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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

12.02: UTVALGT FOR EN 
HENSIKT

ANBEFALT 
PRAKSIS

1. Historien om Naaman 
Denne historien finner vi i 2. kongebok kapittel 5. Historien omhandler 
hærføreren Naaman fra Syria som har en alvorlig hudsykdom.. En 
slavejente fra Israel overtaler Naaman til å reise for å møte profeten 
Elisja og han setter i vei. Når Naaman møter Elisja, blir han bedt om å 
vaske seg i Jordan 7 ganger, men Naaman nekter, fordi det virker for 
enkelt og under hans verdighet. Til slutt velger han å gjøre det og blir 
helbredet momentat. Naaman reiser tilbake til Elisja og insisterer på å 
betale. Elisja nekter å ta imot og gir Gud æren. Naaman reiser tilbake 
til Syria, med visshet om at Israels Gud er den levende Gud.

• Hør undervisningen fra forrige 

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

hverandre når dere samles  
2. Om å være utvalgt 
Vi finner en rekke personer i historien som er utvalgt av Gud og spiller 
en viktig rolle for at Gud skal helbrede Naaman for sin hudsykdom. 
Den lille slavejenta viser stort mot når hun velger å fortelle om 
profeten fra sitt hjemland. Tjenerne til Naaman klarer å overtale 
Naaman til å gjøre som profeten Elisja sier, og Naaman selv velger å 
høre på disse og vasker seg i Jordan før helbredelsen skjer. Gud har 
valgt ut oss og vi kan velge å takke ja til oppdraget. 

TIL SAMTALE 

Spørsmål 1: 
Hvilke tanker har du rundt historien om 
Naaman, basert på søndagens tale, eller 
dine erfaringer med bibelhistorien? 

3. For en hensikt 
Profeten Elisja er tydelig på at det er Gud som har helbredet Naaman 
og at det er Gud som fortjener æren. Bibelen viser tydelig at 
hensikten er å gi Gud ære. Dette gjelder også i livene våre, hvor 
hensikten er å Gud ære med våre liv. Vi kan alle jobbe mot den 
samme hensikten, men hvordan vi oppfyller dette, vil være forskjellig 
fra person til person.  

Spørsmål 2: 
Hvordan påvirker det oss at vi er utvalgt for 
en hensikt? Er det noen elementer i 
historien du har lagt spesielt merke til? 

Spørsmål 3: 
Hvordan kan vi ære Gud med livene våre? 
Hvordan kobles Guds hensikt opp mot 
Guds plan for våre liv? 


