fjerne land.

Les Mark 16:15.


Vi skulle trofast tjene Herren hver dag og over alt, akkurat som Barnabas og Saulus.
Før Barnabas og Saulus dro ut som misjonærer, var de ivrige vitner blant ufrelste der de bodde.
Dersom vi er trofaste i oppgaven Herren har gitt oss, vil Han kanskje åpne opp for større
muligheter til å tjene Ham. Kanskje vil Han lede oss til å gå med evangeliet til fjerne land.



Den Hellige Ånd stadfestet for menighetslederne at Han hadde kalt Barnabas og Saulus til å
forkynne evangeliet i fjerne land.
Menighetslederne viste at de var enige med menigheten i Antiokia, i at Barnabas og Saulus
skulle reise ut. De la hendene på dem, ba for dem og lovte å støtte dem gjennom bønn og
praktisk hjelp.



Arbeidet Barnabas og Saulus skulle gjøre, var ikke bare deres eget arbeid.
Deres hjemmemenighet i Antiokia tok også sin del av ansvaret. Den Hellige Ånd valgte ut disse
to mennene, og ledet samtidig menigheten til å være samarbeidspartnere med dem i denne
oppgaven.

5.


Barnabas og Saulus underviste på Kypros.
Barnabas og Saulus dro av gårde på sin første misjonsreise.
De seilte fra Seleukia, havna i Antiokia, og kom til Salamis på Kypros. Barnabas var opprinnelig
fra øya Kypros.
Lærer: Vis kron kart 4
Plakat: Pek på ”Antiokia,” så på ”Seleukia” og etterpå på ”Salamis.”
PP: Klikk og vis at Paulus sin reise begynner i ”Antiokia.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reiset til ”Seleukia.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Salamis.”

Les Apgj 13:4-5.


Barnabas og Saulus gikk til synagogen i Salamis.
Hvem skulle Saulus ta evangeliet til, i følge det vi har lest før i Apostelgjerningene?
Til hedningene.

Vers for læreren: Apgj 9:15
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Alle steder Barnabas og Saulus kom til, gikk de første til synagogen for å forkynne den gode
nyheten til jødene.


La oss tenke over hvorfor de først gikk til jødene for å forkynne for dem.
Hvem var løftet om Forløseren gitt til?
Til Abraham og hans etterkommere.

Hva var løftet Gud hadde gitt Abraham, Isak og Jakob om Forløseren?
At Forløseren skulle være en av deres etterkommere.
At alle jordens nasjoner skulle bli velsignet gjennom Ham.

Jødene var Guds utvalgte folk, og Gud hadde gitt dem løftene om Forløseren. Derfor var det
viktig at de fikk høre om løftene som var oppfylt ved Jesus av Nasaret – Herren Jesus Kristus.
Vers for læreren: Rom 1:16


Johannes var sammen med Barnabas og Saulus som medhjelper.
Johannes var en slektning av Barnabas. Dette var ikke apostelen Johannes.
Vers for læreren: Kol 4:10
I Bibelen blir han kalt Johannes Markus eller bare Markus.
Mange jøder hadde to navn – det ene var et jødisk navn, og det andre et romersk navn.
Johannes var det jødiske navnet, og Markus det romerske navnet.



Barnabas, Saulus og Johannes Markus forlot Salamis og dro videre gjennom Kypros til Pafus.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Salamis,” og så på ”Pafus.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise fra ”Salamis” til ”Pafus.”
Saulus sin misjonsvirksomhet var mest blant hedninger. Derfor ble han fra denne tiden mest
kjent under sitt romereske navn, Paulus.
Lærer: Vis kron tidslinje 2.
Plakat: Pek på ”Paulus.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Paulus.”

Les Apgj 13:13.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Pafus” og så på ”Perge.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise fra ”Pafus” til ”Perge.”


Johannes Markus forlot Paulus og Barnabas da de kom til Perge.
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Han dro tilbake til Jerusalem.
Paulus og Barnabas fortsatte reisen.

6.


Paulus og Barnabas forkynte i Antiokia i Pisidia.
Fra Perge dro Paulus og Barnabas videre nordover og kom til den store byen Antiokia i provinsen
Pisidia.

Les Apgj 13:14.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Antiokia i Pisidia” og så på ”Antiokia i Syria.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise til ”Antiokia i Pisidia.”
Klikk igjen og dra boks rundt ”Antiokia i Pisidia” og ”Antiokia i Syria.”
Det var to byer som hadde navnet Antiokia. Paulus og Barnabas var utsendt fra menigheten i
Antiokia i Syria.


