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Vi tror på GUD Fader, 
� Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.

� Det vil sige: Jeg tror, 

� at Gud har skabt mig og alle andre skabninger;
at han har givet mig legeme og sjæl, øjne, øren og alle lemmer, fornuft og 
alle sanser og endnu opholder alt dette;  

� at han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, � at han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, 
marker, kvæg og alt, hvad jeg ejer; 
at han rigeligt og dagligt sørger for alt, hvad jeg behøver til 
næring for dette legeme og liv, skærmer mig mod al fare og vogter og 
bevarer mig mod alt ondt. 

� Og alt dette gør han af ren og skær faderlig og guddommelig godhed og 
barmhjertighed uden at jeg har fortjent det eller er værdig til det. 

� For alt dette skylder jeg at takke og prise ham og tjene ham og være ham 
lydig. Det er vist og sandt.



DET DAGLIGE BRØD
� Gud kunne give os det 

daglige brød direkte (som 
manna i ørkenen)

� Men han har valgt at arbejde 
ved hjælp af mennesker, som 

LIVET 
� Gud kunne have valgt at 

befolke jorden ved at skabe 
ethvert nyt menneske af jord, 
som han gjorde med Adam. 

� Men i stedet valgte Han at 
skabe nyt liv ved at kalde

Gud arbejder – men hvordan gør han i 
vores hverdag?

� Men han har valgt at arbejde 
ved hjælp af mennesker, som 
med hver deres forskellige 
evner og kræfter tjener 
hinanden. 

� Dét er læren om kaldet.

skabe nyt liv ved at kalde
nogle til at være ægtemænd 
og hustruer, fædre og mødre. 
… Han kalder mennesker ind i 
familier, hvor de gennem 
forældrenes kærlighed og 
omsorg møder Hans store 
kærlighed og omsorg for børn. 

� Dét er læren om kaldet.



1. Den kristnes kald i verden (s.13-23)

� Når Gud velsigner os med troen, kalder han os v. Ordet

� Når Gud beskytter os, gør han det ved politi og 
retssystem

� Når Gud viser os skønhed, gør han det fx ved kunstnere

� Når Gud lader os rejse, gør han det gennem mennesker � Når Gud lader os rejse, gør han det gennem mennesker 
i offentlig transport, mekanikere, vejarbejdere

� Når Gud sørger for rengøring og sanitet, gør han det 
ved VVS-mænd, skraldemænd, kloakarbejdere

� Når Gud helbreder os, gør han det gennem læger, 
sygeplejersker, portører, sekretærer

ALLE HAR ET KALD FRA GUD, som han bruger til at 
tjene sit folk og sin skabning med







Oplevelse og virkelighed

� Sådan føles det ikke altid … 

� Man oplever i stedet, at man 
arbejder for at overleve …

� Og at arbejdet stjæler fra den tid vi 
ville være sammen med familien

� DOG: 
� arbejdet stammer fra Edens have
� 1 Mos 2,15: ”Gud Herren tog 

mennesket og satte ham i Edens 
have, for at han skulle dyrke og 
vogte den.”

� Gifte kan hakke på hinanden
� Politiet kan misbruge deres magt
� Lærere kan være dårlige
� Læger kan dræbe liv
� Præster kan fordreje Guds ord

� MEN: 
� efter syndefaldet må vi arbejde 

med slid og nederlag – udenfor 
Edens have!

� 1 Mos 3,17-19: ”… jorden  
forbandet … med møje … i dit 
ansigts sved ... Vende tilbage til 
jorden!”



To synsvinkler på arbejde 

� Løn og status … vi 
tænker på os selv … 

� Meningen med 
arbejdet forsvinder, 

� Men ud fra troens og 
kærlighedens vinkel 
kan det have mening –
endda god mening. arbejdet forsvinder, 

hvis kun andre får 
gavn af det (slaveri)

� Tænk på de andre! 

� Og stol på Gud!

LÆREN OM KALDET er dybest set en altomfattende lære om det kristen 
liv, som indbefatter tro og helliggørelse, nåde og gode gerninger. Den 
er en nøgle til den kristne etik. Den viser, hvordan kristne kan påvirke 
den kultur, de lever i. Den forvandler det almindelige hverdagsliv, 
idet Guds nærvær bliver en del af det.



”Arbejde” eller ”Kald”?

� Arbejde = udførelse – sliddet – de 8 timer –
eller alle timerne i huset -

� ”Kald” siger os, at der står en Herre bag, han 
kalder, sætter i gang og har et formål med 
det, vi gør. Hans formål! det, vi gør. Hans formål! 

