Ef 1, 18: Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte
jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er…
2 Peter 1, 3-4
2 Tim 1, 9-10: Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse,
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1 Peter 2, 9-10: Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt
folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han, som
kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys…

At kalde er ikke det samme som at råbe

Joh 10, 1-31 - Jesus er hyrden der kalder

1 Mose 3,9: Gud Herren kaldte på Adam: ”Hvor er du?”

vers 3-4: og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn
og fører dem ud.

Gud kalder ikke de kvalificerede, men han kvalificere de kaldede…
3 Mose 1,1: Herren kaldte på Moses og talte til ham fra Åbenbaringsteltet
Mist ikke modet – Gud har altid grebet ind i enhver vanskelig og mørk tid –
han kalder på os: Hanna’s bøn - 1 Samuel 1-2
Det hele starter med en kvinde – Hanna, som var barnløs. Hanna gik op til
templet/Guds nærvær – og der søgte hun Gud og bad
Gud kalder Samuel - 1 Samuel 3, 1-11 + 19-21
Gud bruger alle mennesker – i alle aldre
1 Sam 3, 3: Lamperne brændte for Guds ansigt inde i helligdommen, hvor
Samuel havde lagt sig til hvile, og hvor pagtens ark også stod.
Samuel havde positioneret sig i Guds nærvær
Helligånden taler til os i dag - ”og Helligånden sagde…”
vers 21: Herren fortsatte med at åbenbare sig i Shilo, og Samuel gav Guds
åbenbaring videre.

Salme 23 handler også om hyrden der leder os…
Kaldet og udvalgt
Kongesønnens bryllup i Matt 22,14: mange er kaldet, men få er udvalgt
Joh 15,16 - Jesus: ”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har
udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære
frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn”
Frugt er ikke noget du anstrenger dig for, men det er noget
som kommer ved at forblive i HAM! - ganske enkelt…

Forslag til samtale:
• Hvad blev levende for dig i søndags?
• Kalder Gud alle mennesker eller kun nogle ganske særlige?
• Hvad er vi kaldet til?

Vores opgave er, at gengive den røst som er i Himlen, Guds vilje, som den er
i himlen, således også her på jorden.

• Hvordan kan vi kende forskel på de forskellige røster?

Samuels respons og vores: “Tal Herre, din tjener hører”

• Hvordan bliver man udvalgt?

1 Kor 1, 9: Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn,
Jesus Kristus

Har du modtaget nyhedsbreve fra kirken?
Hvis ikke – kan du tilmelde dig på hjemmesiden…

