
Kall

Denne serien av samlinger handler om det å være kallet av Gud.

Samling 1: Overgitt til Gud (1. Sam 1,9-28 og 3,1-22)

Samling 2: Kom, Følg meg (Matt. 4,18-22, 19,16-30, 16,24-27)

Samling 3: Utsendt av Ånden (Apg 13,1-12)

Samling 4: Utvalgt til å tjene (Apg 6, 1-7)

Oversatt med tillatelse fra ALOVE, The Salvation Army UK. 



Samling 1 
OVERGITT TIL GUD

DU TRENGER

A4-ark, penner og bibler.

VELKOMMEN

Har du noen gang avgitt et stort løfte i et øyeblikks frimodighet – et løfte som du siden angret på? For ek-
sempel: Jeg lover å gå tur med hunden én time hver dag hvis vi får en hund? Hvis bare jeg får min vilje nå, så 
lover jeg å ta oppvasken en hel måned… Når du angret på ditt løfte - hva gjorde du da? Lot du som ingen-
ting og håpet at det gikk over av seg selv eller gjorde du som du hadde lovet?
 
Har du noen gang gitt løfter til Gud – har du sagt til ham at du ville gjøre noe eller har du lovet Ham å slut-
te med noe om Han BARE fikk hjulpet deg ut av dine problemer? Har du holdt dine løfter eller ikke?
 
Hvis dine foreldre kunne velge hva du skulle jobbe med, hva hadde de da valgt? Hva ville dine foreldre at du 
skulle bli som voksen? 

HØRE

Les 1. Samuel 1,9-28 sammen.
Har du noen gang hatt hjertesorg, følt en slik tung sorg akkurat som Hannah? Har du vært desperat etter 
et svar fra Gud? 
Hannah lengtet etter å få en sønn, men var ikke blitt bønnhørt. 
Har du noen gang følt at det var meningen at du gjorde noe bestemt med ditt liv, men kjente dyp frus-
trasjon fordi tingene liksom ikke legger seg til rette og du har ingen mulighet for å gjøre noe med det av 
forskjellige årsaker? 
Hva synes du om Hannahs løfte om å gi sitt barn tilbake til Gud? Var det en forhastet beslutning? Tror du 
hun angret? Hva ville du har gjort? 
Å tilbe Herren kostet Hannah dyrt – hun måtte gi fra seg sin sønn. Koster det deg noe å tilbe Herren? Kos-
ter det noe å tro på Gud? 
Var det rettferdig overfor Samuel at hans livsbane allerede var stukket ut for ham og at han ikke hadde 
mulighet for å velge selv? 

Les nå 1. Samuel 3,1-22 sammen.
Virker det som en tilfeldighet at Samuel ble profet?
Tror du at mennesker kan bli valgt ut av Gud til å gjøre en bestemt jobb eller oppgave?
Tror du alle har ‘et oppdrag’ eller en jobb fra Gud, som nettopp de er utvalgt til å gjøre?
Tror du at du har en spesiell rolle, som det er meningen at nettopp du skal utfylle?



Tilbedelse
Å tilbe Gud kostet Hannah hennes sønn, idet hun innvidde ham til Herren. Er det ting i ditt liv, som du ville 
ha veldig vanskelig for å ofre (gi) til Herren? Er det noe som holder deg tilbake fra å utføre dit kall fra Gud? 
Tenk litt og skriv det ned på et ark. Skriv også en bønn hvor du ber Gud veilede deg i livet ditt og kallet ditt. 
Etterpå bretter vi det til et papirfly og kaster det fra oss, som en symbolsk handling! 

Å være vitne
William Booth sa engang da han snakket om kall «at behovet er kallet» – med andre ord: når vi ser et 
behov i verden for Kristi kjærlighet trenger vi ikke vente på guddommelig inspirasjon eller at Guds stemme 
ber oss ‘gå og tjene’ for å gå ut i verden og møte det behov vi ser. At du identifiserer behovet er kallet til 
deg og meg. 

Hva gjør disse ordene med deg? Hva er det positive ved det William Booth sier? Hva er det negative? 
Hva er behovene i vår gruppe? Hva er behovene i ditt korps/din menighet? Er det noe konkret gruppen vår 
kan gjøre for noen i gruppen? Eller for andre? 
Hva er behovene i vårt lokalsamfunn? Er det noe vår bibelgruppe kan gjøre for å møte et behov der eller i 
menneskers liv den kommende uke? 