EKSEMPLER: 
• Vi tror, fordi Gud kalder os til troen

2 Thess 2,14. Rom 10,17. Kirke= Kaldet ud af
• Gud kalder til bestemte opgaver: 

1 Kor 1,1-2 og 7,15-20. 



Glimt fra kirkehistorien:

MIDDELALDEREN
� Kirken fjernede sig fra 
Guds ord og fokuserede 
på gerninger som 
frelsesvej

� Kald blev knyttet sammen 

REFORMATIONEN
� Præster og nonne havde 

ikke særligt krav på Guds 
nåde. 

� Ægteskabet, præst, 
håndværker, fisker, � Kald blev knyttet sammen 

med fuldtidsarbejde i 
kirken (præst, munk, 
nonne).

� Almindelige erhverv blev 
anset for at være ringere.

� Ægteskab for at være en 
hindring for åndeligt liv.

håndværker, fisker, 
husmoder, tjenestepige, 
lærer – samme værdi for 
Gud!

� Alm. arbejde – et kald
⇒ NY ARBEJDSMORAL! 

Alm. arbejde fik ny værdi. 



Genopdage … 

� At genopdage dette kan betyde ny glæde i  det byrdefulde arbejde, 

og åbne vejen for, at kristne på ny præger den kultur, vi lever i.

� Vores forskellige kald giver os bekymringer og problemer … Hvordan 
skal jeg gøre?

� HUSK: I stedet for at se kaldet som et spørgsmål om, 
hvad vi skal gøre som kristne arbejdere, borgere eller forældre … hvad vi skal gøre som kristne arbejdere, borgere eller forældre … 
skal vi se på, hvad Gud gør i og gennem vore kald. 

� Vores arbejde udspringer af EVANGELIET – noget, vi må gøre, FORDI 
Gud har gjort noget for os, og vil gøre noget for andre gennem os. 

� ALSTÅ: Ikke en ekstra byrde, men et sted, hvor vi kan erfare Guds 
kærlighed og nåde, både gennem de velsignelser, vi modtager fra 

andre, og gennem den måde, Gud arbejder i os på – trods vore fejl 

og nederlag.



2. Hvordan arbejder Gud gennem 

mennesker? (s.25-35)

� EKSEMPLER: Gud helbredte mig, talte til mig, gav mig føde 
og klæder, beskyttede mig. Og han gjorde det gennem …

MODSIGELSE 1:
� Gud er højt over os eller inden i os. 

Alt det i verden vedrører ikke Gud 

MODSIGELSE 2:
� Verden er meningsløs. Den følger 

naturlovene.  De er kun meningsløse Alt det i verden vedrører ikke Gud 
så meget. Det verdslige er ”u-
åndeligt”. 

� ”Kristendom = en oplevelse på 
øverste etage eller i 
mørkekammeret” 

� SVAR: ApG 17,25.27-28: I HAM 
LEVER, RØRES OG ER VI! 

naturlovene.  De er kun meningsløse 
gentagelser. 

� Mennesket skal skabe mening for sig 
selv, værdier, etik, religion.

� Tro er en subjektiv erfaring, og 
kristen moral er et spørgsmål om 
personlig adfærd og ikke et 
samfundsanliggende! 

� SVAR: Fil 2,5-9: KRISTUS JESUS BLEV 
MENNESKER LIG – GAV AFKALD –
DØDE – OG OPSTOD



En kristen lever i 2 riger

� Det åndelige rige

� Her fører Gud syndere ind i 
troens liv og hersker i hjerterne 
og udruster til evigt liv.

� Dette rige kommer til os gennem 
NÅDEMIDLERNE:  
Ordet: Hebr. 4,12 og Rom 10,17

� Det jordiske rige (verdslige rige)
� Her styrer Gud alt det skabte.

- Gud arbejder også gennem 
midler her. 

� Gennem naturlovene, som er 
indbygget af han i 
skaberværket. Ordet: Hebr. 4,12 og Rom 10,17

Sakramenterne: Dåb og nadver 
(håndgribeligt udslag af evg.)

� Kommer til håndgribeligt udtryk i 
KIRKEN, hvor Guds forløste folk 
samles omkring hans ord og 
sakramenter. Det omfatter også 
hyrder og lærere, som underviser 
og prædiker. Gud arbejder 
gennem lerkar.

skaberværket. 
� Han virker gennem sin morallov i 

mennesker, som ikke kender hans 
åbenbaring. 

� Han arbejder i den sekulære 
verden gennem kaldet. Han 
stifter familier og skaber 
ordnede samfund og giver 
mennesker en rolle i hans 
kæmpestore plan.



Det handler om ”at sørge for”! 

� Romerbrevet 12,17-21: Her 
formanes de troende til ikke at 
hævne sig. De skal overlade 
dommen til Gud og selv vise 
godhed. 

� 5. bud: Du må ikke slå ihjel. 

