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När livet inte blev som man hade 

tänkt sig! 

"Om Gud är för oss vem kan då vara emot 

oss" (Romarbrevet kap 8 vers 31)               Läs 

gärna sammanhanget, som bland annat säger att 

ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Jesus 

Kristus.  

Gud är god och han vill oss det allra bästa - vi 

har inte samma perspektiv, "Vi ser det som är 

för ögonen, men Gud ser till hjärtat"( 1 Sam 

16:7 ) Han ser det som är dolt för oss, med ett 

evighetsperspektiv. 

Det vi tror är det värsta som kan hända, och det 

kan det vara, men när vår Herre får vara med kan 

han förvandla situationen till något som vi inte 

kunde tänka oss eller kunde förutse. 

Vet att Gud är för Dig! Alla dagar vill han 

hjälpa, uppmuntra, stötta, inspirera och väg-

leda dig, i vad som än sker. Glöm inte detta! 

Vår respons är att öppna våra hjärtan för honom, 

att räkna med honom i alla de omständigheter vi 

står i. Då har han möjlighet att nå oss, att på 

olika sätt förmedla det vi behöver. 

Hur vet vi detta? Guds Ordet säger oss detta. 

Genom Jesus liv och gärning visar han oss hur-

dan Gud är, hans avsikter, tankar, mål och me-

ning. 

Önskar Dig Guds välsignelse i den situation du 

befinner dig! 

Thomas Segergren  

När livet inte blev som man hade 

tänkt sig! 

"Om Gud är för oss vem kan då vara emot 

oss" (Romarbrevet kap 8 vers 31)               Läs 

gärna sammanhanget, som bland annat säger att 

ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Jesus 

Kristus.  

Gud är god och han vill oss det allra bästa - vi 

har inte samma perspektiv, "Vi ser det som är 

för ögonen, men Gud ser till hjärtat"( 1 Sam 

16:7 ) Han ser det som är dolt för oss, med ett 

evighetsperspektiv. 

Det vi tror är det värsta som kan hända, och det 

kan det vara, men när vår Herre får vara med kan 

han förvandla situationen till något som vi inte 

kunde tänka oss eller kunde förutse. 

Vet att Gud är för Dig! Alla dagar vill han 

hjälpa, uppmuntra, stötta, inspirera och väg-

leda dig, i vad som än sker. Glöm inte detta! 

Vår respons är att öppna våra hjärtan för honom, 

att räkna med honom i alla de omständigheter vi 

står i. Då har han möjlighet att nå oss, att på 

olika sätt förmedla det vi behöver. 

Hur vet vi detta? Guds Ordet säger oss detta. 

Genom Jesus liv och gärning visar han oss hur-

dan Gud är, hans avsikter, tankar, mål och me-

ning. 

Önskar Dig Guds välsignelse i den situation du 

befinner dig! 

Thomas Segergren  

När livet inte blev som man hade 

tänkt sig! 

"Om Gud är för oss vem kan då vara emot 

oss" (Romarbrevet kap 8 vers 31)               

Läs gärna sammanhanget, som bland annat 

säger att ingenting kan skilja oss ifrån Guds 

kärlek i Jesus Kristus.  

Gud är god och han vill oss det allra bästa - 

vi har inte samma perspektiv, "Vi ser det 

som är för ögonen, men Gud ser till hjär-

tat"( 1 Sam 16:7 ) Han ser det som är dolt för 

oss, med ett evighetsperspektiv. 

Det vi tror är det värsta som kan hända, och 

det kan det vara, men när vår Herre får vara 

med kan han förvandla situationen till något 

som vi inte kunde tänka oss eller kunde för-

utse. 

Vet att Gud är för Dig! Alla dagar vill han 

hjälpa, uppmuntra, stötta, inspirera och väg-

leda dig, i vad som än sker. Glöm inte detta! 

Vår respons är att öppna våra hjärtan för ho-

nom, att räkna med honom i alla de omstän-

digheter vi står i. Då har han möjlighet att nå 

oss, att på olika sätt förmedla det vi behöver. 

Hur vet vi detta? Guds Ordet säger oss 

detta. Genom Jesus liv och gärning visar han 

oss hurdan Gud är, hans avsikter, tankar, mål 

och mening. 

Önskar Dig Guds välsignelse i den situation 

du befinner dig! 

Thomas Segergren  


