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DAG 4 
JAG BESLUTADE MIG FÖR ATT GÅ 

 

Känner du att något nytt händer i ditt liv? 
Vill du något annat? Även om du inte 
känner det nu, så är det alltid en god idé 
att låta hjärtat vara förberett på förändring, 
eftersom förändring garanterat kommer att 
ske. 

Vi har talat om börja, sluta, och stanna. 
Ibland är att gå det bästa beslutet för att 
upptäcka Guds riktning. 

Vi behöver ofta stå fasta när trycket ökar, 
men många gånger behöver vi även ta en 
risk. Känner du dig rastlös där du är? Gud 
kan ha planterat en gudomlig längtan i dig 
att tjäna Honom på något överraskande 
sätt. Kanske har Han inspirerat dig med en 
särskild grupp, en idé, ett problem eller ett 
ställe. Kanske kallar han dig till att gå. Följ 
den föraningen och se vart den tar dig. 
Omfamna äventyret. Det bästa sättet att ta 
ett steg i tron är med en ordentlig flygande 
start. 

Det finns en fantastisk berättelse i Gamla 
Testamentet om Abram och Saraj (senare 
omdöpta till Abraham och Sara) som 
illustrerar "gå" perfekt. I Första Moseboken 
12 talade Gud till Abram. Vid den tiden 
bodde Abram i en stad vid namn Haran, 
men var från staden Ur i Kaldea. I Abrams 
hemstad Ur dyrkade folket en falsk 
mångud kallad Nannar. 

Det som är viktigt är att den enda sanna 
Guden valde att uppenbara sig för Abram. 
Gud gav Abram en väldigt enkel och direkt 
befallning: gå iväg från allting du någonsin 
har känt. “Lämna ditt land, din släkt och 
ditt hem och gå till landet som jag ska visa 
dig." Första Moseboken 12:1 B2000 
understryker Lämna och gå. (i orginaltext 
refereras till Genesis 12:1 NIV, övers. 
anm.) 

För att röra dig mot ditt syfte, kanske du 
måste röra dig bort från din säkerhet. För 
att gå någon annanstans, behöver du 
lämna det ställe där du är. Du behöver 
lämna det välkända, bekväma, 
förutsägbara och enkla. För att röra dig 
mot ditt syfte, kanske du måste röra dig 
bort från din säkerhet. 

Vem vet vart Gud ska ta din berättelse om 
du bara ger honom tillåtelse? En dag, om 
flera år, kommer du att titta tillbaka på ditt 
liv och se hela berättelsen. Hur ska den 
vara? "Jag kände det som om Gud kallade 
på mig, men jag var rädd, så jag gjorde 
inget". Eller kommer du att berätta om ett 
äventyr fyllt av tro? Skillnaden ligger i om 
du går eller inte när Gud säger "Gå". 

Fråga: Vad uppmanar Gud mig att 
lämna? Vart uppmanar han mig att gå?
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o 1 Moseboken 12:1-4 

o Markus 16:15 

o Jakob 4:17 

o Psaltaren 32:8 

o Filipperbrevet 3:13-14 

 

 
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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