� I en syndig verden må det onde 
holdes ned med magt, ellers ville 
vi flå hinanden i stykker og gøre 
livet på jorden og enhver form 
for social orden umulig. 

� Gennem øvrigheden begrænser 
Gud det onde, vi faktisk begår. 

� Bjergprædikenen! Gud det onde, vi faktisk begår. 
Rom 13,1-7 

� ALLE TEKSTER OM MYNDIGHED handler ikke om, hvem der skal adlyde 
hvem, men det handler om KALDET (det man er kaldet til):

� Og hovedsagen i alle kald er, at man er forpligtet til at drage omsorg 
for de menneskers velbefindende, som man har ansvar for:  
ÆGTEFÆLLER for hinanden. FORÆLDRE for deres børn. LÆRERE for 
deres elever. PRÆSTER for menigheden. EMBEDSMÆND for borgere. 

� GUD arbejder også gennem dem, der ikke kender ham! 



3. Formålet med kaldet (s.37-45)

� REFORMATIONENs
anliggende: 

� At vi alene frelses ved 
Guds nåde; og at vi 
ikke bidrager til Kristi 

� HANS VÆRK ER VI, 
skabt i Kristus Jesus, 

� til gode gerninger,

� som Gud forud har lagt 
ikke bidrager til Kristi 
gerninger ved vore 
gerninger. 

� Ef 2,8-9

� Frelse – af nåde alene 

uden vore gerninger

som Gud forud har lagt 
til rette for os

� for at vi skal vandre i 
dem.

� Formålet med vore liv 

er gode gerninger – og 

de ligger klar!



Ef 2,10



Tro og Gerninger

TRO
� Vores forhold til Gud har intet 

at gøre med vore gerninger. 
� Gud tjener os og frelser os. Fil 

2,5-12

GERNINGER
� Vores forhold til andre 

mennesker har at gøre med 
vore gerninger! 

� Tjener vores næste 
Mark 12,30-31

LIGESTILLING – overfor Gud
� Matt 20,1-16: Arbejderne i 

vingården: SAMME LØN! 
� Matt 20,28: Menneskesønnen 

er kommet for at tjene og give 
sit liv som løsesum for mange.

IKKE LIGESTILLING overfor 
hinanden

Der er forskel på opgaver/kald
* barn - forældre; 
* arbejdsgiver - arbejder; * 
soldat - general; 
* kaptajn - matros; 
* elev - lærer; 
* politi - bilist



Gode gerninger:

� Det er Guds hensigt, at enhver af os elsker vor næste og tjener 
ham/hende med de gaver, der hører med til hvert enkelt kald: Jeg 
tjener dig / du tjener mig.

� Guddommelig arbejdsfordeling, hvor vi yder og modtager i et 
samspil og samfundsorden, hvor drivkraften er KÆRLIGHED.

En kristen siger:

� Jeg får min bolig af Gud – gennem håndværkere, boligselskab osv. 
� Jeg får mit tøj af Gud - gennem fabriksarbejdere og butiksansatte
� Jeg får min mad af Gud - gennem landmænd, bagere og 

kassedamer
� Og jeg tjener dem med mit kald. 
Den verdslige forklaring: Det er ren økonomi. … 
MEN den kristne ser i troen, at GUDS KÆRLIGHED VIRKER GENNEM 

DEM! 



Vi er afhængige af hinanden! 

� Da vi var børn … 
� Ægtefæller … 
� På arbejdspladsen … 
� I menigheden … 
� Hvis det er sandt, at vi er bestemt til at � Hvis det er sandt, at vi er bestemt til at 
være afhængige af andre mennesker, så er 
det også sandt, at andre mennesker er 
bestemt til at være afhængige af os.

SAMSPIL 
KÆRLIGHEDENS DYNAMIK



Hvem er min næste? 

� For en arbejder:  medarbejdere, 
arbejdsgiver og kunder

� For lærere: elever

� For kunstnere: publikum

� For hustruen: hendes mand

Kristus er skjult i min næste! 

� Matthæus 25,40: ”Alt, hvad I har 
gjort mod en af disse mine mindste 
brødre, det har I gjort imod mig.”

� Kristus er skjult i vores næste. Ikke 
mindst dem, der er i nød. 

� Landmanden, som giver sultne mad, 
giver Jesus mad

� For manden: hans kone

� For forældrene: deres barn

� For magthaverne: borgerne

� For borgerne: øvrigheden

� For hyrder og diakoner: 
menigheden og mennesker i 

særlig nød.

Landmanden, som giver sultne mad, 
giver Jesus mad

� Moderen, som klæder sit barn ¨på, 
klæder Jesus på.

� Hjemmehjælperen, som besøger en 
ældre og syg, besøger Kristus.

� SE KRISTUS i HINANDEN.