GJØRE

1.Skriv en liste over alt du eier. Er det noen av dine eiendeler som holder deg tilbake fra å være lydig mot 
Gud? 
2.Gjør noe spesielt ut av å be til Gud om konkret veiledning og ledelse i livet ditt denne uke, men spør også 
venner, foreldre, lærere, fortrolige, karriereveiledere, kollegaer hva de tror du har evner for? 

Brukbare ressurser
Film: Signs. Alle har et formål og livet er ikke en tilfeldighet – det er et formål med livet ditt.
Film: The Fellowship of the Ring. Det var meningen at Frodo skulle bære den ringen.

Lederguide
Samuels framtid var fastlagt før han ble født, ikke bare av hans mor, Hannah. Gud utvalgte Samuel til å være  
profet hans. Dette var hans kall. Hans livsvei. Å utføre Guds kall er det beste for oss; at Samuel ikke valgte 
selv var ikke urettferdig – det var et velsignet liv.

Men det var ikke lett for Hannah. Du kan se i kap. 1,22 hvordan Hannah ventet med å gi fra seg babyen og i 
1,23 hvordan mannen hennes ber Gud hjelpe henne med å holde sitt løfte. 
Gjennom hele Bibelen møter vi mennesker utvalgt til bestemte oppgaver. Vi har alle en rolle å utfylle i tje-
nesten for Gud. Det er en plass for deg på Jesu kropp (i det kristne fellesskap). Det betyr ikke bare at Gud 
har en perfekt jobb for oss i livet (selv om Han kanskje har det), men at hvor enn vi går eller hva enn vi gjør, 
må vi ære Gud med våre liv og lytte til ham for visdom og veiledning akkurat som Samuel. 
 



Samling 2 
KOM, FØLG MEG!

DU TRENGER
Spikere, snor eller ståltråd, teip og bibler.

VELKOMMEN 

Når alle er kommet og har satt seg ned, reiser du deg opp og sier: “Følg meg.” 
Gå ut av huset, få folk til å følge med (forsøk og overbevis dem om at de må følge med, hvis det trengs, men 
ikke si hvorfor). Sjekk om de følger etter. Gå en kort tur rundt på gaten utenfor. Hvis de spør hvor vi skal, 
ikke si noe, bare dem med følge med. Etter en liten tur går dere tilbake til lokalet.  
Hvordan var det å følge en som ikke sa hvor vi skulle? Var det greit? Hvordan føltes det? Stolte de nok på 
deg til å følge med? Var det noen som stilte spørsmål? Hvorfor? Var det frustrerende å gå uten å vite målet? 

HØRE 

Les Matt. 4,18-22 og Matt.19,16-30 sammen.
Hvordan reagerer du når andre sier til deg at du skal gjøre noe bestemt? 
Er det mennesker du stoler så mye på, at du ville gjøre alt de ba om, selv hvis du ikke var sikker på at det 
var lurt å gjøre det de ber om? 

Hvorfor tror du at disiplene fulgte Jesus og enda uten å stille spørsmål? Hvorfor tror du det var noen som 
ikke ville gå med? Sa du “JA” til Jesus i det øyeblikk du fikk sjansen eller måtte du overbevises (eller er du 
kanskje stadig usikker på om det er lurt å følge Jesus)?

Har du måtte ofre noe/forlate noe for å følge Jesus? Har det å følge Jesus betydd at du har måtte ta valg i 
livet du ellers ikke ville ha tatt, når det gjelder livsstil, penger, jobb, osv.? Hvilken innflytelse har det hatt på 
livet ditt å følge Jesus? 
Hva tror du det er som gjør at noen er urokkelig i deres tro, ikke tviler på at de må følge Jesus og har en 
nesten guddommelig visshet om, hva det er Gud vil de skal gjøre for Ham? Kan en slik sikkerhet være en 
dårlig ting? 
Hvordan ser du forskjell på selviske ambisjoner og Guds ambisjoner for livet ditt? Hva regner du med å få 
ut av å følge Jesus? 

