
 

Forsamlingens nye misjon og visjon: 

Vår misjon: 

Å gjøre Jesus synlig! 
 

Vår visjon: 

Vi vil være en ARENA hvor hjem og kirke former Jesu 

etterfølgere! 



 

Det personlige oppdraget! 

 

 Innledning: «Ikke fortell ungene at de kan bli hva de vil», slik uttaler psykiater Anne K. 

Bergem seg. Og det sier hun ganske enkelt fordi det er sant, vi kan ikke alltid bli det vi vil. 

Hva sier så vår Himmelske Far til oss- hva kan vi bli/hva har Han kalt oss til? Har vi alle 

et unikt personlig oppdrag- eller handler det om å finne Hans plan i det hverdagslige livet 

vi allerede lever? 

Tekster; APG 9: 15 og 1KOR 1: 26-27 

 

Kallet 

Gud kaller til å følge og tjene Ham. Ofte knytter vi kallet til spesielle personer med 

tydelige og store tjenester, men Guds Ord viser oss at vi alle er kalt, både til tro og 

tjeneste. Gud gjør som regel sitt verk gjennom helt vanlige og ordinære mennesker, for på 

den måten å vise at det er Han det egentlig handler om. 

Til samtale: Hva forbinder du med dette begrepet «kall»? Tenker du om deg selv at du har 

et spesielt kall fra Gud? 

Kallet til Gud 

Det viktigste med kallet er ikke det vi er kalt til å gjøre, men det vi er kalt til å være; Guds 

barn. Gud kaller oss til relasjon, til fellesskap med seg, les LUK 10: 41-42. Alt i det kristne 

livet, særlig vår tjeneste for Gud springer ut av det livet vi lever med Gud! 

Til samtale: Hvordan vil du beskrive ditt personlige liv med Gud? Hvilke «rytmer» 

opplever du beriker ditt gudsforhold? 

Kallet til nære relasjoner 

Mor og fars tro, besteforeldres innflytelse og venners vitnesbyrd er de viktigste ytre 

faktorene for at mennesker kommer til tro og blir værende hos Jesus. Vårt personlige 

oppdrag vil derfor alltid først gjelde de som står oss nærmest. Å se stort på den nære 

relasjonene og prioritere de, er en viktig del av vårt gudgitte kall! 

Til samtale: Hvordan har du opplevd at nære relasjoner har hatt avgjørende betydning for 

din tro?  

Kallet til arbeid og tjeneste 

Betydningen av vårt hverdagsliv kan ikke overvurderes. Vi er kalt til å arbeide med å 

«fylle jorden og legge den under oss». Gud har utrustet alle med naturlige evner og anlegg 

til nytte for samfunnet, likesom Han også har utrustet oss med nådegaver til å tjene i 

forsamlingen med. I alle disse «kallsområdene» er det Guds tanke at vi blir den beste 

utgaven av oss selv, ikke bleke kopier av andre som vi ser opp til. 

Til samtale: Opplever du at Gud har kalt deg til noe spesielt, enten det gjelder i arbeids- 

eller menighetsliv? Hvordan kan vi hjelpe og oppmuntre hverandre til å leve ut troen i vårt 

daglige liv? 


