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INNLEDNING OPPLEGG

Dette er en prekenserie hvor vi først ser nærmere på at vi er utvalgt 
av Gud. Vår identitet er knyttet til at vi er Hans barn - elsket av Ham 
og tilgitt på grunn det Jesus har gjort for oss (hans frelsesverk). 
Videre er vi, på samme måte som disiplene til Jesus, avhengige av 
Hans utrustning for å gjøre det Han kaller oss til (Luk. 24:49). Vi har 
ulike gaver, men alle har noe å bidra med. Så er vi også utsendt av 
Gud (Joh. 20:21) til å være Hans vitner og utbre Guds rike (Matt. 
28:18-20 og Apg. 1:8). Men utsendelsen bygger på at vi er utvalgt 
(vår identitet som Guds barn) og at vi er utrustet av Gud (bla. med 
gaver Han har gitt  og ved at Den hellige ånd bor i oss).    

Undervisningen søndag

Tema for smågruppene

Personlig bevisstgjøring

Muliggjøre SKs visjon

19.02: UTRUSTET FOR Å 
UTGJØRE EN FORSKJELL

ANBEFALT 
PRAKSIS

1. Utrustet av Ånden  
For å bidra med noe i Guds rike, er vi totalt avhengige av Den Hellige 
Ånd. Han utruster oss til liv og tjeneste. Hvordan skjer dette? 1) Vi 
skapt i Guds bilde (1. Mos.1:26-28) med ulike talenter, personligheter, 
evner, lynne, osv. Dette er en del av Guds design - vi er Kristi kropp 
og ment å utfylle hverandre. 2) Som Guds barn har vi fått Den Hellige 
Ånd (Rom. 5:5), som er avgjørende for å leve for Gud (Gal. 5). 3) Vi 
er alle utrustet med gaver gitt av Ånden eller nådegaver (1. Pet. 4:10 
og 1. Kor. 12-14). 4) Vi kan, på samme måte som de første kristne, 
motta Åndens dåp og fylde (Ef. 5:18-20, Apg. 2:4, 4:31, 7:55 og 9:17)

• Hør undervisningen fra forrige 

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

hverandre når dere samles 2. Åndens utrustning og utsendelse 
Vi inviteres til å være med i Missio Dei - Guds oppdrag/misjon. Det er 
altså Hans plan vi får være med å virkeliggjøre. Gud er ikke passiv og 
avhengig av vårt aktivitetsnivå for å handle. Det er mer et spørsmål 
om hva Gud gjør og hvordan vi kan bli en del av dette.  

Som etterfølgere av Jesus er vi utsendt og er vitner der vi allerede er; 
i nabolaget, på jobb/skole i familien og blant venner. Her kan vi være 
med å utbre Guds rike. Gud har lagt ferdig gjerninger som vi kan gå 
inn i (Ef. 2:8-10) som en del av vår etterfølgelse av Jesus. Dette 
handler først og fremst om og springer ut av vårt fellesskap med 
Ham. Gjennom å leve et liv i Hans nærhet kan vi være vitner om det 
vi har sett, hørt og erfart med Ham. Så er det jo sånn at vi ikke kan 
frelse eller helbrede andre. Det kan kun skje ved at Ånden virker på 
dem. Men det fantastiske er at når vi stiller oss til Hans disposisjon, 
kan Han gjøre dette gjennom oss. 

TIL SAMTALE 

Spørsmål 1: 
Hvilken sammenheng er det mellom 
utvelgelse, utrustning og utsendelse slik det 
presenteres her? Er du enig? 

3. Åndens utrustning i våre liv  
Vi er utrustet for å hjelpe andre og for at menigheten kan bli «bygd 
opp» (1. Kor. 12-14 og 1. Pet. 4:10). For å få del i dette, er det viktig 
med en aktiv innstilling fra vår side: «Jag etter kjærligheten, søk 
åndsgavene med iver…» (1. Kor. 14:1). Vi er allerede utrustet av 
Gud, men samtidig kan vi motta mer. Fellesskapet med Ånden, samt 
Hans dåp og fylde er viktige elementer i denne utrustningen. Dette er 
på mange måter vårt første kall: Å leve i fellesskap med Ham. En 
viktig nøkkel til vår utrustning ligger her. Det er vanskelig å gi videre 
noe vi ikke selv har mottatt først.  

Spørsmål 2: 
Hvordan kan vi si at vi allerede er utrustet til 
liv og tjeneste? Og hva tilsier at vi eventuelt 
også trenger mer utrustning? 

Spørsmål 3: 
Hvordan utruster Gud oss? Hva er Den 
Hellige Ånds rolle i dette? Hvordan har du 
opplevd at Gud utruster deg? Del gjerne 
eksempler og egne erfaringer.   