Som skikk var dro de til synagogen på sabbaten for å forkynne evangeliet.

Les Apgj 13:15-25.


Barnabas og Paulus fulgte som regel et bestemt mønster når de lærte i synagogene.
De underviste fra det Gamle Testamentet, for dette var det eneste de hadde av nedskrevne
Skrifter den gangen.
De begynte med å minne tilhørerne om de gammeltestamentlige profetiene om Frelsen som
var lovt. Så viste de til at disse løftene var blitt oppfylt ved Jesu fødsel, liv, død, begravelse,
oppstandelse og himmelfart.
Lærer: Vis Illustrasjon 28.
Plakat: Pek på overskriftene over kolonnene. De viser hvordan apostlene underviste.
PP: Klikk og dra boks rundt ”Profeti.”
Klikk igjen og dra boks rundt ”Oppfyllelse.”



De fleste jøder ventet fremdeles på at Forløseren skulle komme.
Mange jøder bodde utenfor Israel. De hadde kanskje ikke hørt noe om Jesus fra Nasaret og at
Han sa at Han var den Gud hadde lovt å sende. De hadde heller ikke hørt om at Han var blitt
korsfestet. Og kanskje mindre trolig var det at det de hadde hørt at disiplene Hans hadde sett
Ham etter at Han sto opp fra de døde, og i tillegg sett at Han for opp i Himmelen.



Paulus fortalte folket i synagogen at Guds løfte om å sende en Frelser, var blitt oppfylt.
Han talte til dem om Guds løfte til Kong David.
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Hvilket løfte var det Gud hadde gitt Kong David om Forløseren?
At Forløseren skulle være en av Kong Davids etterkommere, og at Han skulle være konge til evig tid.

Lærer: Vis illustrasjon 28.
Plakat: Pek på linjen med profetien ”Være Davids etterkommer.”
PP: Klikk og dra boks rundt linjen med profetien ”Være Davids etterkommer.”
Paulus forklarte at Guds løfte var oppfylt av Jesus fra Nasaret.
Han fortalte også at selv om lederne i Jerusalem hadde forkastet Ham og korstestet Ham,
hadde Gud reist Ham opp fra de døde den tredje dagen etter Hans død.

Les Apgj 13:26-37.


Paulus lærte at en ikke ble frelst ved gjerninger, men ved å tro på Jesus Kristus.

Les Apgj 13:38-39.
Paulus gjorde det klart at ingen ble god nok til å bli akseptert av Gud på grunn av lydighet imot
Loven.
Hvorfor kunne de ikke bli akseptert av Gud ved å holde Loven?
Fordi ingen klarer å holde loven fullstendig og til punkt og prikke slik Gud krever.

Paulus forsikret dem om at alle troende er tilgitt og rettferdiggjort og fullt ut akseptert av Gud
gjennom Jesu død og oppstandelse.


Noen ville gjerne høre mer om Herren Jesus.

Les Apgj 13:42-43.
Den neste sabbaten kom en stor folkemengde for å høre på Paulus. Jødene ble sjalu og sinte.
Åpen Bibel Les Apgj 13.44-45.


Før Jesus kom inn i verden, visste Gud at størsteparten av den jødiske nasjonen ville nekte å ta
imot Ham.
Men Gud hadde planlagt at når de vendte seg bort i vantro, skulle den gode nyheten om Jesus
bli fortalt til hedningene utover hele verden.
Dette kom til å bli oppfyllelsen av det Gud hadde sagt til Abraham – gjennom hans
etterkommer, Forløseren, skulle alle slekter på jorden bli velsignet.



Paulus og Barnabas minnet jødene om at Guds plan, at evangeliet skulle gå ut til hedningene.

Les Apgj 13:46-47.


Hedningene var mer villig til å ta imot sannheten enn jødene var.
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På samme måte som Kornelius, gikk disse hedningene til synagogen og tilba Israels Gud. De
visste om løftene om Forløseren. De hadde vendt seg fra avgudsdyrkelsen og trodde på den
levende sanne Gud. Disse hedningene var mer åpen for å ta imot Jesus som Frelser enn de
fleste av jødene.

