Paulus begynte på sin andre misjonsreise og
dro fra Antiokia til Filippi.

Leksjon

9
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2. Paulus og Barnabas planla å besøke de nyomvendte. (Apgj 15:35-36)
3. Paulus og Barnabas ble uenige. (Apgj 15:36-39)
4. Paulus dro tilbake til menighetene i Syria, Sicilia og Galatia. (Apgj 15:40-41)
5. Timoteus slo lag med Paulus og Silas. (Apgj 16:1-5; 1 Kor 10:31-33)
6. Den Hellige Ånd kalte Paulus til å reise til Makedonia. (Apgj 16:6-11)
7. Paulus forkynte evangeliet til folk i Filippi. (Apgj 16:12-40)
8. 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.
Hva kalte Herren Paulus og Barnabas til å gjøre?
Til å forkynne for folk i fremmede land som aldri hadde hørt om Jesus Kristus.

Når Paulus og Barnabas kom til et nytt sted, gikk de først til synagogen og forkynte for
jødene. Hvorfor gjorde de det?
Fordi jødene var Guds utvalgte folk, og Gud hadde gitt dem løftene om Forløseren. Det var viktig at de
fikk vite at disse løftene var oppfylt ved Jesus Kristus.

Hvilket mønster fulgte Paulus og Barnabas når de underviste i synagogene?
De fortalte fra det Gamle Testamentet. De minnet tilhørerne på profetiene i GT om Frelseren som skulle
komme. Så pekte de på at Jesus fra Nasaret hadde oppfylt disse profetiene. De forklarte at den samme
Jesus, som jødene hadde forkastet, ble reist opp fra de døde som bevis på at Han var Frelseren Gud hadde
lovt å sende.

Hvem andre enn jødene hørte Paulus og Barnabas forkynne i synagogene?
Proselytter og hedninger som fryktet Gud.

1

Paulus begynte på sin andre misjonsreise og dro fra Antiokia til Filippi.

Leksjon 9

Hvordan vet vi at Satan sto bak motstanden mot Paulus og Barnabas?
Satan er alltid aktiv bak scenen for å hindre at mennesker får høre evangeliet og komme til tro på Jesus.

Hvilket ansvar har de eldste i menigheten?
Å undervise, veilede og oppmuntre de troende.

Da Paulus og Barnabas kom tilbake til Antiokia i Syria, avla de rapport om misjonsreisen
sin. Hvorfor det?
Fordi de hadde reist ut som representanter for menigheten i Antiokia.

2.


Paulus og Barnabas planla å besøke de nyomvendte.
Etter å ha vært i Antiokia en tid, planla Paulus og Barnabas å besøke de nye menighetene.
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 15:35-36.
Paulus og Barnabas var klar over at det var viktig at de nye troende fikk mer opplæring og
veiledning.


Nyomvendte er som nyfødte babyer i Guds familie.
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.
Lærer: Snakk om hvor viktig det er at foreldre tar seg av sine nyfødte barn. Eksempel:
Hva trenger en nyfødt baby?
-

Mat
Beskyttelse
Omsorg

Hvem sørger for barnas behov?
-

Foreldrene

Hvordan kan vi sammenligne dette med behovene til en nyomvendt?
Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som følger i leksjonen.


Nyomvendte trenger mye omsorg og hjelp for å vokse.
Hvordan skal en nyomvendt vokse?
I forståelse av Guds Ord og sitt eget forhold til Herren Jesus, Den Hellige Ånd og Gud sin Far.

Hvordan tror du nyomvendte vokser i sitt forhold til Gud?
Ved å høre og forstå Guds Ord.
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Da Paulus var nyomvendt, var det andre som tok seg av ham.
Hvem tok seg av Paulus da han var nyfrelst?
-

Ananias kom til Paulus med et budskap fra Gud.
Barnabas sto opp for Paulus da apostlene var redde for å ta imot ham.

Paulus ble sterk i troen og kunne undervise andre fordi det var noen kristne som tok seg av
ham.
Det er ikke bare nyomvendte som trenger opplæring. Alle kristne trenger undervisning,
veiledning og oppmuntring.

3.


Paulus og Barnabas ble uenige.
Paulus og Barnabas var enige om å dra tilbake til de nye menighetene.

Les Apgj 15:36 om igjen.


Barnabas ville ta med Johannes Markus.
Hva husker dere om Johannes Markus?
-



Han var en slektning av Barnabas
Han hadde reist sammen med Paulus og Barnabas på deres første misjonsreise.
Før reisen var fullført, forlot Johannes Markus dem og dro hjem.