� NÅR VI ELSKER VORES NÆSTE ER 
DET DYBEST SET KRISTUS, VI ELSKER 
OG TJENER



4. At finde sit ”kald” (s.47-59)

� Afgøres af, hvem der er 
min næste =>

� Mange kald

� Kvinde som er mor, mormor, 
søster: tjene ………. 
Mellemleder/værkfører: 

� Skiftende kald: 

� Student: studere, 
erhvervsarbejde. 
Forældre – kaldene � Mellemleder/værkfører: 

tjene dem over og under
� I et demokrati: vi er borgere 

og magthavere
� I en menighed: tjene, synge, 

missionere, praktisk arbejde, 
undervise søndagsskole …

� Forældre – kaldene 
skifter under børnenes 
opvækst og med deres 
egen alder. 

� NB: kaldet er ikke noget, 
der kommer engang. Det 
er der her og nu!!  



Kaldet – ikke selvvalgt!

� På trods af, hvad vore 
kultur søger at 
overbevise os om, er 
kaldet ikke selvvalgt! 

EKSEMPLER:

------------------------------

� EN KRISTEN VED: 

� Gud står bag. 

� Vi SKAL lægge planer, 
men i tillid til, at Gud EKSEMPLER:

� Din familie

� Dit ægteskab

� Dit land

� Din menighed

� Din omvendelse og tro

� Dit arbejde

men i tillid til, at Gud 
handler gennem os. 

� Ef 2,10!! 



Ude af vores kontrol – eller ?

� ”AF VERDEN” (vores kultur):
� Optaget af de valg, vi 

træffer. Vælger vore værdier, 
hvad, der er rigtigt ”for dig”

� Pessimistisk fanget i en 
tilfældig og meningsløs 
verden.

� ”IKKE AF VERDEN” (kristne tro):
� Tillid til Gud ved Jesus Kristus, 

at alle ting virker til gode for 
dem, der er kaldet … (Rom 
8,28).

� Omstændigheder – Lyst - Indre 
følelser – Valgmulighederverden. følelser – Valgmuligheder

� Vi kan ikke regne med, at det, 
Gud kalder os til, er nøjagtig 
det samme som det, vi selv 
gerne vil, selv Gud har 
forberedt os til at blive det, der 
var meningen i hans store 
formål.



”Her og nu”

� Mange i vores kultur er 
besat af fremtiden på 
en måde, som skubber 
vores opmærksomhed 
og gode gerninger ud 

� Som kristne må vi leve 
i den tid, som er nu. 

� Vi skal elske vores 
næste, dvs. de 
mennesker af kød og og gode gerninger ud 

i fremtiden – til det, vi 
skal gøre på et senere 
tidspunkt

mennesker af kød og 
blod, som lever 
omkring os nu.

� AT FINDE SIT KALD DREJER SIG IKKE BARE OM AT VINDE 
SIN LIVSGERNING,  MEN FØRST OG FREMMEST AT FINDE UD 
AF, HVOR GUD ER, DEN GUD, DER SKJULER SIG I VOR 
NÆSTE, I OS SELV OG I VERDEN.



5. Dit kald som arbejder (s.61-74)

� Arbejde i Bibelen
� Gud grundlagde familien 

1 Mos 1,27-28: ”Bliv 
frugtbare og talrige”
1 Mos 2,18: ”Det er ikke 
godt for mennesket at 

� Skabt ”i Guds billede”
� Herske over … 
� Tager del i Guds skabelse 

(kreativitet).
� Efter syndefaldet KALDTE 

Gud på dem, men de 
godt for mennesket at 
være alene”

� Mennesket er et socialt 
væsen: Skulle leve i 
fællesskab i familie og 
samfund

Gud på dem, men de 
skjulte sig. 

� Arbejdet underlagt 
forbandelse (1 Mos 3,17-
19).

� Men vi lever samtidig 
under Guds løfte (1 Mos 
3,15



i verden, men ikke af verden (s.65-69)

� Kristne lever i et 
spændingsfuldt forhold til 
den faldne verden

� * Skal ikke trække os 
tilbage fra verden

� Gud vil beskytte os mod det 
onde /den Onde

� Gud vil, at vi udfører vores 
kald i verden: 

� Videnskab, politik, håndværk, tilbage fra verden

� * Skal ikke ukritisk 
omfavne den

� Videnskab, politik, håndværk, 
retsvæsen, uddannelse, kultur

� DET ER GENNEM KALDET, at 
den mest effektive udbredelse 
af evangeliet sker. 

� Kristne gennemsyrer verden 
med deres kald – har adgang 
til ikke-troende



6. Dit kald i familien (s.75-89)

7. Dit kald som samfundsborger (s.91-109)

Ikke gennemgået her – men godt dækket i pastor 
Claudio Flors bibelstudie over Ef 5,21-6,9



8. Dit kald i menigheden (s.112-127)

� Mange kristne har i dag kun 
foragt for kirken som 
”institution”. De ser dens fejl 
og svagheder og er 
foruroligede over de jævne 
folk, der typisk udgør en 
menighed. 

