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Tema: ”A & O – Hur kan jag göra det 
bästa av resten av mitt liv?”  

Bibelord: Rom. 12:1, 2 Krön. 7:4-5, 
Hebr. 10:11-14, Hebr. 13:15-16, Matt. 
16:24-25, Matt. 6:33, Joh. 3:16, Joh. 
13:12-17, Apg. 20:35, Matt. 25:14-30.   

1. Hjälp varandra att återberätta det ni 
minns av predikan! Dela gärna med 
er om det var något som talade 
extra starkt till er eller som ni 
reagerade negativt på!  

2. Hans gav tre råd som svar på 
predikotemats fråga: Välj att offra 
resten av ditt liv till Gud, välj att 
betjäna andra och välj att förvalta 



dina talenter maximalt. Vilka råd 
skulle du ha valt att ge som svar på 
frågan?    

3. Hur reagerade du på uttrycket att 
du ska ”välja att offra resten av ditt 
liv till Gud”? Finns det något som 
håller tillbaks dig ifrån att ta det 
steget? Kan du identifiera vad det i 
så fall är? 

4. Hans citerade Albert Schweitzer 
som har sagt: ”De enda verkligt 
lyckliga är de som har lärt sig att 
betjäna andra.” Håller du med 
honom om det? Varför/varför inte? 
Har du själv några personliga 
erfarenheter som du kan dela på det 
här området? 



5. Finns det någon grupp av 
människor som du konkret 
upplever att du själv, eller vi som 
församling, har en speciell kallelse 
att betjäna? Vad skulle i så fall ett 
första steg kunna vara? 

6. Hans sa att vi skulle ”välja att 
förvalta våra talenter maximalt”. 
Vilka gåvor upplever du att du 
primärt är utrustad med? Finns det 
någon gåva, eller funktion, som du 
känner att du har grävt ner och 
skulle behöva gräva upp igen? 
Varför tror du att vi så ofta gräver 
ner våra gåvor? 

7. Bekräfta gärna varandra när det 
gäller vilka gåvor och talanger ni ser 
i varandras liv! 



8. Be för varandra och för vår 
församling! 

 