Jesus sier i Matt. 19,30 at mennesker som tilsynelatende er viktige nå, ikke nødvendigvis vil være viktige i 
evigheten, og at de som virker til å være uviktige nå, vil bli de største i evigheten. Føler du deg ubetydelig? 
Føler du deg oversett, spesielt i kirken? Har du noen gang en følelse av at din jobb eller din oppgave i felles-
skapet ikke er viktig? Versene vi har lest i Bibelen – gir de deg håp om at Jesu kall i ditt liv er viktig for Gud? 



Tilbedelse
Les Matt. 16, 24-27.
Hva er dine ambisjoner? Ifølge Jesu ord i versene vi akkurat leste, må vi korsfeste våre ambisjoner. 
Gi alle til stede to eller fire spikere og noe snor eller ståltråd og be alle om å “skape” et lite kors. Mens du 
“bygger” korset tenk da på hvilke tanker og drømmer du kan ha som er selviske. Be Gud hjelpe deg med å 
identifisere disse, og be om Hans hjelp til å ta de bort – korsfeste dem. 
Få en i gruppen til å sette korset fast med tape på din skulder/rygg, for å minne deg på at vi må ‘dø fra sel-
vet’ og leve for Kristus. 

Å være vitne
Tør du gå med dette kors eller et annet kors på jobb/i skole en dag og fortelle andre hva Jesus betyr for 
deg? Tørr du om noen spør til korset fortelle hva det betyr for deg å være en kristen og følge Jesus? Fortell 
hvor viktig det er for deg å leve etter Guds plan for ditt liv. 

GJØRE

1.Selg noe av verdi og gi pengene til en som lider nød eller gi noe av verdi til noen som trenger det mer 
enn deg. Be Gud om hjelp til at sette deg fri fra materielle ting. 
2.Snakk med en mentor eller en som du har tillit til og be dem hjelpe deg med å identifisere områder i ditt 
liv hvor du kanskje er for selvopptatt. Dette kan være veldig tøft, men hvis du gjør det sammen med en som 
du stoler på, som ærlig og i kjærlighet kan belyse disse vanskelige tingene, da kan det bli til stor hjelp for 
deg. På hvilke områder av ditt liv kan du være mindre selvsentrert?

Brukbare ressurser
Film: Forrest Gump – spesielt senen hvor han jogger og starter en nasjonal jogging bevegelse. 
Film: Star Wars: Revenge of the Sith – Viser faren ved å være mer fokusert på seg selv og egne ambisjoner, 
manglende tillit til en god veileder og kraftens mørke side

Lederguide
Disiplene må ha sett noe i Jesus som fikk dem til å stoppe opp og følge Ham. De visste ikke da hvem Jesus 
var, men de må ha sett at han var noe spesielt. Det var jo ikke fordi de ikke hadde noe å ta seg til De gjorde 
store avkall for å følge Jesus. De var kommersielle fiskere og hadde familier. Men de var tydeligvis ikke så 
knyttet til deres materielle tilværelse som den rike unge mannen, for de forlot alt og fulgte Jesus. 

Noen mennesker er sikre på Guds kall fordi de har lært å høre Faderens stemme og har lært å oppdage 
hva det er Gud ber dem om. Men vi må være forsiktige. Vi må ikke glemme at vi er mennesker. Vi kan ikke 
påstå at vi vet alt om hva Gud vil med oss. Han er stadig det Store Mysteriet, selv om han velger å åpenbare 
seg og sine planer med oss på rette tid og sted. Nøkkelen må være å knytte seg til Jesu karakter. For å lære 
han bedre å kjenne må vi bli mer som Han; la han fylde hjertet vårt med de tingene som Han kjemper for.
Hva kan vi forvente å få ut av å følge Jesus, kan bare Jesus svare på. Vi får en plass i Hans rike. Men vi kan 
forvente kors og forfølgelse, når vi velger å følge Han. Men velsignelsene vil overstige lidelsene.