� FRELSE AF NÅDE uden 
GERNINGER – alene på grund 
af Jesus – hans fødsel, liv, 
lidelse, korsdød og opstandelse 
– hjælper os til at fatte og tro, 
hvad KIRKEN er! 

� 1 KORINTERBREV 1,26-31menighed. 
� Mange af dem, som bliver 

udbrændte som følge af en 
umulig søgen efter den 
perfekte menighed, mener, 
at de kan klare sig uden, 
eller forsøger at erstatte den 
med uformelle bibelstudier 
eller opgive menighedsliv m. 
gudstjeneste osv.

� En stor fejltagelse!

� 1 KORINTERBREV 1,26-31
� V26-29 For tænk på, brødre, 

hvordan det var med jer selv, da 
I blev kaldet: I var ikke mange 
vise i verdslig forstand … 
det, verden ser ned på, … 
udvalgte Gud … for at …

� V.30-31MEN HAM SKYLDES DET 



Jesus Kristus er til stede

� - KRISTUS er skjult til 
stede i sin kirke på jord; 
og det har han altid 
været: 

� Matt 18,20

� Kristus levendegør sit 
legeme og arbejder 
sådan gennem lægfolk 

� 1 Kor 12: Legemet og 
Lemmerne� Matt 18,20

� Kristus arbejder gennem 
dem, han har kaldet: 
præsterne

� (Paulus nævner Ordets 
tjenere i 1 Kor 4 og i 2 
Kor 4: Lerkar)

Lemmerne

� ”Hverdagsagtige” 
tjenester er til stor 
velsignelse!!



Kaldet til tro

� Rom 8,28: for dem, … 
som efter hans 
beslutning er KALDET

� Alle ting virker sammen 
til gode for dem ved 

� 2 Thess 2,13-14: Kaldte 
dig til at være udvalgt, 
til frelse, helliggørelse 
og tro – ved evangeliet. 

KALDE = blive tiltalt til gode for dem ved 
Guds BESLUTNING

� V.29: Formes efter hans 
BILLEDE …

� KALDE = blive tiltalt 
personligt af Guds Ord.

� Stol på kaldet! 
1 Kor 1,9: Gud er 
trofast!



Kaldet ud af 

� At være menighed er at 
være kaldet ud af verden 
til at være Guds folk 

� 1 Pet 2,9-10 
� (s.117(: I denne 

almindelighed, som 

� Han er til stede i sit ord 
og i sine sakramenter og 
i alle troendes hjerter, 
som 
– selv om de er 
småkedelige, uanselige 
og intet særligt i det almindelighed, som 

kendetegner den lokale 
menighed og en 
gennemsnitlig søndags 
gudstjeneste, er Kristus 
skjult til stede, ligesom i 
andre kald – denne gang 
blot på en åndelig og 
frelsende måde.

småkedelige, uanselige 
og intet særligt i det 
ydre, 
ikke desto mindre udgør 
et kongeligt præsteskab, 
som Kristus har kaldet, 
og som Han bor i.



Kaldet og ordineret

� S.118: Når Gud kalder 
mennesker gennem sit ord, 
betyder det, at der er 
brug for nogen, der 
prædiker – og at der 
bliver udsendt nogen til at 

� Nærer og plejer gennem 
hyrder og lærere

� Kaldet til Peter i Joh 
21,17: VOGT MINE FÅR.

� Peter giver det videre: bliver udsendt nogen til at 
prædike

� PARALLEL: opdrager 
gennem familier

� Giver dagligt brød 
gennem landmænd

� Helbreder gennem læger

� Peter giver det videre: 
1 Pet 5,1-4

� * præsten er ikke direktør, 
virksomheds-leder eller 
træner. Han er ”Hyrde”, 
”underhyrde”. 



Diakon – hyrde 
* Gud kalder gennem sin menighed 

� Kald til at være 
DIAKON: 
* ApG 6,1-4 
* 1 Tim 3,8-13

� Kald til at være 

� DET ER VORES FÆLLES 
KALD: 

� Menigheden er 
KALDET UD AF 
VERDEN� Kald til at være 

TILSYNSMAND, 
HYRDE 
* ApG 13,1; 
* ApG 14,23
* ApG 20,28; 
* 1 Tim 3,1-7

VERDEN
� Menigheden kalder 

tjenere som sendes.
� Alle er vi kaldet til at 

forkynde om hans 
kraft, som kaldte os  



9. Kaldets etik (s.129-137)

� ETIK fra græsk (ethos)
= vane, skik, karakter

� MORAL fra latin (mos)
= vilje, personlig vilje, 
skik, orden, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� DYR: kan ikke kræves til ansvar. Hvorfor? 

