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Find Guds vilje for dit liv
Det findes ikke nogle mennesker der har blevet til uden at Gud har haft en plan klar for
det menneske. Allerede før du blev født havde Gud skrevet ned dine dage og sine ønsker
for dit liv.
Salmerne 139:13-18
Du har skabt mine indre organer og knyttet dem sammen i min mors mave. Tak, Gud! Du
har skabt mig som en forunderlig helhed - det er en frygtindgydende tanke, der viser dit
utrolige skaberværk! Du vidste hele tiden, hvor jeg var - selv da mine knogler blev formet og
sat sammen i livmoderens hemmelige dyb. Før jeg blev født - mens jeg endnu var et foster vidste du om mig; mine livsdage var fastsat, endnu inden de var begyndt. Gud, hvor
forunderligt at være med i dine endeløse tanker - talløse som strandens sand!
Gud har skabt dig fordi han havde en hensigt som du skulle udføre. Du er ingen
tilfældighed, men du er en del af Hans plan og det er helt specifikke ting Han ønsker at
bruge dig til. Gud laver ikke noget ubetydeligt, men alt det han gør er gennemtænkt og
har en hensigt. Det bedste du kan gøre er at finde ud hvad den hensigt er. Gud er nemlig
ikke den eneste der har planer for dig.
Johannes 10:10
Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, men jeg er kommet,
for at de skal have liv, ja overflod af liv.
Gud har en plan for dit liv, men det har også djævelen. Djævelen har ingen samvittigheds
kvaler ved at, ved list, lokke dig ind i sin plan for dit liv, men sådan er det ikke med Gud.
Guds vilje for dit liv sker ikke helt automatisk. Hvis Guds vilje skede automatisk, så
havde ikke Jesus lært os at bede ”Ske din vilje, komme dit rige, som i Himmelen således
også på jorden”. Om du ikke søger at komme ind i Hans vilje, så vil ikke Han tvinge dig
ind i Hans vilje.
Mange har det svært, for de føler det er vanskelig at finde ud af hvad Gud egentlig vil
med deres liv. Men det er ikke svært at komme ind i det Gud har for dig. Om du er villig,
så er Han mægtig nok til at føre dig ind i den.
Mattæus 6:33-34
Søg først Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift. Lad altså være med at
bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen, for morgendagen skal nok komme med sine
problemer helt uden hjælp. Dagen i dag har problemer nok i sig selv.
Når det gælder Guds vilje for dit liv, så kan man dele
den op i to forskellige kategorier:
✦ Guds generelle vilje – Det Gud ønsker alle kristen skal gøre
✦ Guds specifikke vilje – Det Gud helt konkret ønsker netop du skal gøre
For at du skal finde Guds specifikke vilje for dit liv, så må du begynde med at finde ud
hvad Hans generelle vilje er. Grunden til at mange føler det er svært at find ud hvad Gud
ønsker med deres liv, er fordi de ønsker at gå fra A til Å i et steg. Vi lever i en verden hvor
alt skal gå hurtig, og derfor ønsker vi at komme ind i alt Gud har for os, og det helst med
det samme.
Ikke stress med at komme ind i Guds vilje. Gør det Gud beder dig om at gør, ha et
villig hjerte og stol på Ham, så vil Han i sin tid vil føre dig videre.
Johannes 3:6
Det, der er født af kødet, er kød, og
det, der er født af Ånden, er ånd.
Johannes 3:3
Jesus svarede ham: »Sandelig,
sandelig siger jeg dig: Den, der
ikke bliver født på ny, kan ikke se
Guds rige.«

1. Guds generelle vilje
Det først du må gøre for at komme ind i Guds fuldkomne vilje for dit liv, er at finde ud
hvad der er Hans generelle vilje. Om du ikke først kommer ind i Hans generelle vilje, så
kommer du heller ikke ind i Hans specifikke vilje for dig.
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Guds generelle vilje kan deles ind i fem forskellige kategorier:
✦ Tilbede og elske Gud (Mattæus 22:37-38)
✦ Være en hjælp for andre mennesker (Mattæus 22:39 + Efeserbrevet 2:10)
✦ Vokse som kristen – altså blive lig Jesus (Romerbrevet 15:5)
✦ Bruge vore talenter for Ham (Romerbrevet 6:13)
✦ Føre andre ind i et fællesskab med Ham (Mattæus 28:18-20)
Disse punkter er ikke noget du kommer ind i en gang, også behøver du ikke tænke mere
på det. De er retningslinjer, givet til alle mennesker, for hvorledes vi skal leve vore liv her
på jorden. Før vi beder Gud om hvad der er Hans specifikke vilje for vore liv, må vi se
efter at vi lever i Hans generelle vilje. Når vi gør det, så er vi i bevægelse, og da er det
nemmere at træde ind i Hans specifikke vilje.
Du kan ikke styre en bil der står stille, og om du ikke aktivt udfører Guds generelle vilje,
så kan han ikke få styre dig ind i Hans specifikke vilje. Det at lade Guds generelle vilje
blive en del af dit liv vil sætte dig i bevægelse, og når du er i bevægelse, er det meget
nemmer for Gud at styre dig der hvor Han ønsker du skal være.
Salmerne 119:105
Dit ord er som en lygte, der lyser på vejen foran mig.
Gud ord er det lys du behøver for at komme ind i Hans vilje. Men selv om du, fx har lys
på din bil, så ser du ikke helt frem til der hvor du har tænkt dig. Men det gør ikke så
meget, for lysene lyser så langt som du behøver at se – således er det også med Guds Ord.

