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DAG 3 
JAG BESLUTADE MIG FÖR ATT STANNA 

 

Jag har många gånger tänkt på hur 
annorlunda mitt liv skulle vara om jag gett 
upp när jag ville det. Min berättelse kunde 
ha blivit något som "Jo, jag brukade tro att 
jag var tänkt att bli pastor, men jag gav 
upp när saker och ting inte föll på plats. 
Det är bara så det blir. 

Jag är säker på att du kommer att behöva 
tampas med enstaka utmaningar olika 
perioder i livet: en chef som du tänker att 
du inte kan stå ut med en dag till, en 
relation som plötsligt smärtar, en dröm 
som börjar få slut på resurser, en flytt som 
inte motsvarade dina förväntningar. När du 
står inför svårigheter, så är det naturligt att 
ompröva dina stora livsavgörande beslut. 
Du skulle kunna ställa sådana här frågor: 

• Borde jag chansa på att sluta på detta 
arbete och leta efter något annat? 

• Efter min respektives affär - är det dags 
att gå vidare? 

• Är jag verkligen skapt till att driva ett 
företag? Borde jag lägga ner innan det 
blir värre? 

• I vart och ett av dessa exempel - som 
med de flesta stora livsbeslut - är du vid 
ett avgörande vägskäl, och det är dags 

att besluta: borde jag stanna eller gå 
min iväg? 

• Väljer jag att ge upp för att det är det 
rätta att göra, eller för att gå iväg verkar 
lättare? 

Ofta är det att hålla kursen som är det 
bästa och mest givande beslutet som du 
kan fatta, till och med när det skulle vara 
lättare att vända om och gå iväg. Jag 
säger inte att du aldrig behöver gå din väg. 
Men innan du fattar beslutet, fråga dig 
själv, "Väljer jag att ge upp för att det är 
det rätta eller för att gå iväg verkar 
lättare?" Ibland är den största 
troshandlingen trohet, att stanna där du är 
planterad. Om flera år i framtiden kanske 
du tittar tillbaka och tackar Gud för att du 
bestämde dig för att stanna, när det hade 
varit lättare att gå iväg. 

Minns, Gud skapade dig till hans avbild 
och Han är författaren till och avslutaren 
av din berättelse. Du är inte en som ger 
upp. Du är en som avslutar. 

Be: Gud, finns det någonting som jag 
försöker gå iväg ifrån som Du vill att jag 
stannar kvar i och avslutar? Kan Du ge 
mig styrka för att kämpa vidare? Amen. 

 

BIBELLÄSNINGSPLAN | SALEMKYRKAN 

o Rut 1:16 

o Jesaja 40:30-31 

o Jakob 5:7-8 

o Galaterbrevet 6:9 

 

 
Guds ord är nämligen levande och 
verksamt. Det är skarpare än ett 
dubbeleggat svärd, och det tränger 
djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ 
och ande, leder och märg, och avslöjar 
hjärtats uppsåt och tankar. 

Heb 4:12  
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