
Guds ledelse og våre valg





Hva skal jeg gjøre neste år?

Hva skal jeg studere?

Hva skal jeg gjøre med livet mitt?

Skal jeg bli misjonær i et annet land?

Hvem skal jeg gifte meg med?

Hva er Guds plan for livet mitt, og 
hvordan kan jeg finne ut av den? 

Hvorfor sier han ikke noe?

Hvorfor leder han ikke tydeligere?

Hvorfor sier han fra til andre, men ikke til meg?

Er det meg det er noe galt med?

Er jeg ikke “åndelig” nok?

Er jeg ikke nær nok Gud?





Gud kan lede spesifikt

• Abraham ble kalt fra Ur til Kanaan 

• Isaks tjener ble ledet til å finne Rebekka  

• Moses ble ledet så han kunne lede Israel gjennom 
ørkenen 

• Profetene ble fortalt hva de skulle gjøre og hva 
som kom til å skje 

• Simeon ble ledet til tempelet for å se Jesus (Luk 2) 

• Jesus ble ledet av Ånden ut i ørkenen (Luk 4) 

• Peter ble ledet til Kornelius (Apg 11) 

• Paulus ble sendt ut på 1. misjonsreise av Ånden 
(Apg 13:2-4) og ledet på veien (Apg 16:6-9).

Eksempler fra Bibelen

1. Dette var veldig sentrale personer i 
Guds plan, som skulle lede fram til 
Jesus og frelse for hele verden. Det er 
derfor de nevnes.  

2. Ikke nok hendelser til å konkludere at 
dette skal være normalt. Paulus hadde 
15-20 direkte “ledelsesopplevelser” på 
ca. 30 år. Han tok likevel mange 
avgjørelser uten slike opplevelser — 
f.eks. 2. misjonsreise (Apg 15:36). 

3. Ingenting utelukker at Gud kan lede oss 
like spesifikt, men det er også store 
sjanser for at han ikke gjør det.



Så hvordan leder Gud oss?



A. Gjennom tanker, følelser, innskytelser og fornemmelser?

Hvor kommer de fra?

Kan skyldes mye: Assosiasjoner, 
gamle minner, søvnmangel, 
medisiner, tom mage eller andre 
ting vi ikke er klar over.

Kan være Gud, 
men kan også 
være deg selv. 



Så kom jeg til Jerusalem. Da jeg 
hadde vært der i tre dager, dro jeg ut 
om natten sammen med noen få 
menn. Jeg hadde ikke fortalt noe 
menneske hva min Gud hadde lagt 
meg på hjertet å gjøre for Jerusalem. 
(Neh 2:11-12)

A. Gjennom tanker, følelser, innskytelser og fornemmelser?
Eksempel fra Bibelen: Nehemja

• Han så ikke på det som en direkte 
åpenbaring, siden han ikke nevner det når 
han prøver å få med seg flere (2:17-18), men 
som en tanke.  

• Det var ikke selve tanken han fikk som 
overbeviste ham om at det var Gud som 
talte, men han ble sikker på dette det når 
han så tilbake senere (2:8, 18)



A. Gjennom tanker, følelser, innskytelser og fornemmelser?

• Bibelen sier ikke at dette er måten Gud vil lede oss på. 

• Det er vanskelig å vite sikkert hvor disse kommer fra. Bibelen forteller oss heller ikke 
hvordan vi skal finne ut av dette — utover hvordan Nehemja gjorde det. 

• Det er heller ikke sikkert at vi forstår helt hva tanken er. 

• De kan være nyttige til å vise vei til en klok avgjørelse, men de er ofte ikke nok. De bør 
ikke fornektes, men vi bør heller ikke kreve for mye av dem.



B. Ved å gi oss fred eller uro?

• Hva er kilden til uroen? Er det alltid Gud, eller kan det være noe annet? 

• Samvittigheten vil reagere hvis du begynner å gå imot Guds vilje for hvordan vi skal leve. 
Men hva når vi ikke går imot Guds bud? 

• Søvnmangel, sykdom, bekymringer, stress, en ny erfaring, usikkerhet, store vanskeligheter… 

• Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen 
skulle jeg komme. (Joh 12:27) 

• Bibelen gir ingen oppskrift for hvordan vi kan skille mellom Guds “nei” og andre ting som 
gjør oss urolige. (Apg 16,6-7: Vi vet ikke detaljene) 

• Ta med slike følelser i beregningen, men ikke la dem styre deg.



Hva kan vi da stole på?

“Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, 
veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være 
fullt utrustet til all god gjerning.” (2 Tim. 3:16-17) 

“Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave 
ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt.” (2 Pet 1:3) 

Mange er veldig interessert i å vite Guds vilje for livet sitt, men gir ikke nok 
oppmerksomhet til all ledelsen som allerede er gitt i Bibelen. 

Hovedkilde: Bibelen



Hva sier Bibelen om  
“Guds vilje for mitt liv”?



“Guds vilje”?

• Hva slags ”Guds vilje” snakker Paulus om her?  

• Finner du ut hva du skal gjøre med livet ditt i 
disse versene?  

• Paulus gir eksempler som gjelder for alle. Guds 
vilje handler ikke om å få detaljert ledelse for 
spesifikke avgjørelser (studier, jobb, ektefelle), 
men om Guds generelle moralske vilje.

“Innrett dere ikke etter den nåværende 
verden, men la dere forvandle ved at 

sinnet fornyes, så dere kan dømme om 
hva som er Guds vilje: det gode, det 

som er til glede for Gud, det fullkomne.” 
(Rom 12:2)

Vi ber om at dere må bli fylt av 
kunnskap om Guds vilje og få all den 

visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan 
dere leve et liv som er Herren verdig, og 
som helt og fullt er til glede for ham, så 
dere bærer frukt i all god gjerning og 
vokser i kjennskap til Gud.  (Kol 1:9-10)



Hvordan leder Gud gjennom Bibelen?