2. Guds specifikke vilje
Ofte i livet så står vi ovenfor valg vi ikke kommer til at finde direkte svar på i Bibelen.
For eksempel så stod det ingen steder i Bibelen at Kasia og jeg skulle flytte til Nakskov.
Men fordi vi levede i Guds generelle vilje, som blandt andet er mission, så kunne Gud
lede os til Nakskov.
Mange ønsker at komme ind i Guds specifikke vilje før de kommer ind i Guds generelle
vilje, men det bliver som at gå ud i skoven for at lede efter noget, midt på natten, uden
lommelygte. Guds generelle vilje, som den er åbenbaret i Hans ord, er lygten der leder os
ind i Hans generelle vilje.

Tips for hvorledes man kan komme ind i Gud specifikke vilje
OVERGIV DIG HELT TIL GUD, OG VÆR VILLIG
TIL AT LÆGGE DINE EGNE IDÉER TIL SIDE
Mange kommer ikke ind i det Gud har for dem, fordi de ikke ønsker det samme som
Gud. De siger de ønsker at komme ind i det Gud har for dem, men det de egentlig ønsker
er at realisere sig selv. Hvad om Guds ønske for dit liv er at du skal blive missionær til
Nord Polen? Ønsker du så stadig at finde Guds vilje for dit liv?
Nu tror jeg at hvis Gud kalder dig til noget, så vil han også give dig en lyst til at gøre
det, men nogle gange så må man begynde først og stole på at lysten kommer siden.
Gud ønsker mere end nogen anden at du skal komme ind i Hans vilje for dit liv, men Han
kræver at du søger Ham af hele hjertet. Gud ønsker at velsigne dig og Han ønsker at du
skal lykkes med de ting du bestemmer dig for at gøre, men Han ønsker at du først af alt
skal søge at gøre Hans vilje.
Ordsprogenes bog 16:3
Overgiv dine forehavender til Herren, så bliver dine planer til virkelighed.
TÆNK LÆNGERE FREM
Mange bliver frustreret fordi de ikke ved hvad de skal gøre til næste år. Find først ud af
hvad Gud plan for dit liv er, så bliver de andre valg meget nemmere.
Gud giver ikke altid detaljeret information om hvorledes du skal udføre Hans vilje.
Ofte så giver Han måske kun retningen, så overlader han initiativet til dig. Det betyder
ikke at du ikke kan søge Hans hjælp, men Han har givet dig evnen til at vælge for at du
skal bruge den.
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Om jeg skal til Nykøbing så er det flere vejer jeg kan tage, og om jeg skulle komme til at
svinge forkert, så gør det ikke så meget, så længe jeg ved hvor jeg ønsker at komme hen.
På samme måde er det med livet. Når du ved hvor du skal hen, så er det ikke så farligt om
du skulle komme til at tage en forkert drejning - det betyder bare at du enten må tage en
anden vej, eller vende om.
VENT PÅ GUD
Den største udfordring i det at høre i fra Gud, er at få vore egne tanker til at blive stille.
Mange klager over at det er svært at skelne mellem ens egne tanke og hvad Gud siger og
to grunder til det er:
1. De har ikke fuldt ud lært at høre Guds stemme
Dette gælder nok det fleste af os, og er noget man hele livet vokser i. Her kommer
Helligånden os til hjælp og om vi tager tid til at søge Ham, så vil mere og mere lære
at høre Guds stemme.
2. De har ikke taget sig tid til at søge Gud.
Tålmodighed er ikke noget det er alt for meget af blad mennesker i dag. Om vi
virkelig ønsker at høre Guds stemme, så må vi også tage tid til at høre. Ikke forvent
at Gud åbenbarer hele dit livsforløb under frokostpausen, mens du læser avisen og
spiser din madpakke.
Måden du stilner dine egne tanker på er ved at tage tid til at lovprise Gud, læse i Bibelen,
bede og simpelt hen blive stille. Når du gør dette over et stykke tid så vil dine egne tanker
sagte men sikker blive så trætte de bliver stille og da bliver Guds tanker tydelige.
Det er også hensigten med at faste; man faster ikke for at tvinge Gud til noget ved at
sulte strejke, men det er for at stilne dine egne tanke. Vi bliver i dag bombarderet med
tanker i fra TV, radio, Internet osv. derfor må vi mere end nogle gang, være bevist på at
at hele tiden fornye vores sind
Romerbrevet 12:1-2
Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan
skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.
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