Samling 3 

UTSENDT AV ÅNDEN
DU TRENGER 
Papir, pen, bibel

VELKOMMEN 
Be gruppen identifisere hva de tror kunne være den perfekte jobben for den enkelte i gruppen. 
Hvis noen alltid forteller vitser, skulle de kanskje bli stand-up-komiker; hvis noen er flinke med hendene, 
kanskje de skulle være håndverker, hvis noen er sterk og elsker å bruke tights kanskje de skulle være profe-
sjonell wrestler. Hver eneste i gruppen skal skrive ned hva de tror kunne være den riktige jobb for de andre 
(og seg selv). Del det med gruppen. Har du noen gang følt det slik at du hadde et kall til en spesiell jobb 
eller karriere eller noe du følte du bare måtte gjøre med livet ditt?

HØRE 
Les Apg 13,1-12 sammen.
I vers 2 står det at mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet talte Den hellige ånd til dem og sa at de 
måtte ta ut Paulus og Barnabas til et oppdrag DHÅ hadde kalt dem til. 

Har DHÅ noen gang talt til deg? Hvordan var det? Hvordan visste du at det var DHÅ?

Hvis ikke du har opplevd det – hvordan er det da? Frustrerende? Har du lurt på hvorfor DHÅ kanskje gir 
spesielle oppgaver, instruksjoner og kall til tjeneste til noen og ikke til andre? Hvordan taler Gud til oss?

Har det å faste, å tilbe, å gå til gudstjeneste og være sammen i et fellesskap og det «å legge hendene på 
hverandre» noe med DHÅ som taler til oss å gjøre? 

Paulus og Barnabas ble sendt ut som misjonærer, reiste rundt og forkynte Guds Ord – er misjonstjeneste/
forkynnertjeneste et kall til alle eller bare forbeholdt noen få utvalgte? 

Og hva er det som skjer med denne trollmannen Elymas? Hvorfor forsøkte han å hindre misjonen til Paulus 
og Barnabas?

Har du noen gang opplevd motstand når du har forsøkt å gjøre ting Gud ville du skulle gjøre? 
Hva slags motstand var det? Hvordan ser slik motstand ut? 
Hvordan håndterer vi motstand mot misjon? Hvordan håndterte Paulus det? 

Tilbedelse 
Spør alle hvordan denne teksten utfordrer dem akkurat her og nå? Kjenner de at Gud kaller dem til å gjøre 
noe annerledes med livet sitt? Er det noe de kjenner sterkt at de gjerne vil gjøre for Gud? 
Be som gruppe for den enkelte – en etter en – og legg gjerne hendene på hverandre hvis dere er trygge på 
det. Be om at DHÅ vil fylle og bruke den enkelte, som misjonær i det de gjør med livene deres akkurat nå.



Å være et vitne 
Hva enn du skal i ukene som ligger foran deg - gå til oppgavene som om du var misjonær. Se etter mulig-
heter for å dele Guds kjærlighet med folk når du er blant mennesker, på jobb, på butikken, hvor som helst. 
Uannsett hva du skal, vær forberedt på at bli brukt av Gud i Hans misjon. Hvis du opplever noe godt – gjør 
et notat om det og del det neste gang vi møtes. Hva gjorde dagene annerledes nå hvor du levde som en 
misjonær?
 

GJØRE

1.Prøv å faste en hel dag, eller prøv å droppe et måltid og bruk tiden i bønn. Kanskje en god venn vil faste 
med deg? Be sammen. Be om veiledning til hva Gud vil med deg.
2.Spør deg selv: Hva vil jeg gjerne bli bedre til? Ønsker du å bli bedre til å skrive? Spille musikk? Papirklipp? 
Hva må til for at du kan bli bedre til det du vil bli bedre til? Hva må du gjøre for å nå dine drømmer? 

Brukbare ressurser
Film: The Blues Brothers: “We’re on a mission from God.” – Dette er en veldig god og morsom film – “must 
see”. (advarsel: banning)
Film: Dum, dummere (advarsel: dumme mennesker)
Bok: God’s Smuggler, av Brother Andrew

Lederguide
Vi trenger ikke vente på et guddommelig lys eller guddommelig inspirasjon for å finne ut av hva Gud vil med 
oss. Vi kan begynne å leve for Gud her og nå, i våre egne fellesskap og der vi bor. 
Alle har en rolle de skal utfylle i kirken. De talenter og nådegaver vi har fått, er der for å bygge opp felles-
skapet og for å hjelpe oss med å velsigne verden. Noen får mer synlige oppgaver, som Paulus og Barnabas, 
men det betyr ikke at de er viktigere enn andre.

