
Inledning: 

 

Barnens minuter: Välsigna 

 

Jesus välsignade barnen – söndagsträffen 

Vi får välsigna varandra – vad betyder det? 

- Be om Guds nåd och beskydd 

- Ge nåd och beskydd eller någon annan gåva till någon 

- Berömma, vara glad över 

- Ge styrka till någons arm 

- Tänka gott om någon, önska välgång och lycka 

- Välsigna maten – måltiden helgas 

 

Välsignelse innebär i GT en kraft vars yttring är välgång på livets alla 

områden 

Välsignelsens källa är alltid Gud – välsignelsen är en gåva från honom, som vi 

kan ge till varandra! 

 

Ofta lägger vi vår hand på den vi vill välsigna. High-five är en välsignelse! 

 

Vi som är äldre har ett ansvar att välsigna de som är yngre – de kan i sin tur 

tacka, välsigna tillbaka. Men den äldre har ansvaret att ta första steget.  

Be välsignelse – vända mot varandra! 

 

 

Predikan 

 

LYDIA 

Från Tyatira i Lydien, en stad som var känd för sin färgindustri. Lydien låg i 

nuvarande västra Turkiet.  

Bodde i Filippi, som var en romersk koloni.  

Lydia hade ett eget hus.  

Var euorpé – den första europé som blev kristen! Lydia färgade tyger och sålde 

purpurfärg – som Rachav. Bra affär! De romerska officersfruarna ville gå 

vackert klädda. 

Lydia var inte född jude, men hade anslutit sej till den lilla judiska församlingen 

i Filippi – bara några kvinnor som samlades under bar himmel vid floden för att 

be.  

 

PAULUS ANDRA MISSIONSRESA 

Paulus, Silas och Lukas var ute och reste för att uppmuntra de nybildade 

församlingarna. Det här är Paulus andra missionsresa. Paulus och Barnabas hade 

just bestämt sej för att gå skilda vägar, de blev ju lite osams, så Barnabas och 



Markus åkte åt ett håll och Paulus och Silas åt ett annat håll. På vägen träffade 

de Timotheos, som sen följde med dom på den fortsatta resan. De hade först 

tänkt ge sej längre in i Asien, men den helige Ande hade avstyrt det. Den tänkte 

de sej längre norrut, men den helige Ande avstyrde det med, och i stället 

vandrade de till Troas. Där fick Paulus en natt en dröm: en makedonier stod på 

motsatta stranden och ropade tvärs över havet: ”Kom till Makedonien och hjälp 

oss!” Nu förstod Paulus och Silas att Gud hade kallat dom att predika de goda 

nyheterna för euopeerna! Och att det var bråttom! 

 

De kom med på en båt först till ön Samothrake, och sedan till Neapolis – den 

nya staden, och gick sedan 15 km till Filippi, somo var den största staden i den 

delen av Makedonien.  

 

På sabbaten gick de ut genom stadsporten ner till bönestället vid floden för att 

prata med kvinnorna som möttes där. Läs ur The Message.  

 

FÖRSTA DOPET I EUROPA 

 

Så fort hon hörde om Jesus insåg hon att han var hennes längtans svar. ”En av 

de greker som tillbad vår Gud …” står det. ”Herre öppnade hennes hjärta”. 

Medan Paulus predikade öppnade Herren hennes hjärta. Hon förstod med hjärtat 

vad Paulus predikade om, inte bara med huvudet. Det berörde henne. Hon ville 

döpa sej! Och hon lät döpa sig med alla i sitt hushåll; barn, kvinnor, män, 

gamlingar, slavar och fria. Aantagligen var hon rätt förmögen, och hade flera 

slavar. Hon var troligen änka eller ogift. Det var antagligen lika många 

människor som en liten frikyrkoförsamling. Det här var det första dopet i 

Europa! Där Lydia döptes döps fortfarande många människor. 

 

Sen bad hon – nödgade – Paulus och hans följeslagare – Silas, Timotheos och 

Lukas - att stanna hos henne som gäster. ”Om ni nu menar att jag ligar på 

Mästaren som ni, så vill jag att ni blir mina gäster” ”Och hon gav sej inte förrän 

vi tackade ja.”  

 

Genom att öppna sitt hem välsignade Lydia Paulus, Silas och Timotheos. Paulus 

ville inte gärna ta emot gåvor från andra, men stannade hos Lydia, och 

församlingen i Filippi var den enda församling som också sedan understödde 

Paulus med gåvor.  

