Han skabte dig ikke først og fremmest, for at gøre noget for ham!
Men du er kaldet til at blive elsket af Gud!
Rom 1, 7: Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige.
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

Kaldet - er for dig…
Nr. 344 - søndag den 18.09.22 - Frank Ahlmann Kristensen

Et kald til alle mennesker
• Han kalder os ud af…
1 Peter 2, 9-10: ”… han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys”

• Han kalder os ind i…
• Han kalder os til…
Bibelen er på flere måder historien om Gud der kalder mennesker
– og VI TAKKER GUD for deres respons på kaldet

1 John 3, 1: ”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes
Guds børn, og vi er det!”
Gud ønsker en familie (sønner og døtre) han kan elske, og han ønsker dig
i den. Guds kærlighed er ikke baseret på hvem du er og hvad du gør..
Men, HVEM HAN ER! Gud er kærlighed..

3. Jeg er kaldet til Guds formål - ikke mit eget
Hans vilje er hans plan for dit liv – ikke MIN vilje ske, men DIN vilje ske

Læs: Ef 2, 8-10
4. Min kaldelse er forbundet med andre

Kongesønnens bryllup
Matt 22,14: Jesus: ”mange er kaldet, men få er udvalgt.”

Paulus havde modtaget et kald til at være apostel. Men han virkede aldrig
alene, hans tjeneste var altid forbundet med andre.

1. Min kaldelse er en gave fra Gud

Bibelen kalder kirken for ”et legeme” – vi er alle medlemmer – connectet til
legemet. Adskilt fra hinanden kan vi intet gøre…

Jeg har ikke fortjent den, arbejdet for det… Nåde og kald: Når Gud giver
mig hvad jeg behøver – ikke hvad jeg fortjener

Læs: 2 Tim 1, 9
Ef 1, 17-18: ”… så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer…”
Ef 2, 10: ”…For hans værk er vi…”
Du er ”Guds værk” – Guds mesterværk J

2. Jeg er elsket af Gud Fader
For at forstå dit formål – dit kald, må du begynde med Gud.
Gud ER KÆRLIGHED. Alt begynder med Guds natur –
Det er hans natur, hans karakter

Læs: Judas 1, 1
Dit første og største formål i livet er, at blive elsket af Gud!

BØN: TAK HIMMELSKE FAR
Du frelste mig og kaldte mig med en hellig kaldelse, ikke på grund af mine
gerninger, men efter din egen beslutning og af den nåde, som er givet mig
i Kristus Jesus…TAK at JEG er KALDET af DIG!

Til samtale:
1) Hvad blev levende for dig i søndags?
2) Hvad taler til dig i:
2 Tim 1,9? / Judas 1,1 / Ef 2,8-10?
3) Hvad er Guds formål/Guds vilje?
4) Hvordan kan vi være forbundet med andre i vores kaldelse?

Velkommen til ”Kundskab & indsigt” / Andreas S.H.
lørdag den 24. september kl. 13:00-16:30 i Esbjerg
https://www.kirkecenter.nu/aktiviteter/kundskab-indsigt/

