
  

 

 

 

Fantastiskt att vi får ställa en sådan fråga! 
 

Psaltaren 23:1–3 
 

Vi kan förvänta oss både att Gud har en plan och en vilja för våra liv,  
och att han vill hjälpa oss att uppfatta den 

 

Tre källor för att ta reda på Guds vilja: skapelsen, bibelordet och direkta tilltal 
 

Eftersom vi är skapade av Gud, kan vi också tro att det finns en mening med våra liv 
 

Vår grundläggande kallelse är att förhärliga Gud med vårt sätt att leva,  
och det första vi då får titta på är vilka gåvor som Gud har gett oss att förvalta 

Jfr Bibelns tal om Andens gåvor (Romarbrevet 12 och 1 Korinthierbrevet 12),  
talet om praktiska gåvor (se 2 Moseboken 31:2–5) och olika ledarskapsgåvor 

 

Dock: våra egna planer och vårt eget förnuft kan ibland föra oss vilse  
– det kan ju visa sig att Gud har en plan för våra liv som vi inte visste om 

Det kan också vara så att vi lägger våra egna ambitioner på en för låg nivå 
– eller att vi har orealistiska krav/förväntningar på vad vi ska kunna åstadkomma 
Jfr Romarbrevet 12:3 

Ibland behöver vi även göra specifika vägval,  
till exempel om det finns flera saker vi skulle kunna och vilja ägna oss åt 

 

Två grundläggande uppdrag för alla kristna: skapelseuppdraget och missionsuppdraget 
 

Direkta tilltala kan komma till oss genom: 
– Bibelordet 
– Profetiska hälsningar 
– Andra omständigheter 

 

Guds viktigaste uppenbarelse är den som handlar om Jesus och frälsningen 
– 1 Timotheosbrevet 2:4 
– Matteus 16:26 
– Predikaren 12:13 

 

I övrigt tänker jag att Bibeln visserligen inte besvarar alla våra frågor,  
men att den ger svar på de viktigaste frågorna och att den ger vägledning för allt 

 

I Guds ögon tycks det vara viktigare att vi försöker leva i enlighet med hans vilja var vi än är,  
än vilket yrke vi försörjer oss genom 

Jfr 1 Korinthierbrevet 7:17–23 och Matteus 6:33 
 

Ordspråksboken 16:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vilken av de tre källorna till kunskap om Guds vilja – skapelsen, bibelordet och direkta 

tilltal – har haft störst betydelse i ditt eget liv? 
3) Olof sa att Bibeln visserligen inte besvarar alla våra frågor, men att den ger svar på alla 

de viktigaste frågorna, samt att den ger vägledning för allt. Håller du med? 
4) ”Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått  

av tro som Gud har tilldelat var och en”, skriver Paulus i Romarbrevet (Rom 12:3).  
Hur utmanas du själv av detta bibelord?  
Vad har du lättast för: att underskatta eller att överskatta din förmåga? 

5) I Första Korinthierbrevet står det: ”Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna  
de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva” (1 Kor 14:1).  
Har du själv någon erfarenhet av att bli vägledd genom profetiska hälsningar  
eller kunskapens ord? Om inte – hur kan denna dimension bli mer levande i ditt liv? 

 

1) Har du blivit påverkad av andra människor i ditt sätt att tänka kring vad Gud vill  
med ditt liv? På vilket sätt? Har detta varit positivt eller negativt? 

2) Är det någon gåva eller färdighet som du har som du tror att Gud vill att du ska 
förvalta på ett bättre sätt än du just nu gör? Vad har du tänkt göra åt det? 

 

Det där med Guds vilja… Brev till min son av Ray Baker (CredoAkademin 2017) 
Gör som Gud – bli människa av Stefan Gustavsson (Cordia 2006) 
Vad vill Gud med mitt liv? av Tomas Nygren (Verbum 1994 och senare) 

 


