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Gudstjenester, smågrupper 

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

05.03: UTSENDT TIL EN 
VERDEN I NØD

ANBEFALT 
PRAKSIS

1. Hvem er utsendt?  
Vi kan kanskje noen ganger tenke at det kun er noen spesielle 
mennesker som er utsendt av Gud. Men som vi har sett i denne 
prekenserien var ikke bare Jesus og disiplene utvalgt, utrustet og 
utsendt, men det gjelder også oss (Joh. 20:21 og Matt. 28:18-20). Det 
å være utsendt handler om å være vitner og forkynne de gode 
nyhetene om Guds rike (Rom. 10:14-15 og Luk. 10:10-12). Gud 
legger ofte ned i oss et ønske om å tjene Ham på ulike måter. Det 
gjelder også det å være utsendt. Vi er alle utsendt. 

• Hør undervisningen fra forrige 

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

hverandre når dere samles 2. Hva kan vi lære av Filip?  
I Apostlenes gjerninger kapittel 8:26-40 leser vi om Filip og den 
etiopiske hoffmannen. Her tror jeg vi kan lære noe om det å være 
utsendt. Den etiopiske hoffmannen hadde vært i Jerusalem for å tilbe 
og Filip blir ledet til å dele evangeliet med ham. Filip var lydig når Gud 
ledet ham til et uvanlig sted: En øde strekning (mellom Jerusalem og 
Gaza). Han turte å krysse grenser og var en pionér: Flip delte 
evangeliet med en person fra en annen kultur med høy rang og var 
så tett på ham (satt sammen i vogna) at de kunne samtale om viktige 
og dype åndelige spørsmål. En nøkkel var at Filip stilte spørsmål. 
Den etiopiske hoffmannen forstod hva Filip sa og responderte med å 
komme til tro (8:37b) og la seg døpe (8:38). Vi ser at Filip delte det 
han selv hadde fått, valgte å la seg lede av Gud og kom «tett på» 
etioperen. 

TIL SAMTALE 

Spørsmål 1: 
Hvordan kan vi komme så nært mennesker 
som ikke tror, at de får tillit til oss, slik at vi 
naturlig kan samtale om tro og tvil? 

3. Tre nøkler: Bro til tro  
Bro til tro: Bønn, Relasjon, Ord er tre nøkler til inspirasjon for hvordan 
vi kan være vitner i dag. 1. Kor 12.4-26 sier at vi alle er gitt ulike 
verktøy vi kan bruke for Gud. Det har aldri vært og kommer aldri til å 
være taleferdigheter som gjør at folk blir frelst, men det er Ånden. Og 
selv om nådegavene er forskjellig, er Gud den samme. Før du bruker 
ordene for å vitne, kommer bønnen, og ikke minst relasjonen. 
Relasjoner hvor man er så nært, at det er naturlig å gjøre ting 
sammen og gjerne spise sammen.   

Spørsmål 2: 
Basert på de 3 nøklene: På hvilke av de tre 
områdene er vi sterkest eller svakest? 
Begrunn svarene. Hva kan vi gjøre for å 
forbedre områder vi er svake på?

Spørsmål 3: 
Del med hverandre: Når er dere vitner og 
utsendt? Dette er ikke lett, og vi kan 
oppleve å famle. Har dere noen erfaringer 
eller tips å gi hverandre? 