Les Apgj 13:48-52.
Lærer: Disse versene setter betingelsen for å forstå fortsettelsen av apostelgjerningene.
Dette gjelder jødenes økende forkastelse av Kristus, og at hedningene gjerne vil høre og
tro evangeliet.
Vers for læreren: Apgj 28:24-28; Rom 9:30-33; 10:1-3


Paulus og Barnabas forlot Antiokia i Pisidia og dro til Ikonium.
Paulus og Barnabas ble presset til å forlate området av noen innflytelsesrike mennesker.
Paulus gjorde som Herren hadde sagt til sine disipler, at de skulle gjøre i slike situasjoner.
Vers for læreren: Matt 10:11-15

Les Apgj 13:50-52 om igjen.
Å riste støvet av sine føtter var en skikk jødene hadde for å vise at de ikke ville ha noe mer med
dem å gjøre. Da folket i Antiokia forkastet Guds Ord, prøvde ikke Paulus og Barnabas å presse
det inn på dem. De overlot til Gud å dømme og straffe dem for at de hadde forkastet Hans
Sønn.
Lærer: Vis kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Antiokia i Pisidia,” og så på ”Ikonium.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise fra ”Antiokia i Pisidia” til ”Ikonium.”

7.

Paulus og Barnabas forkynte i Ikonium, Lystra og Derbe.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Ikonium,” så på ”Lystra” og så på ”Derbe.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise fra ”Ikonium” til ”Lystra.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Derbe.”



Mange i Ikonium trodde, men andre forkastet evangeliet.

Les Apgj 14:1-7.


Lystra og Derbe var hedenske byer.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Lystra” og så på ”Derbe.”
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PP: Klikk og dra bokser rundt ”Lystra” og ”Derbe.”
I Bibelen står det ingenting om noen synagoge i disse byene. Hedningene der var
avgudsdyrkere og hadde kanskje aldri hørt om den eneste sanne og levende Gud.


Gud brukte Paulus til å gjøre et under i Lystra.

Les Apgj 14:8-13.


Da folket så underet Paulus gjorde, trodde de at han og Barnabas var to av deres hedenske guder.
De trodde at Paulus og Barnabas var gudene, Hermes og Zeus, kommet i menneskeskikkelse.



Først forsto ikke Paulus og Barnabas hva folket i Lystra var i ferd med å gjøre.
Det var fordi de snakket på sitt lokale språk, og Paulus og Barnabas forsto ikke hva de snakket
om. Men da de fant ut hva folket tenkte å gjøre, ble de oppskaket og prøvde å stanse dem.

Les Apgj 14:14-18.


Paulus og Barnabas var svært oppskaket fordi de ble behandlet som guder.
De rev i stykker klærne sine og sprang inn blant folket og ropte at de måtte stanse.
Det var en jødisk skikk å rive i stykker klærne sine når en var oppskaket. I dette tilfellet rev de
klærne sine fordi disse menneskene ville tilbe dem som guder.
Hvorfor ble de så oppskaket over det?
Fordi de visste at folket kom til å gjøre en blasfemisk handling imot den ene og sanne Gud.

Vers for læreren: Matt 26:63-65; Åp 22:8-9


Vantro jøder fra Antiokia og Ikonium fulgte etter Paulus og Barnabas til Lystra.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Antiokia i Pisidia” og ”Ikonium,” og så på ”Lystra.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Lystra” og røde bokser rundt ”Antiokia i Pisidia” og
”Ikonium” med piler som peker mot ”Lystra.”
Hvorfor kom disse vantro jødene til Lystra, tror dere?
For å skape opposisjon mot Paulus og Barnabas.

Hvem sto bak denne opposisjonen?
Satan.

Hvordan kan vi vite at Satan sto bak handlingene til disse vantro jødene?
Han arbeider bak scenen, og gjør det han kan for å hindre folk i å høre evangeliet.



Folket i Lystra ble påvirket av de vantro jødene som hadde kommet fra Antiokia. De prøvde å
drepe Paulus.
9

Paulus dro på sin første misjonsreise

Leksjon 8

Les Apgj 14:19-20.
Hvorfor helbredet Gud Paulus, tror dere?
For at han kunne fortsette med arbeidet Herren ville han skulle gjøre.



Ingen, og ingenting, kan ta livet av et Guds barn før tiden Herren har bestemt.
Det er vanskelig å forstå dette i lys av omstendighetene til noen troendes død. Likevel er det sant.
Ikke bare det, men når Herren har bestemt at et av Hans barn skal forlate denne verden, kan ikke
de flinkeste leger hindre Gud i å ta denne personen heim til Himmelen.

8.


