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Innledning: 

Paulus er godt i gang med sin misjonsvirksomhet, han reiser rundt til nye 
byer og steder og forkynner evangeliet. Mange mennesker kommer til tro 
og det er tydelig at han er inne i en god arbeidsperiode. Han legger planer 
for hvordan arbeidet skal drives, men det skal vise seg at Gud har andre 
tanker. I en syn ser Paulus at noen i Makedonia, altså Europa, rope på han 
og be dem komme over til dem. Dette skal endre Paulus sine planer. 
Evangeliet kommer til Europa og her blir en rik forretningskvinne, en 
besatt slavekvinne og en romersk fangevokter de første som får høre om 
Jesus og blir en del av den første europeiske menigheten.     
 
  
Les teksten: Apostlenes Gjerninger 16:5-40 

* Bruk litt tid til å la den enkelte dele det han/hun spesielt la merke til i 
teksten. 
 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale. 

1. Hva er din preferanse; å planlegge eller ta ting på sparket? 

2. Paulus fikk et syn med et oppdrag om natten, sannsynligvis da han sov. 

Har du opplevd at Gud har snakket til deg på overraskende måter?   

3. Paulus og Silas ble kastet i fengsel på grunn av at de forkynte evangeliet. 

Det virket kanskje for dem som om Guds endrede plan bare førte til flere 

problemer. Men, i fengselet møtte de et nytt menneske som de kunne 

dele evangeliet med. Fangevokteren ble kristen etter å ha hørt Paulus og 

Silas. Har du noen erfaring med at vanskelige eller vonde situasjoner også 

har åpnet for noe uventet godt?  

4. Bruk gjerne litt tid til å be for hverandre om at Gud kan lede hver enkelt 

i hverdagen.   
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