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«Utvalgt!» 

 
Innledning: Hvordan ser du på deg selv- hvordan er ditt åndelige selvbilde? Våre følelser 
av å ikke strekke til kan gjøre at vi ser feil på oss selv. Viktigere enn hvordan vi ser på oss 
selv- åndelig, er det hvordan Gud ser på oss, og noe av det er det vi skal dele i dag. 
 
Tekst:  5MOS 7: 7-8, ROM 5: 7-9 og ROM 3: 22-24 
 
1: Utvalgt – av nåde 
Et gjennomgående budskap i Bibelen, er at når Gud velger seg ut noen til å følge og tjene 
Ham, så ser Han ikke på det ytre slik vi ofte gjør. Israelsfolket ble ikke utvalgt fordi de var 
et stort og mektig folk, heller tvert imot. Og når Gud møter oss med sitt kall, beror ikke 
det på at vi er bedre enn andre eller har fått livet til. Nei, Hans kall og utvelgelse baserer 
seg på Hans egen kjærlighet og nåde! Det er på den bakgrunn vi kan fatte litt av Guds 
ufattelige kjærlighet, den som gjelder alle og alle slags mennesker. 
 
Til samtale: Samtal om hva nåden betyr i ditt kristenliv. Klarer du å hvile i å være elsket, 
eller kjemper du for å gjøre deg fortjent til Guds kjærlighet?  
 
2: Utvalgt- ny identitet 
Vi er syndere, men det er ikke alt det vi er!  Les 2KOR 6: 16-17 og 1KOR 1: 30-31. 
Ved troen på Jesus, blir vi nye skapninger. Og det skjer et «salig bytte» ved at alt det 
Jesus fortjente blir vårt, og alt det vi fortjente blir Hans. Det gjør noe med oss når vi 
virkelig oppdager dette, at vi i Jesus er blitt hellige og feilfrie for Gud. Vi søker ikke lenger 
synden, den er ikke lenger vårt rette element- vi søker Gud og Hans nærhet, for det er 
der vi nå hører til! 
 
Til samtale: Hva opplever du som din fremste identitet som kristen; er du først og fremst 
en synder eller er du først og fremst hellig? Del erfaringer om det å leve i denne 
«samtidigheten», at vi både er syndere og rettferdige på samme tid. 
 
3: Utvalgt- ny rolle 
Les 1PET 2: 9-10.  I alle tider og kulturer har mennesker sett opp til personer med 
spesielle roller eller posisjoner. I bygdenorge var det lenge skolestyreren, presten og 
lensmannen som gikk først i alle tog. 
Ved troen på Jesus, har alle som tror fått en ny rolle: Sammen er vi Guds folk, og alle er 
innsatt som «kongelige prester». Vi er satt inn i en sammenheng som sprenger våre 
vanlige begrep, vi er blitt Skaperens og Frelserens utvalgte redskap! Dette gir oss 
«rettigheter» ved at vi med frimodighet kan komme fram for Gud, og det gir oss 
«forpliktelser» ved at vi er satt til å formidle Hans godhet og nåde til de vi møter.   
 
Til samtale: Hva betyr det for deg at du er en «kongelig prest»? Påvirker dette din 
hverdag og dine prioriteringer? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å bli mer preget av 
det Bibelen sier vi er enn det vi selv føler at vi er? 