• Gud ønsker at vi skal klare å ta egne avgjørelser etter hans vilje, uten at 
vi trenger å spørre ham hele tiden. Derfor har han gitt oss Bibelen. 

• Bibelen sier ikke alltid hva vi skal velge, den trener oss i hvordan ta en 
avgjørelse i tråd med Guds vilje. 

• Ikke med tilfeldige bibelvers, men gjennom skikkelige studier. 

• Det å forstå Guds ord er det viktigste for å ta avgjørelser etter Guds vilje. 
Han leder tydeligst gjennom Bibelen.



Tanker, følelser, fred og uro er ikke sikre 
nok kilder for Guds ledelse.  

Gud leder oss tydeligst ved at vi forstår hva 
hans vilje er gjennom å studere Bibelen.



OK, men Bibelen snakker jo ikke 
om alle de konkrete valgene jeg 

må ta. Hva gjør jeg da?



Frihet til å velge
• Når Gud ikke har gitt noe bud, har vi 

frihet til å velge. 

• Skapt i Guds bilde —> Bare mennesker 
har denne friheten til å velge.  

• "Du må gjerne spise av alle trærne i 
hagen. Men av treet til kunnskap om godt 
og ondt må du ikke spise.” (1. Mos 2:16-17) 

• I vår frihet er målet uansett å ære og 
behage Gud. 

• Det at Gud ikke forteller oss hva vi skal 
gjøre i enhver situasjon er faktisk det 
beste for oss. Vi lærer å anvende hans 
prinsipper i avgjørelser og vokser åndelig.



I stedet for å tenke slik om Guds plan for livet ditt…



Tenk slik!

• Bibelen definerer området vi kan ha frihet innenfor. 

• En god gjeter setter opp et gjerde for sauene men 
lar dem løpe fritt innenfor det området. De fortelles 
ikke hvor de skal gå til enhver tid. 

• En klok far lager ikke en detaljert plan for hele livet 
til barna sine som han åpenbarer skritt for skritt. 
Han oppdrar barnet til å ta gode og kloke valg selv. 

• En god konge ønsker ikke å kontrollere alt folket 
hans gjør. Han lager lover for å beholde orden. Han 
vil ikke ha en nasjon av slaver.



Evner, ønsker og (nåde)gaver

• Personlige ønsker og (nåde)gaver som er 
innenfor Bibelens rammer kan være gode pekere 
for hva Gud har gitt deg. 

• Det er lettere å tjene Gud av hele vårt hjerte hvis 
vi kan gjøre det vi liker.  

• “Gå i fred, og tjen Herren med glede.”



Eksempel: Paulus

Jeg ber stadig om at det endelig en gang må 
lykkes for meg å komme til dere, om Gud vil. 
For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi 
dere del i en Åndens gave for å styrke dere - 
eller rettere sagt: for at dere og jeg sammen 
kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Jeg vil 
at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har 
satt meg fore å komme til dere, men jeg er 
blitt hindret helt til nå. For jeg ville gjerne 
høste frukter også hos dere, som blant de 
andre folkeslagene. (Rom. 1:10-13) 

1. Paulus prøvde flere ganger å dra til 
Roma. Han tok ikke hindringer som et 
tegn hverken for eller imot. 

2. Han la planer selv og ba over dem. 
3. Gud hadde ikke spesifikt sagt “dra til 

Spania via Roma (15:24, 28), men 
Paulus visste at han var kalt til å 
bringe evangeliet til hedningene.



Så hva gjør vi?

• Bli kjent med Guds vilje i Bibelen, så du kan 
ta avgjørelser etter hans vilje uten å måtte 
bruke flere timer i bønn på forhånd. 

• Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke 
som ukloke mennesker, men som kloke, så dere 
bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er 
onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva 
som er Herrens vilje. (Ef 5:15-17) 

• Bibelen gir deg ikke noe kart over livet ditt, 
men et kompass.



Hva med alle bibelversene?
1. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier 

Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer 29:11) 

2. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til 
gode gjerninger, som Gud på forhånd har 
lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. (Ef 
2:10) 

3. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du 
skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi 
deg råd. (Sal 32:8) 

4. Dine ører skal høre dette ordet bak deg: 
"Dette er veien, gå på den!" når du vil til høyre 
eller til venstre. (Jes 30:20)

1. Kontekst: Framtiden deres er ikke å bli værende i 
Babylon, men å komme tilbake til landet sitt. For 
oss betyr dette at vi har håp i frelsen selv om livet 
på jorda kan være vanskelig. 

2. Kan høres veldig konkret ut, men kan også forstås 
som at det nye livet i Ånden også er gjort ferdig for 
oss ved at Gud hjelper oss til å leve etter hans vilje. 

3. Litt uklart om det er Gud eller David som sier 
dette, men om det er Gud betyr det ikke 
nødvendigvis en detaljert plan, ettersom NT 
snakker om Guds vilje som hans generelle 
moralske vilje. 

4. Kontekst: Ikke Guds stemme for hvert individ, 
men loven/profeten som skal korrigere folket.



Så hva er Guds vilje for livet mitt?

1. At du skal komme til tro på ham 

2. At du skal forstå hva som er hans vilje ut fra Bibelen slik at du 
kan leve et liv etter hans vilje. Bibelen er “Gudblåst” og har 
Guds Ånd i seg, og vil virke på deg når du leser og studerer. 

3. At du ikke skal leve i angst over å gå glipp av Guds vilje, men 
være fri til å ta det klokeste valget.