Paulus var ikke villig til å ta med Markus igjen, mens Barnabas ville absolutt ta han med.

Les Apgj 15:37-38.


Paulus og Barnabas ble så uenige om dette at de skilte lag.

Les Apgj 15:39.
Det er trist at Paulus og Barnabas, som hadde vært så gode venner, ble så uenige om Markus
at de ikke kunne arbeide sammen lenger.
Senere i livet ser vi at Paulus hadde tillit til Markus igjen og gav ham ansvar.
Vers for læreren: 2 Tim 4:11


Vi må alle være på vakt mot Satans feller. Han er ute etter å skape uenighet mellom kristne.
Forskjellige meninger, ord som ikke blir sagt og sårede følelser har ofte vært årsak til brutt
vennskap mellom kristne. Mange menigheter er blitt delt over slike ting, og mange kristne
nekter å ha fellesskap med andre troende.

4.


Paulus dro tilbake til menighetene i Syria, Sicilia og Galatia.
Paulus valgte Silas som sin nye medarbeider.
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Les Apgj 15:40.
Silas hadde vært en av lederne i menigheten i Jerusalem.
Vers for læreren: Apgj 15:22


Paulus og Silas dro til menighetene i Syria og Sicilia.

Les Apgj 15:41.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Syria” og ”Sicilia.”
PP: Klikk og dra bokser rundt ”Syria” og ”Sicilia.”
Menighetene i Syria og Sicilia er ikke nevnt tidligere i Apostelgjerningene. De er kanskje
resultat av Paulus sin virksomhet mens han var hjemme i Tarsus.
Vers for læreren: Apgj 9:30; Gal 1:18-21

5.


Timoteus slo lag med Paulus og Silas.
Paulus og Silas dro til Derbe, så til Lystra der de møtte en ung mann som hette Timoteus.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Derbe” og ”Lystra.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise til ”Derbe.”
Klikk igjen og utvid Paulus sin reise til ”Lystra.”

Les Apgj 16:1-3.


La oss tenke over hvorfor Paulus lot Timoteus omskjære.
Trodde Paulus at omskjærelse var nødvendig for at Timoteus skulle bli akseptert av Gud?
Nei!

Grunnen var at Timoteus skulle være med Paulus i forkynnerarbeidet.
Hvem var det Paulus forkynte til først når han kom til et sted?
Til jødene i synagogene.

Dersom Timoteus skulle bli mottatt av dem, måtte han være omskåret.


Vi bør lære av Paulus og ikke være til anstøt når vi vitner for ufrelste mennesker.
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Paulus ville unngå unødvendige hindringer for å nå jødene med evangeliet. Vi må også legge
merke til livsstilen til dem vi prøver å nå, og gjøre alt vi kan for å unngå å gjøre noe som hindrer
dem fra å lytte til Guds Ord.
På den andre siden, vi må ikke gjøre noe som er til vanære for Herren.

Les 1 Kor 10:31-33.
Lærer: Ikke bruk mer tid på å snakke om hvordan vi kan skape hindringer. Vi skal
undervise grunnleggende prinsipper som vi skal bygge videre på senere når vi går
gjennom Romerbrevet kapittel 14.


Etter at Paulus, Silas og Timoteus forlot Derbe og Lystra, besøkte de menighetene rundt om i
Frygia og Galatia.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Frygia” og ”Galatia.”
PP: Klikk og dra bokser rundt ”Frygia” og ”Galatia.”

Les Apgj 16:4-5.
6.


Den Hellige Ånd kalte Paulus til å reise til Makedonia.
Etter å ha besøkt de nye menighetene, planla Paulus og medarbeiderne hans å forkynne
evangeliet i landene omkring.
Det var mange andre i Asia som ikke hadde hørt evangeliet. Det var dit Paulus ville dra. Men
det var ikke Herrens plan for Paulus akkurat da.

Les Apgj 16:6-8.
Lærer: vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Asia,” ”Mysia,” ”Bitynia” og ”Troas.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise til ”Troas.”
Klikk igjen og dra bokser rundt ”Asia,” ”Mysia” og ”Bitynia.”


Den Hellige Ånd bor i alle troende. Han leder og hjelper dem når de går med Guds Ord til Verden.
Herren Jesus har bedt oss om å gå ut i hele verden og fortelle evangeliet til alle. Men vi er
avhengige av Den Hellige Ånd til å lede oss til dem som er villige til å høre. Vi må be og stole
på Ham i alt vi gjør, ellers kommer vi til å arbeide i egen kraft.