 

PAULUS OCH SILAS I FÄNGELSE 

De stannade flera dagar i Filippi. Paulus drev en ande ur en spåflicka, de blev 

slagna för att de som ägde spåflickan inte längre kunde tjäna pengar på henne, 

de blev tagna till domstol och beskyllda för att vara farliga judiska agitatorer och 

undergrävde romersk lag och ordning, man slet klåderna av dem oh pryglade 



dem, och sedan kastades de i fängelse, i fängelsets säkraste cell. Men Paulus och 

Silas sjöng sånger i fängelset, och plötsligt blev det ett jordskalv, fängelset 

skakade och dörrarna gick upp, och alla fångarna var fria. Då blev fångvaktaren 

rädd och ville ta sitt liv för han insåg att han skulle ändå få dödsstraff, men 

Paulus och Silas stoppade honom och berättade för honom om Jesus. Och 

fångvaktaren väckte hela sitt hus så att de alla kunde döpas mitt i natten. Och 

sen dukade HAN fram en festmåltid – HAN VÄLSIGNADE Paulus och Silas. 

Och på morgonen fick fångvaktaren order om att frige Paulus och Silas. Men 

Paulus och Silas sa att har de satt oss i fängelse utan rättegång får de allt komma 

och hämta oss själva, så domarna och poliserna kom och bad om ursäkt, följde 

dom ut på gatan, och frågade lite snällt om de möjligtvis inte kunde tänka sej att 

lämna staden. De gick hem till Lydia, sa farväl till sina vänner, blev 

uppmuntrade av Lydia, och fortsatte sin resa.  

 

Kring Lydias hushåll växte sedan den makedoniska/grekiska kyrkan upp. Till 

den församling som sedan samlades i Lydias hus skrev Paulus 11 år senare 

Filippibrevet, det som också kallas ”glädjens brev”. Paulus kallade församlingen 

i Filippi för ”sin glädje och krona”. Han återvände dit på sin tredje missionsresa. 

 

FEM VANOR SOM FÖRVANDLRA MIG, DIG och VÄRLDEN 

Fem vanor som förändrar dej, mej och världen, av Michael Frost 

Att leva uppseendeväckande liv! 

Att leva missionellt  

Från Australien 

verktyg för att mobilisera kristna upp, in och ut i mission. Det innebär uppåt i 

relation till treenige Gud, in i en starkare känsla av gemenskap med andra 

troende, och ut i samhället. 

Vi behöver se oss själva som utsända!! 

 

En del har gåvan att vara evangelister, men alla troende har i uppdrag att vara 

evangeliserande i vår livsstil! 

 

Paulus skriver i Kolosserbrevet:  

The Message s 545-546 (Kol 4:2-6) 

 

De var bokstavligen det mest uppseendeväckande alternativa samhället, och 

deras beteende skapade en omättlig nyfikenhet bland vanliga romare. 

Vi har alla ett ansvar att göra icke-troende nyfikna så att de börjar ställa frågor! 

Då kan evangeliseterna evangelisera!  

 

Michael Frost skriver: 

”Om vi försöker leva uppseendeväckande liv, då är knappast det att klippa gräs, 

säga hej till gran- nen, tvätta bilen, gå ut med hunden och köra till kontoret varje 



dag en fascinerande livsstil. Vi behöver impulsen att skicka oss utåt, in i våra 

grannars liv, men också uppåt, in i en djupare gemenskap med Jesus. Vi behöver 

bli en gudfruktig, spännande, socialt äventyrslysten, glädjefylld närvaro i andras 

liv. 

 

När vi gör människor nyfikna är vi missionella! När vi visar dom att Gud finns 

här och nu, är vi missionella! 

Att vara missionell är en vana! Vanor formar våra värderingar. 

Missionella vanor, som ibland kallas för missionell rytm eller missionella 

övningar, är de vanor vi formar i våra liv som i sin tur skapar vår missionella 

livssyn.  

 

Vanor som fördjupar vår relation till Gud, som för oss ut i världen och in i 

människors liv.  

 

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR 

•Välsigna - gör  mig generös 

•Ät - gör mig gästfri 

•Lyssna - hjälper mig att bli ledd 

•Lär - gör mig Kristuslik 

•Se dig själv som utsänd - gör mig till en missionär! 