� MENNESKET: kan kræves til ansvar. Hvorfor? 

� Mennesket: skabt af Gud som et personligt væsen –
kunne sige ja og nej til Guds vilje – havde ansvar. 

� KAN handle imod moral-loven: det giver ansvar. 



Hvordan vi leve i verden? 

� Der er mange ansvarsområder. 
� Dit kald (arbejde, som Gud står bag, som du gør for ham til 

gavn for din næste) hjælper dig til at vide, hvad du skal. 
� Gode gerninger skal primært gøres i de gerninger, Gud har lagt 

til rette for dig.

� GODT at du går dér! SKIDT, hvis du vælger en anden vej! 
� * Noget godt, som du ikke har mandat til – og ikke skal gøre: 

- Skidt, hvis du gør det! 
- Godt, hvis du ikke gør det!

� * Noget, som du har kald til – noget du skal gøre
- Skidt, hvis du ikke gør det! 
- Godt, hvis du gør det! 



At synde mod kaldet s.130-132

� Vejledningen i,  om man 
har syndet: 

� LILLE KATEKISMUS: Om 
skriftemålet

� Betragt i lyset af de ti bud 
din egen plads blandt 
mennesker, om du er far, 
mor, søn, datter, husbond, 
husmoder eller karl, om du 
har været ulydig, utro, har været ulydig, utro, 
doven, vred, fræk eller 
stridbar, om du har gjort 
nogen fortræd med ord eller 
gerning, eller om du har 
stjålet, været forsømmelig 
og skødesløs eller har 
forvoldt skade.



Kaldets beføjelser s.132-134

� SKÆRE I ET ANDET MENNESKE: Det er forkert at skære et 
andet menneskes mave op / En kirurg kan gøre det som en 
god gerning

� DØMME og STRAFFE. Det er forkert at tage retten i egen 
hånd. / Men en dommer må og skal. 
DRÆBE. Det er forkert at dræbe. / Men en soldat eller en � DRÆBE. Det er forkert at dræbe. / Men en soldat eller en 
bøddel som har kald til at forsvare landet, må gøre det. 
(Rom 12,19-21). Som privatpersoner skal soldaten udleve 
Jesu kald til at vende den anden kind til. Men ikke som 
soldat. (Rom 13,4).

� OPDRAGE: Forældre er bemyndiget til at opdrage deres 
børn. Kan overdrage myndigheden til andre – til lærere, 
præster … / Ingen andre har denne ret og pligt. Skoler, 
som opdrager børn i andre værdier end forældrene giver 
lov til, handler forkert. (Ef 6,1-4)



At handle udenfor kaldet s.134-136

� Når man tager loven i 
egen hånd. 

� Når man har sex med 
en, man ikke er gift 
med. med. 

� Når man udfører 
håndværk, man ikke 
har bemyndigelse til 
(Kloakmester / 
elinstallatør ).



Vejledning til menigheder og præster s.136  

� Kirker må ikke 
forvente så meget af 
deres medlemmer, at 
det stjæler for meget 
tid fra deres primære 

� Præster skal huske på, 
at de – hvis de er gift 
– har et kald som 
ægtemænd og fædre. 

Menigheden må ikke tid fra deres primære 
kald!

� ”Jeg havde så meget at 
se til i kirken, at jeg 
forsømte mit arbejde 
og især min familie”

Menigheden må ikke 
overbebyrde præsten.



Hvordan kan man finde på det? s.136

� Fordi man anser ”åndelige opgaver” for at være finere og vigtigere. 
� Eksempel fra Store Katekismus:
� Munkenes gerninger får alle til at spærre øjne og øren op. Dertil bidrager 

de selv med stor pomp og pragt og herlige bygninger, som de udsmykker 
sådan, at alt kan skinne og stråle. Det kaldes en kostelig gerning, som man 
ikke kan rose nok. 

� Men at en fattig pige passer et lille barn og trofast gør, hvad hun har fået � Men at en fattig pige passer et lille barn og trofast gør, hvad hun har fået 
besked på, regner man ikke for noget.

� Men se, er det ikke en forbandet frækhed af disse håbløse helgener, at de 
vover at opfinde et højere liv og en bedre livsform, end De Ti Bud befaler. 
De foregiver som sagt, at det findes et almindeligt liv for den jævne mand, 
mens deres er for de hellige og fuldkomne. Disse elendige, blinde 
mennesker begriber ikke, at intet menneske kan bringe det så vidt, at han 
blot kan holde ét af De ti Bud, som det skal overholdes, men at både 
Trosbekendelsen og Fadervor må komme os til hjælp, idet man ved dem 
søger, beder om og uden ophør modtager bistand til at holde budene. 