Dette betyr ikke at vi skal være late og vente på at den Hellige Ånd skal vise oss hva Han vil at vi
skal gjøre.
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Hvordan vet vi at Paulus, Silas og Timoteus ikke bare satt passive og ventet på at den
Hellige Ånd skulle vise dem vei?
De planla å dra til andre land i områder der evangeliet ikke var forkynt.

De var avhengige av at Herren skulle stoppe dem eller åpne veien for dem.
De planla å forkynne evangeliet i Asia og så dra til Bitynia. Hvem hindret dem fra å dra til
disse stedene?
Den Hellige Ånd.



La oss tenke over hvorfor Den Hellige Ånd ikke lot Paulus og de som var med ham dra til Asia og
Bitynia.
Hvorfor tror dere Den Hellige Ånd ikke lot dem dra til disse stedene?
Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som følger i leksjonen.
Vi vet at Gud elsket menneskene i Asia og Bitynia og ville at de skulle høre og tro evangeliet.
Lukas, forfatteren av Apostlenes gjerninger, sier ikke noe om at Den Hellige Ånd forklarte dette
for Paulus og de andre. Vi vet ikke hvorfor de ikke fikk dra til Asia og Bitynia.



Mange ganger får vi ikke vite årsaken til Guds ledelse.
Hvorfor må vi være lydige imot Ham uten å spørre hvorfor?
Fordi Gud vet alt.

Vi kan alltid stole på Gud.
Paulus, Silas og Timoteus stolte på Herren. Han ledet dem dit Han ville de skulle gå.

Les Apgj 16:9.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Makedonia.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Makedonia.”


Herren gav Paulus en visjon.
Det var ikke alltid slik at Herren gav Paulus visjoner når Han viste vei. Vi må heller ikke forvente
å få visjoner eller andre spesielle åpenbaringer om hvor vi skal dra.
Gud leder sine på følgende måte:
o
o
o



Han taler gjennom sitt Ord.
Han legger et ønske i hjertet til den Han vil lede.
Når vi er lydige, gir Gud oss fred i hjertet som en forsikring om at det er Hans vilje.

Gud kalte Paulus gjennom en visjon der han så en mann fra Makedonia som ropte om hjelp.
Hva tror dere Paulus og de andre gjorde etter at Paulus så denne visjonen?
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De gjorde det Den Hellige Ånd hadde bedt dem om å gjøre.

Paulus og de andre dro straks med et skip til Makedonia.

Les Apgj 16:10-11.
Lærer: Vis Kron kart 4.
Plakat: Pek på ”Troas,” ”Samotrake” og ”Neapolis.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reie fra ”Troas” og forbi ”Samotrake” til ”Neapolis.”

7.


Paulus forkynte evangeliet til folk i Filippi.
Paulus og vennene hans seilte fra Troas til Filippi.
Det ser ut for at det var i Troas at Lukas, forfatteren av Apostlenes gjerninger, slo lag med
Paulus, Silas og Timoteus. Fra nå av inkluderer Lukas seg selv når han skriver om Paulus sine
reiser.
Lærer: Fra Apgj 16:10, skriver Lukas ofte ”oss” og ”vi.”

Les Apgj 16:12.
Lærer: Visk Kron kart4.
Plakat: Pek på ”Filippi.”
PP: Klikk og utvid Paulus sin reise til ”Filippi.”


På sabbaten gikk de til elven der kvinnene møttes til bønn.
Det var antagelig ikke noen synagoge i Filippi. Hvis det hadde vært det, hadde nok Paulus
begynt sin undervisning der slik han pleide.
Men selv om det ikke var noen synagoge, var det en gruppe jødiske kvinner der. De var
sammen med noen hedenske kvinner som hadde kommet til tro på Abraham, Isak og Jakobs
Gud. De møttes ved elven til bønn.
Paulus og vennene hans slo lag med dem og fortalte dem den gode nyheten om at Forløseren
var kommet.

Les Apgj 16:13.


En kvinne som hette Lydia, trodde på Jesus som sin Frelser.

Les Apgj 16:14-15.
En dag, da de gikk til bønnestedet, brukte Gud Paulus til å drive en demon ut av ei slavejente.
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Les Apgj 16:16-18.
Satan og hans demoner hatet at Paulus hadde demonstrert at Jesus Kristus hadde makt over
dem. Mennene som tjente penger på den demonbesatte jenta, ble rasende. Nå hadde de
mistet grunnlaget for sin inntekt.
La oss lese om hva som skjedde videre.

