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INNLEDNING OPPLEGG

Her for å bli er tittelen på en bok av Stefan Gustavson som vil danne 
grunnlaget for temaene for gudstjenestene og smågruppesamlingene 
i Sentrumkirken høsten 2022. Et overordnet tema her vil være å se 
nærmere på hva det innebærer å følge Jesus og hva Bibelen sier om 
sann åndelighet. Vi håper dette vil bidra til å videreutvikle en bibelsk 
virkelighetsforståelse og et kristent verdensbilde innen viktige 
områder i livet og hva dette igjen innebærer i våre liv. På mange 
måter vil vi se nærmere på troens innhold og tilhørende praksiser, på 
en måte som forhåpentligvis hjelper oss å reflektere mer over viktige 
bibelske prinsipper og ikke bare «pugge de rette svarene».

Undervisningen søndag

Tema for smågruppene

Personlig bevisstgjøring

Muliggjøre SKs visjon

11.09: FRI VILJE – PÅ GODT OG 
VONDT

ANBEFALT 
PRAKSIS

1: Hva er fri vilje? 
Med fri vilje forstår vi en indre viljesfrihet - vår medfødte evne til å ta 
frie valg. Det viktige er at det er du selv som er årsaken til valget du 
gjør. Det er ulike oppfatninger om vi har en fri vilje. Noen mener at alt 
som skjer er forutbestemt (arv, miljø, biologi) mens andre hevder at 
alt er tilfeldigheter. Mange mener at ideen om fri vilje er viktig for å 
holde oss ansvarlig for våre handlinger. 

• Skaff deg boka ‘Her for å 

bli’ (finnes på SK) 
• Hør undervisningen fra forrige 

søndag (hjemmesiden) 
• Lese denne oppsummeringen 
• Se gjennom spørsmålene 
• Del erfaringer og be for 

hverandre når dere samles 
2: Hva sier troen vår om fri vilje? 
Som kristne er vårt gudsbilde og menneskesyn grunnleggende for 
vårt syn på fri vilje. Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde og at vi er 
gitt en opphøyet posisjon i skaperverket (1 Mos 1,28 og Salme 8,5-7) 
Ja, vi er støv i forhold til Gud - men mennesket er hevet over alle 
andre skapninger. Vi er skapt for å ha en relasjon til Gud og 
mennesker basert på kjærlighet og fri vilje - Gud har gitt oss en 
verdighet og en storhet. Vi har en fri vilje og må ta ansvar for våre 
valg i livet. (Rom 14,12). Gud respekterer våre valg på godt og på 
ondt. 

TIL SAMTALEN 

Spørsmål 1: 
Hva tenker dere om fri vilje - har vi fri vilje i 
alle situasjoner?

3: Om å gjøre valg 
Vi gjør mange valg i livet og vi får ikke alltid skriften på veggen. I 
mange saker kan vi velge både alternativ A og B. Det viktige er at vi 
velger å leve for Jesus. Paulus oppfordrer oss til å «bli rike på innsikt 
og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig» 
(Fil 1,8-11, Rom 12,2, Kol 1-9-10). Vi har fått frihet og evne til å ta 
disse valgene. I denne prosessen vil Herren vandre sammen med 
meg, hjelpe meg og veilede meg - men det er jeg som skal bruke min 
frie vilje og velge. 

Spørsmål 2: 
Skapt i Guds bilde - samtal om hva det 
betyr å ha en fri vilje i forhold til Gud og i 
forhold til menneskene rundt oss? Hvordan 
kan vi ha fri vilje når Gud er allmektig og 
allvitende og kan forutse våre valg?

Spørsmål 3: 
Vi tror at Gud vil lede oss, men ofte får vi 
ikke skriften på veggen - hvordan skal vi 
som kristne forholde oss til alle valgene vi 
må gjøre?