 

Varje vana formar en värdering eller egenskap hos mej. Om du välsignar tre 

personer varje vecka kommer du att bli en mycket generös person. Om du äter 

tillsam- mans med andra kommer du att utveckla en större kapacitet för 

gästfrihet. Om du utvecklar vanan att lyssna till den helige Ande kommer du att 

bli en alltmer Ande-ledd person. Om du lär dig av Kristus kommer du 

antagligen att bli mer och mer Kristuslik. Och om du för anteck- ningar över alla 

de sätt som du har blivit sänd till din värld kommer du se dig själv som en 

utsänd i allt större utsträckning, eller en mis- sionär i ditt eget område. Vanorna 

gör att vi förändras! 

 

VÄLSIGNA TRE MÄNNISKOR DEN HÄR VECKAN 

BLESS - VÄLSIGNJag ska välsigna tre personer den här veckan, 

Jag ska välsigna tre personer den här veckan, varav åtminstone en inte är 

medlem i vår församling. 

EAT-ÄT 

Att teckan något gott. 



 

”att tillföra styrka till en annans arm”. Det innebär att när vi välsignar någon ska 

vi bygga upp dem, fylla dem med uppmuntran för att öka deras styrka och 

välgång. Vad som helst som lättar deras bördor i li-vet. Allt som hjälper dem 

andas lättare. Allt som lyfter deras ande eller lindrar deras oro. Det kan vara en 

liten sak eller en stor.  

 

 

VÄLSIGNA 

 

1. Uppmuntrande ord 

Det här är det lättaste sättet att välsigna någon. Skicka ett kort, skriv ett mail, 

skicka ett sms. Sänd dem några ord som bekräftar och upp- muntrar dem. Låt 

dem veta att du har lagt mär-ke till något värdefullt hos dem. ”Uppmuntran 

kräver empati och att se världen ur den andres perspektiv. Vi måste först lära oss 

vad som är viktigt för den andre. 

 

2. Vänliga handlingar 

”Jag ska göra en god gärning för någon utan att bli påkommen. Om någon vet 

om det räknas det inte.” Änglahyss! 

 

3. Gåvor 

En gåva kan visa mottagaren att de är ihågkomna, att någon bryr sig och 

värderar dem. 

Två team åkte till Thailand som korttidsmissionärer. Det ena föra t tvålsigna 

människor, det andra för att omvända människor. ”För det första upptäckte de 

att ”välsignarna” 

hade större social inverkan än ”omvändarna”. 

Detta bevisade att ”välsignarnas” intention att 

välsigna människorna och samhället omkring 

dem resulterade i stora ’sociala förbättringar 

och socialt gott’. För det andra, och det är det 

här som var så förvånande, upptäckte man att 

”välsignarna” också såg nästan 50 gånger så 

många omvändelser som ”omvändarna”! 

 

TA EMOT VÄLSIGNELSE 

Vi behöver också lära oss att ta emot välsignelse!! 

Göra sig beroende av Gud och varandra! Paulus var beroende av Lydia. 

 

Gårdagen: 

- Jag visste: Jag ska skjutsa Otto och Josua, jag ska sen till Eskilstuna. 

- Jag välsignade Otto och Josua med att skjutsa dom 



- Jag välsignade dom med låta dom ta bilen, jag slängde mej på tåget 

- Dom välsignade två killar med att åka med 

- Killarna välsignade mej genom att lova ta bilen tillbaka till Skövde 

- Judit och Alexander välsignade mej med att komma med en bil 

- Jag välsignade en tjej med att låta henne åka med 

- Hon välsignade sin mamma med ett besök 

- Jag välsignade familjerna i Eskilstuna 

- De välsignade mej genom bekräftelse 

- Jag blev gast i en bilkö, hungrig, välsignade min styvmamma med ett besök 

- Hon välsignade mej med fika och födelsedagspresent 

- Dåliga vindrutetorkare, jag ska välsigna Judit med nya blad 

- Killarns lovat välsigna mej med att köra bilen till Mariestad 

 

Om inte tågen hade varit inställda – tänk vad många välsignelser vi hade gått 

miste om! Ibland tror jag att Gud pushar oss lite ut i det jobbiga – för att vi ska 

få del av fler välsignelser! 

 

Gud har så mycket gott han vill ge oss! 

Människor omkring oss har så mycket gott de vill ge oss! 

 

Tänk om vi kan bli en församling där välsignelserna ännu tydligare far fram och 

tillbaka mellan oss! Och ut till världen! 

 

VEM VILL DU VÄLSIGNA DEN HÄR VECKAN? 

PÅ vilket sätt? 

som jag har gjort människor uppmärksammapå 

 