Les Apgj 16:19-24.


Paulus og Silas ble pisket og kastet i fengsel.
De hadde åpne sår på ryggen. Så ble de kastet inn i et fangehull. Alle disse problemene kom
fordi de hadde tjent Gud.



I vanskelige tider kan vi bli fristet til å tvile på om det er en kjærlig og allmektig Gud.
Når vi opplever vanskeligheter selv om vi vil tjene Gud, er det lett å begynne å spørre om
hvorfor dette skjer med oss.
Tror du Paulus og Silas syntes synd på seg selv? Tror du de lurte på om Herren hadde
forkastet dem?
Nei, de gjorde ikke det.

Vi skal lese om hvordan de reagerte.

Les Apgj 16:25.


Paulus og Silas priste Gud for Hans nåde og godhet.
De tvilte ikke på Gud. De var takknemlige for at Gud hadde gitt dem muligheten til å tjene Ham,
selv om det innebar lidelse for Hans skyld. De trodde at Herren hadde en god hensikt med å la
dem gå gjennom slik prøvelser.
Herren har alltid gode hensikter med alt Han lar skje med sine barn. Noen ganger viser Han oss
hvorfor Han tillater at spesielle ting skjer å våre liv. Men oftest viser Han oss ikke hvorfor. Vi
må bare vente til vi kommer til Himmelen før vi får vite svaret.
Selv om vi ikke forstår, vil Gud at vi skal stole på Ham og takke Ham for Hans kjærlighet og
omsorg. Han vil at vi skal tro på løftene i Hans Ord. Et av dem er at Han ikke vil svikte oss og
ikke forlate oss.
Vers for læreren: Hebr 13:5
Paulus og Silas visste at Herren ikke hadde forlatt dem.



Snart skulle de få se hvorfor Herren hadde latt dem bli kastet i fengsel.

Les Apgj 16:26-27.


Fangevokteren holdt på å ta livet sitt. Han hadde ansvar for alle fangene i fengselet.
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Dersom fangene hadde rømt, ville han ha blitt offentlig uthengt og henrettet av lederne i byen.
Paulus visste hva fangevokteren tenkte å gjøre, så han ropte til ham og stoppet ham.

Les Apgj 16:28.


Paulus og Silas viste kjærlighet mot fangevokteren, selv om han hadde kastet dem i fengsel.
Jesus elsker sine fiender.
Hva ba Jesus om da Han var naglet til korset av sine fiender?
”Fader, forlat dem for de vet ikke hva de gjør.”



Paulus og Silas måtte ha snakket med fangevokteren om at han måtte bli frelst fra Guds vrede.
Det ser ut som Den Hellige Ånd allerede hadde overbevist fangevokteren om at han var en
synder som måtte bli frelst. Da han hørte Paulus rope til ham, sprang han til Paulus og Silas
med et svært viktig spørsmål.

Les Apgj 16:29-30.


Paulus og Silas gav ham et klart og tydelig svar.

Les Apgj 16:31.


De forklarte Guds Ord for fangevokteren og familien hans.

Les Apgj 16:32.


Vi må tenke alvorlig over slike spørsmål.
Svaret vi gir kan ha betydning for all framtid til den personen. Det kan vende ham bort fra
sannheten, eller det kan virke slik at han vil høre mer av Guds Ord.



Fangevokteren og de andre som hørte budskapet til Paulus kom til tro på Herren Jesus Kristus.

Les Apgj 16:33-34.


Paulus og Silas ble satt fri fra fengselet.

Les Apgj 16:35-40.
I neste leksjon skal vi høre om hvor Paulus og Silas reiste etter at de forlot Filippi.

8.


Konklusjon
Paulus og Silas var klar over at de måtte ta seg av de nyomvendte.
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Hvordan kan vi anvende de samme prinsippene for å ta oss av nyomvendte?


Paulus prøvde å unngå alt som kunne hindre jødene i å lytte til evangeliet.
Hvordan kan vi anvende de samme prinsippene når vi vitner til mennesker i vår tid?



Paulus og Silas forsto at det var nødvendig å forklare evangeliet grundig for dem som ville forstå.
Hvordan kan vi følge deres eksempel når vi vitner til ufrelste?



Paulus og Silas visste at de var avhengig av den Hellige Ånd som veiviser.
På hvilken måte kan vi være avhengig av den Hellige Ånd i vårt daglige liv for å være vitner
for Herren?
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