Gud kan tale til oss gjennom bønn, visjoner, syn, drømmer, Bibelen, naturen, osv. men han kan også tale til 
oss gjennom fellesskapet eller andre mennesker. Det viktige er at vi lytter og forsøker å identifisere Guds 
stemme når Han taler. Og ‘prøv’ det du hører. Sjekk Bibelen. Ikke ta alt for god fisk. Hvis noen ber deg gjøre 
noe som er i motstrid med Bibelen bør du overveie om det er klokt.

Å faste forbereder oss på å høre fra Gud fordi det tar bort en stor hindring. Det vitner også om at vi er av-
hengige av Gud, ikke mat, for å klare oss i en bestemt tidsperiode (men vær forsiktig, å hoppe over et enkelt 
måltid er ikke farlig, men lengere faste skal vurderes nøye og gjøres på den riktige måte). 

Å tilbe i fellesskap er også en god måte å finne tid til å lytte til Gud. Å tilbe Gud betyr å ha fokus på Ham og 
det hjelper oss å høre hva Gud sier. I et tilbedende fellesskap er det flere som lytter og derfor er i stand til 
å bekrefte det som Gud sier. Det «å legge hendene på» handler om å gi andre autoritet til å gjøre det Gud 
har kalt dem til å gjøre og velsigne dem med dine bønner. Det ble ofte praktisert i Bibelen.

Alle er kaldt til “Misjonsbefalingen” (Matt 28,16-20), men noen har kall til spesielle områder. Noen til misjon 
i den tredje verden, andre til misjon i nabolaget.

Trollmannen var mot Paulus og Barnabas fordi han var “djevelens barn”. Hans allianse var med fienden, ikke 
Gud, derfor ønsket han ikke at Guds ord skulle bli forkynt. Paulus håndterer motstanden ved å tale sann-
heten og kalle Guds kraft over ham for å gjøre ham blind. 
Det betyr ikke at vi skal be Gud om å gjøre alle som er uenig med oss blinde. Men prinsippet er at vi møter 
motstanden mot Guds misjon med Guds kraft – ikke vår egen.



Samling 4 

UTVALGT TIL Å TJENE
DU TRENGER
Gode snacks, god drikke og bibelen.

VELKOMMEN 
Ha dekket på bordet når folk ankommer – gjør klar snacks og drikke så det er klart når folk kommer inn, 
men ingen får lov å forsyne seg. 
Når alle er ankommet, spør du gruppen hvem som er den beste ‘TJENER’ i gruppen? Hvem er den mest yd-
myke, den som er mest tent på å tjene andre og sette andre før seg selv osv. Når dere har funnet den beste 
tjeneren (eller de to beste to), spør om han/hun eller de vil servere hele gruppen på den beste måte de kan 
forestille seg. 
Du kan også utvelge en på forhånd som skal tjene hele gruppen når de kommer. Ta imot yttertøy, lede folk 
til plassen deres, gi dem en tallerken med snacks, osv, én som tjener alle…

Hvordan føles det å bli oppvartet/tjent på denne måte? Hvordan føltes det å være utvalgt til å tjene de 
andre? 

HØRE 

Les Apg 6, 1-7 sammen.
Hvilket problem hadde det kristne fellesskapet i begynnelsen av kapitel 6? Hvorfor tror du at de serverte 
mat til én gruppe enker og ikke til den andre?

Har du noen gang vært del av et fellesskap hvor det ble gjort forskjell på folk? Hvor noen ble behandlet 
bedre enn andre? Har det skjedd i korpset ditt at en gruppe mennesker ble oversett eller forsømt?

Kjenner vi også til tilfeller i verden, hvor en gruppe mennesker blir oversett eller forsømt?
Hvordan reagerer vi når vi møter urettferdighet? Når vi ser urettferdighet bli gjort mot andre? Hva gjør vi 
med urettferdigheten i verden? 

