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● Många val, lätt att bli överväldigad

● Mina egna erfarenheter-> vilken utbildning efter gymnasiet?

● Många valmöjligheter-> svårt att veta vilken väg man ska gå 
 

● Antalet valmöjligheter-> ökat med tiden

“Människan gör upp planer, men stegen styrs av Herren.” (Ord 16:9)

Många valmöjligheter



Apg 9:3-6 Paulus möte med Jesus “Men när han på sin resa närmade sig 
Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han 
föll till marken och hörde en röst som sade till honom: »Saul, Saul, varför 
förföljer du mig?« Han frågade: »Vem är du, herre?« – »Jag är Jesus, den 
som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra.” 

Apg 9:15 Uppdraget - förmedla Guds budskap till människorna
 

Paulus: Ett livsuppdrag



Apg 16:6-10 Paulus blir ledd till Makedonien “De tog sedan vägen genom 
Frygien och Galatien eftersom den heliga anden hindrade dem från att 
förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Bithynien, 
men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till 
Troas. På natten hade Paulus en syn; en makedonier stod där och bad 
honom: »Kom över till Makedonien och hjälp oss.« När han hade haft denna 
syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, ty vi förstod att Gud hade kallat 
oss att förkunna evangeliet där.” 

Paulus: Att bli ledd



● Paulus-> viktigt och meningsfullt uppdrag att sprida evangeliet

● Fängelse->oavsett plats så hittade han en meningsfull sysselsättning

● Pastor, missionär eller sjukvårdspersonal?->inte är titeln eller platsen 
som är det viktiga, utan vad man gör av situationen och den möjlighet 
man fått

Paulus: Ett livsuppdrag



Samtalsfråga:

Hur ska man tänka när man väljer?
Kan vi på något sätt bli inspirerade av hur 

Paulus blev ledd?
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Dagliga prioriteringar

Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta 

tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid 

Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med 

alla förberedelser, och hon kom fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att 

min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon 

hjälper mig." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och 

oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda 

delen, och den ska inte tas ifrån henne." (Lukasevangeliet 10:38 - 42 SFB15)



Dagliga prioriteringar

● Stress, bekymmer, måsten

● Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra 
också. (Matteusevangeliet 6:33 SFB15)

● Tar vi tid att stanna upp och reflektera?



Samtalsfråga:

Hur kan vi prioritera rätt i vardagen?
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Den förlorade sonens 
återkomst

 (Lukas 15)
Bild: Rembrandt, Public domain, via Wikimedia Commons
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Liknelsen om talenterna (Mat 25:14-30)
14 Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. 15 En gav han 
fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. 16 Den som hade fått fem talenter gick 
genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. 17 Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 18 Men den som fått en 
talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar.

19 En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. 20 Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter 
till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. 21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du 
har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! 22 Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två 
talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. 23 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i 
det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

24 Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du 
inte har strött ut. 25 Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. 26 Hans herre svarade honom: Du onde och 
late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27 Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så 
att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. 28 Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. 29 Ty var 
och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. 30 Kasta ut den oduglige tjänaren i 
mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder.



14 Det kommer att bli som när en man skulle 
resa utomlands. Han kallade till sig sina 
tjänare och lämnade sin förmögenhet åt 
dem. 15 En gav han fem talenter, en annan 
två och en tredje en talent - var och en efter 
hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. 16 
Den som hade fått fem talenter gick genast 
och satte dem i omlopp och tjänade fem 
talenter till. 17 Den som hade fått två talenter 
tjänade på samma sätt två till. 18 Men den 
som fått en talent gick och grävde ner den i 
marken och gömde sin herres pengar.

Liknelsen om talenterna 
(Mat 25:14-30)

Bild: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons



Samtalsfråga:

Hur förhåller sig “Guds plan med våra liv” 
till vårt eget ansvar?



Slut
nästa träff - 1 juni 19:00 

“Jag ser egentligen inga fördelar med att vara kristen”



Fördjupning, vidare läsning, videos
Livsprioriteringar

● Predikan av Tatta Lennartsson “Prioriteringar”: 
https://open.spotify.com/episode/4wsty4oROlTHbaB94nAQlg?si=9b42347aaaee4e34, eller 
http://www.sondaghelaveckan.se/?m=34437 

https://open.spotify.com/episode/4wsty4oROlTHbaB94nAQlg?si=9b42347aaaee4e34
http://www.sondaghelaveckan.se/?m=34437