10. At bære korset i kaldet (s.139-150)

� 1 Mos 3,16-19:  Forbandelsen er 
direkte rettet mod ægteskab, 
barnefødsel og arbejde. Adam og 
Eva blev forvist fra Edens have (3,22-
24). 

� Vi skal ikke forvente et perfekt land 
eller en perfekt menighed eller et 

� ARBEJDET KAN VÆRE berigende og 
tilfredsstillende.

� Men nogle gange kan det – på 
samme tid – være hårdt, kedeligt og 
nytteløst. 

� BØRN: Vidunderlige at have dem –
men kan også volde forældrene sorg

eller en perfekt menighed eller et 
perfekt ægteskab

� Men vi må på grund af Guds løfte 

forvente ALT GODT af kvindens 
afkom, som knuste slangens hoved!

� Jesus fjernede forbandelsen, selv om 
vi forbliver i dens skygge. Han gjorde 
det det ved at blive en forbandelse 
for os. 

� Paulus : Rom 16,21 /1 Kor 15,57-58

men kan også volde forældrene sorg

� ÆGTESKABET: en velsignelse – nogle 
gange kampe, skænderier, 
følelsesmæssige op- og nedture.

� BORGERSKABET: man kan elske sit 
land – men når lovene er 
uretfærdige og magthaverne er 
korrupte, er det en byrde.



Vipstjertens uro og ”kors”

Videoklip 
� Vipstjertens uro
� Vipstjertens bekymring
� Vipstjerten forlod ikke sit kald!



Hvor er Gud i mit liv? (s.139)

Den kristne tro: 
� Gud er skjult til stede i sin 

inkarnation: Han kom ikke 
som konge eller mægtig 
kriger, men som et barn i en 
fattig familie. De lagde ham i 
en krybbe. Han voksede op, 

� Vi længes efter HERLIGHED, 
ære succes, sejr, lykke. 
Foretrækker 
HERLIGHEDSRELIGION, som 
lover os medgang, som svarer 
på alle intellektuelle 
spørgsmål, som bliver mere en krybbe. Han voksede op, 

blev vraget af mennesker, 
korsfæstet. Han blev henrettet 
af staten som en kriminel. 
MEN GENNEM DENNE 
YDMYGELSE OG LIDELSE 
vandt han vor frelse.

� Han er til stede hvor han har 
sagt det: i sit Ord og i Dåben 
og Nadveren

spørgsmål, som bliver mere 
og mere populær. 

� Men Gud frelste os ved 
KORSET. Det kristne liv, vi 
lever, er korsets vej. 

� Jesus siger: Hvis nogen vil 
følge efter mig, skal han 
fornægte sig selv og dagligt 
tage sit kors op og følge mig 
(Luk 9,23).



Eksempler på, hvad der kan være vort 
kors (s.140).
� … Martyrium, en torn i kødet, noget, der må bæres 

dagligt. 
� Anger og tilgivelse – dagligt! 
� Forfølgelser og afvisninger, fordi du er kristen
� Fysisk lidelse og til sidst døden (som rammer alle) 
� DET HAR ALT SAMMEN MED KALDET AT GØRE.
� At vi skal tage vort kors op, peger på, at det er 

personligt. Forskelligt fra kristen til kristen. Vores åndelige 
liv består ikke kun af sejre, undere og succeshistorier. 

� JO, nogle gange fornyer Gud os gennem sejre.  OG 
HERLIGHED venter os i den evighed, Gud har forberedt til 
os. 



Jo, det er herligt at være kristen! 
(s.141) 

� JO, de der herlighed i det kristne liv, men i 
mellemtiden må vi bære vore kors. Og når vi 
gør det, erkender vi, at vi drives til stadig større 
afhængighed af Jesus. 

Vore bønner forstærkes
Vi klynger os til Hans ord
Vores tro bliver dybere og dybere i takt med, 
at vi erkender, at Jesus, som bar vore lidelser 
og vore synder (Es 53,4), tager vore kors med 
sig ind i sit kors. 



Fristelser (s.142-143)

� Djævelen forsøger at få mennesket ud af kaldet!

� EKSEMPLER: 

� Mand og hustru – problemer 
i ægteskabet. => fristelsen 
til at lade sig skille. 

� Djævelen frister til at gå 
ind på herlighedens vej, at 
man forlanger selv at 
blive betjent i stedet for til at lade sig skille. 

� Kunstner – frustrationer => 
slutte med at udøve sin kunst.

� Præst – besværlig menighed 
=> fristes til at opgive sin 
tjeneste. 

� Denne indskydelse er fra 
Djævelen.

blive betjent i stedet for 
selv at tjene. 