Hvorfor begynte de tolv disipler ikke å servere maten selv? Var de late? Hadde ikke alle et kall til å tjene de 
fattige? De måtte velge ut syv mennesker som skulle servere maten til enkene – hvilken type mennesker 
lette de etter til å tjene ved bordene?
Hvorfor ble det stilt så store krav til mennesker som “bare” skulle være tjenere og servere mat? 

Er det noen her som har prøvet å være tjener som skulle servere mat? Er det virkelig nødvendig at man er 
full av Den hellige ånd og visdom?

Hvorfor ba apostlene for tjenerne og la hendene på dem? Er dette normal praksis ved et jobbintervju? Og 
var de tolv apostlers ansvar viktigere enn det ansvaret de syv tjenere hadde når de serverte mat? 



Tilbedelse
Prøv å identifisere de forskjellige gaver/talenter den enkelte i gruppen har.
Hvordan har Gud utrustet dere til å gjøre godt? Hvordan er den enkelte utrustet til å tjene? Kanskje noen 
er gode til å tale? Andre lager glimrende mat? Noen er bra til å oppmuntre andre? Noen er kanskje gode 
til å leve i fremmede kulturer? Andre har en evne til å bli venner med mennesker? Hvordan kan vi på best 
mulig måte bruke de gaver vi har i gruppen og ellers? Og hva med i menigheten?

Takk Gud for variasjonen i hans gaver og i hans kall og be om at vi som gruppe og som kristne må bruke de 
talentene vi har fått til å tjene Gud og hverandre på best mulige måte!

Å være vitne
Ser vi noen form for urettferdighet i vår hverdag? På jobb? Hjemme? I det kristne fellesskapet? 
I samfunnet? Blir noen forsømt? Blir noen utsatt for urettferdighet? Vær oppmerksom på urettferdigheten i 
samfunnet rundt deg i ukene som kommer. Tenk over hvordan du kan være med å bekjempe denne urettfer-
digheten.

GJØRE

1.Besøk et eldresenter og bruk tid sammen med de eldre. Snakk med dem. Spør inn til deres liv- og tros-
historie. Mange av dem føler seg kanskje forsømt eller føler kanskje ikke de har verdi lengere. De har helt 
sikkert en spennende historie – en livshistorie som vi kan lære masse av. 
2.Man kan være fadder for et barn i den tredje verden.

Lederguide
Det kristne fellesskapet sto ansikt til ansikt med urettferdighet. Jødiske enker fikk all den mat de trengte, 
men de greske enker ble forsømt og fikk ingenting. Det kunne være et problem som hadde undertoner 
av rasisme. Pga. dette var det mennesker som ledd. Denne type urettferdighet skjer også i dag over hele 
verden. 

De tolv apostlene hadde et helt spesifikt kall til å forkynne ordet og de kunne ikke slutte med det for da 
hadde de forsømt kallet deres. Likevel skjønte de at det øyeblikkelig måtte gjøres noe med denne urettfer-
dighet og de skjønte at andre i deres fellesskap/samfunn hadde et kall til å tjene ved bordene. 

Alle er kalt til å tjene de fattige, men ikke alle er kalt til å tjene på samme måte. Apostlene tjente de fattige 
ved å sikre at vise, åndelige tjenere fikk akkurat dette oppdrag. Dette er ikke en unnskyldning for ikke selv å 
tjene de fattige enker ved bordene. De hadde et annet kall på dette tidspunktet, som var like viktig, men de 
hadde ansvar for at det diakonale arbeid ble utført med rettferdighet. 
De søkte derfor mennesker som var fulle av Den hellige ånd og visdom. Rasisme er et veldig følsomt tema. 
En etnisk gruppe fikk mat, en annen etnisk gruppe fikk ingenting. Dette problemet krevde vise og sterke 
mennesker for at ikke en konflikt skulle utvikle seg. Det krevde mennesker med kunnskap til å løse proble-
met, som skulle sørge for at alle fikk mat og at urettferdigheten ble bekjempet.
 
Apostlene la hendene på dem for å utnevne dem til dette arbeid, til å servere enkenes mat. Det må ha vært 
utrolig viktig at det ble gjort godt. 
De tolv apostlenes ansvar med å forkynne ordet og lede flokken var ikke mere betydningsfullt, på samme 
måte som et øye ikke er mere viktig enn en fot på legemet. Men oppgavene er forskjellige. 


