
 

 Identitet- Utvalgt 

Innledning: Av og til gjelder det å kjenne de rette personene. De som 

kan fungere som «døråpnere» og hjelpe oss inn i muligheter vi ellers ikke 

ville ha hatt. Slik er det enda mer i troens rike- det gjelder å kjenne selve 

«døråpneren», Jesus Kristus. 

Den utvalgte 

Har Gud et favorittbarn? Ja, det har han, og det er ikke overraskende hans 

enbårne Sønn. Les 1PET 2: 4, LUK 9: 35 og MARK 9: 7. 

Dette er en nøkkel til å forstå det store spørsmålet omkring selve Guds 

utvelgelse. Det handler- som allerede sagt om å kjenne de/den rette 

personene, og i alt som har med Guds rike å gjøre handler det om å 

kjenne Jesus. 

Utvalgt i Kristus 

Noen lærer at utvelgelsen gjelder noen spesielle. Og det finnes 

bibelverssom kan tyde på det. Men, hvis vi lar de «klare» bibelordene 

forklare de mer «uklare», så får vi fram et annet bilde. 

Les EF 1: 4-5. JOH 3: 16, JOH 1: 12 og EF 2: 8-9. 

Gud elsker alle, og Jesus døde for alle, om dette etterlater Bibelen ingen 

tvil. Derfor tror vi at alle som vil ha Jesus som sin Frelser og Herre hører 

til «de utvalgte». Alle som vender seg til Jesus, får troen som en gave, 

ufortjent og ene og alene på grunn av det Jesus har gjort. 

Utvalgt til Kristus 

Vi er ikke bare utvalgt av og i Jesus- vi er utvalgt til Jesus Kristus. 

Les 2KOR 5: 14-15 Det kan virke som en selvmotsigelse at virkelig frihet 

er å være bundet til noe, men slik er det. Et menneske opplever ikke sin 

egentlige hensikt ved å leve for seg selv, men ved å leve for Jesus! Kun i 

fellesskap med Ham får våre liv evighetsbetydning- både for oss selv og 

for andre. 

Til samtale: Har du/dere lurt på det som har med Guds utvelgelse å gjøre- 

del tanker om dette. Hvordan kan begrepet «utvalgt i Kristus» bli en 

nøkkel til å forstå Guds utvelgelse? Hvordan gir troen på Jesus ikke bare 

trygghet i spørsmålet om frelse- men også for hensikten med livet?  

 

 




