Fader vår – samtaleopplegg
Del 5 (La Din vilje skje, på jorden som i himmelen)
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 5. april 2020

Resymé fra talen
• Det første aspektet av denne delen av Vår Far, er det personlige: «La Din vilje skje i mitt liv...»
o Hvis vi aksepterer premissene i forhold til Guds Rike (at Han brøt inn i denne verden, og vi blir
stilt på valg om å gjøre Ham til Frelser, Herre og Konge), så følger det at vi vil ønske å gjøre
Hans vilje. Men dette kan jo også bli en ytre ramme av kristelige vaner og ritualer, uten
virkelig omvendelse og etterfølgelse (Matt 7,21 og Matt 6,24). Det river oss i stykker når vi
hele tiden dras mellom ulike «herrer» i livet.
o Jesus var et eksempel for oss også når det gjelder dette, å følge Guds vilje (Joh 6,38), selv om
det slett ikke var enkelt for Ham. Men hva er egentlig Guds vilje? Det er et viktig tema i
Bibelen, og likevel kan vi mange ganger i vårt eget liv lure på hva som er Guds vilje. Det er da
viktig med en sunn balanse mellom:
▪ Å kjenne Guds Ord (Sal 1,1-3). Når vi kjenner Guds Ord, har vi allerede en viktig
brikke på plass i forhold til å vite hva Guds vilje er. Ellers kan man f.eks. lett få for seg
at Den Hellige Ånd har talt om ett eller annet, som kanskje ikke stemmer med Ordet.
▪ Å gjenkjenne Den Hellige Ånds stemme (2.Mos 15,26). Å øve oss opp til å kjenne
igjen Den Hellige Ånds stemme i hverdagen er en prosess. Jo mer vi er sammen med
Ham, jo bedre vil vi gjenkjenne Hans stemme (Joh 10,27). Ref våre
mellommenneskelige relasjoner, der graden av relasjon avgjør hvor godt vi kjenner
hverandres stemmer. Vær oppmerksom på at Den Hellige Ånds stemme kan framstå
ulik, noen ganger hvisker Han, noen ganger snakker Han veldig tydelig (1.Kong 19,1113).
▪ Å bruke sunn fornuft (1.Mos 1, Sal 8). Gud har skapt oss slik vi er, inkludert et sinn
som kan utvikle sunn fornuft og en vilje til å ta egne kloke valg. Det er viktig at vi ikke
blir overåndelige, så vi til slutt må spørre Gud hvilken butikk vi skal handle
matvarene i. Samtidig er det viktig å utvikle og bevare en varhet for Den Hellige Ånd
så vi kan fange opp de små hintene Han vil gi oss i hverdagen.
o Noen ganger koster det for oss personlig å følge Guds vilje, og vi kan av og til bli fristet til å
stille spørsmålstegn ved det Han har vist oss, rettferdiggjøre andre valg enn det Han leder oss
til, eller dytte unna Hans stemme til oss i hverdagen.
• Det andre aspektet av denne delen av Vår Far, handler om det mer overordnete plan. At Hans vilje skal
skje i menigheten, i byen eller landet, og i det store bilde i verden.
o På samme måte som i de personlige valgene, kan vi også i det større bildet finne ut mye om
hva som er Hans vilje ved å studere Guds Ord.
o Et eksempel på dette er menneskers frelse (1.Tim 2,1-4). Gud vil at alle mennesker skal bli
frelst og komme til sannhets erkjennelse. Gud ga Sin Sønn for hele verden, og har ikke utvalgt
noen framfor andre. Han er en god Far som elsker alle sine barn like høyt.
▪ Dette er kanskje åpenbart for mange, men vi ser i denne tiden at f.eks nycalvinismen sniker seg inn mange steder med en annen stemme:
predestinasjonslære og ideen om «det totale syndeforderv» får store konsekvenser
for f.eks tenkningen om misjonsoppdraget, bønn for syke, helliggjørelse, osv.
▪ Selvfølgelig kommer Gud oss til hjelp i vår svakhet, og virker i oss både til å ville og
virke etter Hans gode vilje (Fil 2,13), men vår frie viljes valg er et viktig prinsipp. En
sann kjærlighetsrelasjon krever den frie viljes valg fra begge parter, også i forholdet
mellom Gud og oss.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hva vil du egentlig med ditt eget liv? Hvis du kjenner etter dypest nede hos deg selv, hva ønsker du?
• Vet du om eksempler i eget liv der du vet/har visst hva Guds vilje er, men likevel velger annerledes? I
så fall, hvorfor?
• Hva tenker du er Guds vilje for menigheten? Eller for byen?

