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DAG 1 
JAG BESLUTADE MIG FÖR ATT BÖRJA 

 

Varje dag fattar vi beslut som formar vår 
livsberättelse. Hur skulle ditt liv se ut om 
du lät gudfruktiga principer vägleda 
besluten? Under följande vecka kommer vi 
att börja utforska sju principer från boken 
Divine Direction (Gudomlig Riktning övers. 
anm.) för att hjälpa dig att upptäcka Guds 
vishet för dina dagliga beslut. 

Om någon bad dig berätta din 
livshistoria, vad skulle du säga? 

Du kanske skulle berätta om var du är 
född och hur du uppfostrades. Du kanske 
skulle nämna din första kärlek. Kanske 
skulle du prata om den stora flytten som 
din familj gjorde, eller om när du började 
på högskolan. Om du är gift kanske du 
beskriver hur du träffade din respektive. 
Om du inte är gift, kanske du beskriver 
varför det är så. Om du är en förälder 
kanske du bläddrar genom några foton på 
mobilen för att visa upp din familj. Eller 
kanske beskriver du din karriär. Vad finns i 
din berättelse? 

De flesta av oss har kapitel som vi helst 
inte vill dela med någon. Kanske hamnade 
du någonstans där du aldrig ville hamna. 
Du tänkte inte förstöra, men gjorde det. Du 
fattade beslut som tog dig längre än du 
någonsin hade avsett att gå. Du gjorde 
vissa saker som kostade dig mer än vad 
du någonsin hade trott att du skulle 
behöva betala. Du sårade folk. Du 
kompromissade med dina värderingar. Du 
bröt löften. Du gjorde saker som du känner 
att du inte kan göra ogjort. 

Din berättelse är inte slut. Det är inte för 
sent att ändra historien som du kommer att 
berätta en dag. 

Det finns goda nyheter: din berättelse är 
inte slut. Det är inte för sent att ändra 
historien som du kommer att berätta en 
dag. Oavsett vad du har gjort (eller inte 
har gjort) så är din framtid oskriven. Du har 
fler segrar att nå, fler vänner att träffa, fler 
möjligheter att göra skillnad, mer av Guds 
godhet att uppleva. Oavsett om du hittills 
gillar handlingen eller inte, kan du med 
Guds hjälp förvandla din berättelse till en 
som du är stolt över att dela. 

Här är ett sätt av ändra din berättelse: 
Börja något nytt. 

Oavsett hur osäker, rädd eller fast du 
kanske känner sig just nu, så fortsätter din 
berättelse idag. Vad ska du börja med 
idag? Be dagligen med din respektive? 
Läsa en bibelplan varje dag? Söka 
rådgivning för att ta itu med något olöst? 
Leva med större generositet? Stå till tjänst 
i din kyrka eller din gemenskap? Nu är en 
bra tid att anteckna det. Öppna din 
anteckningsbok och dokumentera dina 
tankar. Tänk inte för mycket. Men ta ett 
ögonblick till att få ner det på papper. Bara 
en eller två meningar. 

Fråga dig själv: Vad behöver jag för att 
börja röra mig i riktning mot livsberättelsen 
jag vill berätta. 

BIBELLÄSNINGSPLAN | SALEMKYRKAN 

o 2 Korintierbrevet 5:17 

o Jesaja 62:4 

o Efesierbrevet 4:22-24 

o Jesaja 43:18-19 

 

 
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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