� I MODSÆTNING HERTIL: 
Se kaldet som anledning 
til at tjene, hvilket i sig selv 
er ydmygende og 
selvfornægtende. 



Bøn i kaldet (s.145-148)

� Når alle veje er spærret, er det 
særligt bønnens tid. 

� Vore bønner er stærkest og mest 
ægte, når vi ikke kan se nogen 
udvej, når problemerne tårner 
sig op omkring os, så vi må give 
op, og når vi i vores fortvivlelse i 
bogstaveligste forstand intet kan 

� VI BEDER OM DET, VI HAR BRUG 
FOR I KALDET: 

� I familien
� På arbejdspladsen
� I samfundet, 
� I menigheden

bogstaveligste forstand intet kan 
gøre! 

� Gennem bønnen kommer Gud 
ind i vore kald. 

� Gud arbejder gennem naturens 
orden. Men han vil ikke, at vi er 
som dyr, der intet forstår, men at 
vi tager imod det i tak og tillid. 

I menigheden
� Der for er det vigtigt at være 

der, når Gud bønhører os, for at 
vi kan tage imod hjælpen!

� ”Beklæd dig embede med bøn.” 
Udfaldet, konsekvenserne og 
resultatet ligger i vid udstræk-
ning udenfor, hvad du har magt 
over. Men ikke udenfor, hvad 
Gud magter og kan.



Troen i kaldet (s.148-150)

� Ligesom  vi sætter 
vores tillid til Kristus, 
når det gæler vores 
frelse, kan vi sætte 
vores tillid til ham, når 

� Troen omformer, 
transformerer lidelsen 
til et kors. Vi ser Kristus 
i det vanskelige. Og vi 
får kraft fra ham.vores tillid til ham, når 

det gælder 
hverdagens arbejde. 

får kraft fra ham.
� Vanskeligheder og 

anfægtelser driver 
nærmere Gud og 
gavner os i stedet for 
at skade os. 



11. At hvile i kaldet (s.151-157)

� Kristne behøver ikke et særligt kald til 
missionsmarken præsteembede eller 
evangelisation for at tjene Gud. 

� Heller ikke en eller anden form for vedvarende 
hemmelighedsfulde oplevelser. hemmelighedsfulde oplevelser. 

� DERIMOD SKAL DET KRISTNE LIV leves i kaldet, i 
de tilsyneladende helt almindelige opgaver i 
livet, der lægger beslag på næsten alle dagens 
timer. 

� Det kristne liv skal udleves i vores familie, i vores 
arbejde, i vores samfund og i vores kirke.



Hvile midt i kaldet (s.155)

� Vi skal tage imod kaldet som 
noget, vi er blevet betroet af 
Herren. Det betyder, at vi kan 
være trygge i vores stand, så v 
ikke længes efter at blive noget 
eller nogen, vi ikke er, men 
vedkender os vores stand som en 
gave og et embede fra Guds 

� NB: En tjeneste for Guds ord med 
prædiken og mission, kræver 
åndelig modenhed. Og sådan en 
tjeneste kræver forberedelse.  –
Måske får du kald til sådan en 
opgave. –

� På en arbejdsplads kan vi også 
få kald til andre arbejdsopgaver gave og et embede fra Guds 

hånd.
� Når vi bliver kristne, behøver vi 

ikke at begynde i en anden 
tjeneste; bliv i dit kald og tjen 
Gud der – som kristen musiker, 
kristen revisor, kristen pædagog, 
kristen lærer, kristen håndværker, 
kristen mor, kristen far, kristen 

få kald til andre arbejdsopgaver 
– måske et bedre arbejde. Når 
du bliver tilbudt et nyt arbejde, 
når nogen frier til dig, eller når 
du vælges til byrådet. 



Hvile fra kaldet (s.156-157)

� Bibelen siger, at vi skal arbejde, men også at vi skal hvile. 
� Vi skal holde pause fra vores arbejde, så vi kan tilbede Gud 

på hviledagen.
� I kaldet skal vi hvile i Kristus, selv når vi arbejder hårdt. Hvile 

hver dag! Hvile om søndagen! OK at hvile om søndagen! 
� En pensionist: Hvad så med mig? Har jeg ikke et kald? Jo. � En pensionist: Hvad så med mig? Har jeg ikke et kald? Jo. 

Voksne børn, børnebørn, måske aktiv i menigheden, 
fritidsinteresser, hvorigennem du kan elske og tjene din næste. 

� At lægge sit kald fra  sig i alderdom er en slags sabbat., en 
slags belønning for den tjeneste, man har gjort. 

� Når vi står overfor vort sidste kald, døden, kan vi lægge vort 
liv ned ved vor Herres fod. Han, som har arbejdet i hvert eneste 
af vore kald, arbejder også her for at tage os hjem til sig. 