Paulus og Barnabas dro tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia i Pisidia.
Paulus og Barnabas forkynte i Derbe. Så dro de tilbake samme vei gjennom byene de hadde
besøkt før.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Derbe,” ”Lystra,” ”Ikonium” og ”Antiokia i Pisidia.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise fra ”Derbe” til ”Lystra.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Ikonium.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Antiokia i Pisidia.”
Hvorfor dro de tilbake til disse byene, tror dere?
Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som følger i leksjonen.
DA de kom tilbake til disse byene, underviste de de nyomvendte mer fra Guds Ord og advarte
dem om at det kunne komme vanskeligheter og forfølgelse.

Les Apgj 14:21-22.


Guds barn er fortsatt på fiendens territorium.
Satan, Guds fiende, er denne verdens gud. Han er i krig med Gud, og dermed også med oss.
Lærer: Gi en illustrasjon på faren med å gå gjennom fiendens territorium. For eksempel:
Tenk på hvor farlige militære operasjoner kan være når soldater er inne på fiendens
territorium. Fienden vil gjøre alt for å hindre dem i å fullføre sitt oppdrag.
Hvordan kan dette sammenlignes med troende som lever her i verden?
Satan vil gjøre alt han kan for å hindre oss mens vi går gjennom denne verden på vei til Himmelen.

Hva vil han hindre oss i å gjøre?
-

Fra å representere Gud.
Fra å dele evangeliet med andre mennesker.
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Vi kan bli oppmuntret av å høre om andre som har stått imot sataniske angrep før oss.
Herren selv ble kalt en løgner. Han ble plaget, pisket og korsfestet.
I Apostlenes gjerninger har vi lest om at de troende i den første menighet også måtte lide.
Kan dere gi eksempler på det?
-

Peter og Johannes ble arrestert og pisket.
Stefanus ble steinet til døde.
Jakob ble drept med sverd.

De led alt dette fordi de hadde sett Jesus etter at Han var oppstått fra de døde. De var sikre på
at Han var den Han sa at Han var – Guds Sønn og verdens Frelser.
Det var ikke lett for noen av dem, men det var verdt det!
Dersom vi kunne snakke med dem nå i Himmelen og spørre dem om de angret på at de
vitnet om Kristus når det førte til forfølgelse og noen ganger død. Hva tror dere de hadde
svart?
”Nei! Selv om det var hardt, er vi glad for at vi var lydige imot Herren.”

Satan vil prøve å hindre oss fra å være lydige imot Herren og tjene Ham. Men vi skulle fortsette
med å tjene Ham også når det er vanskelig. Vi kan lese om hvorfor dette er sant.

Les Matt 28:18-20.
Hvorfor skulle vi fortsette å tjene Herren under vanskelige forhold?
Fordi Han har all makt i Himmelen og på jorden. Han har lovt at Han vil være med oss alltid.



Paulus og Barnabas pekte ut eldste i de nye menighetene.

Les Apgj 14:23.


Oppgaven til en eldste er å undervise, lede og oppmuntre de troende.
Dette var det samme ansvaret som apostlene og andre hadde i menigheten i Jerusalem. Det
var dette Paulus og Barnabas hadde gjort i hjemmemenigheten i Antiokia da Gud kalte dem til
å forkynne i andre land.

9.


Paulus og Barnabas dro hjem til Antiokia i Syria.
Paulus og Barnabas fortatte på hjemreisen.

Les Apgj 14:24-26.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Pamfylis,” ”Perge,” ”Attalia” og ”Antiokia i Syria.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Pamfylis.”
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Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Perge.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Attalia.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Antiokia i Syria.”


Paulus og Barnabas hadde reist ut som representanter for menigheten i Antiokia. Da de kom
tilbake, avla de rapport til menigheten.

Les Apgj 14:27-28.
Hva var det de fortalte til Hjemmemenigheten?
-

Om alt Gud hadde gjort gjennom dem.
At Gud hadde brukt dem til å dele evangeliet med hedningene.

10. Konklusjon


Paulus sin misjonsreise viser oss hvor viktig Gud ser på arbeidet med å ta evangeliet til hele
verden.
Hvem kalte Paulus og Barnabas til å gå med evangeliet til andre land, og hvem stadfestet
kallet for menighetslederne?
Den Hellige Ånd.

Misjonsarbeid er ikke noe mennesker har funnet på. Det er Guds program, og den Hellige Ånd
er direktøren.
Hvem vil Herren ha med i arbeidet med å nå hele verden med evangeliet?
Alle troende.

Hva tror dere Herren vil at dere skal gjøre i verdens viktigste oppdrag?

12

