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Hovedtanke

 Introduktion

 

”Jeg … formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik …“ 
(Ef 4,1).

Gud udvælger mennesker til frelse og kalder dem til tjeneste

Har Gud en bestemt opgave til alle mennesker? Hvordan kan man se, 
om nogen er kaldet? Findes der kriterier for, hvornår én er mere egnet 
til en bestemt opgave end en anden? Nogle mennesker forbereder 
Gud til bestemte opgaver gennem opdragelse og erfaringer. Andre 
kalder han, fordi de er villige til at tjene ham. Bibelen er fyldt med be-
retninger om mennesker, som blev udvalgt af Gud.

Det gælder også for Zerubbabel, Ezra og Nehemias. De blev kaldet i 
en afgørende fase i Israels historie for at genopbygge det, der siden 
Jerusalems ødelæggelse havde ligget i ruiner. Først skulle de land-
flygtige føres tilbage til deres hjemland. Det var et tidskrævende og 
vanskeligt projekt. Dernæst skulle de genopbygge templet, genindføre 
offertjenesten og genoprette den mosaiske samfundsorden. Sidst, 
men ikke mindst, skulle byens befæstningsanlæg genrejses under 
meget vanskelige vilkår. Alle tre ovenfor nævnte ledere spillede i den 
forbindelse en vigtig rolle.

Med disse personer som eksempler vil vi i denne uge gøre os tanker 
om kaldelse og udvælgelse – også vores egen.

Mennesker, som Gud har kaldet, deltager aktivt i udførelsen af 
hans plan for verden og hans folk. ”Men da tidens fylde kom“, 
sendte Gud ikke blot sin søn (Gal 4,4), men også mænd og kvin-
der, der opfyldte en plan på afgørende tidspunkter i historien. 
Da Artaxerxes I i år 457 f.Kr. gav ordre til, at den statslige orden 
i Jerusalem skulle genoprettes i overensstemmelse med Daniels 
profetier (Ezra 7,11ff); Dan 9,24-27), var der tale om et sådant 
historisk øjeblik. Opfyldelsen af Daniels profetier er temaet i det 
kommende studiehæfte og skal derfor ikke yderligere uddybes 
her.
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Ezra 7,6.10 
Neh 1

Baggrund 

Til fordybelse

Til eftertanke 

Ezra og Nehemias

Hvad gjorde Ezra og Nehemias egnede til deres opgave?

Der kan nævnes flere grunde til Ezras kaldelse: han var en velbegavet 
lederskikkelse, en veluddannet skriftlærd, og endelig var han præst af 
Arons slægt – og han var villig til at følge Guds kald og vende tilbage 
til Jerusalem. Guds vilje lå ham meget på sinde.

Nehemias havde også et stort hjerte for Gud og hans folk. Han blev 
meget berørt, ja, nærmest chokeret, da han erfarede, at Jerusalems 
genopbygning var gået helt i stå. Han nærede stor passion for Guds 
sag og tilbød derfor frivilligt at hjælpe med opgaven. Gud bønhørte 
ham.

Ezra havde sat sig for … (v. 10). Det hebraiske ord kun kan også over-
sættes med at være forberedt, at være fuldstændig optaget af, at være 
besluttet på. Ezra havde sat sig for at studere Moseloven omhyggeligt 
og undervise andre i Guds bud. Efter at han var kommet til Jerusalem, 
viste han, hvad det vil sige helt og fuldt at leve for Gud. I 13 år un-
derviste han i Jerusalem. Indimellem må han have ment, at han ikke 
udrettede ret meget. Men da muren stod færdig, indkaldte folket til et 
stormøde for at lytte til Guds ord gennem Ezra. Det lader til, at ønsket 
udgik fra byens indbyggere (Neh 8,1). Ezras indsats havde båret frugt!

Ser jeg kun Guds kald i de opgaver, jeg har nemt ved at tage på mig, 
eller især i opgaver, der er vanskelige for mig – eller i begge situatio-
ner?

SØNDAG 13. OKTOBER 2019
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Zerubbabel

Hvilken rolle havde Zerubbabel naturligt nok som efterkommer af 
David?

Endelig var tiden inde til, at jøderne igen måtte vende tilbage til Jeru-
salem. Ifølge kong Kyros’ forordning (538 f.Kr.) kunne alle landflygtige 
fanger fra Juda og Benjamin sammen med levitterne og præsterne 
vende tilbage til deres hjemegne. Den, der skulle lede dette, var Ze-
rubbabel, en efterkommer af David (Matt 1,12). På grund af hans 
kongelige herkomst var han også den naturlige kandidat til statholde-
rembedet.

”Ifølge den bibelske overlevering førte han [Zerubbabel] jøderne ud 
af eksilet og tilbage til Juda. I Jerusalem genopbyggede han alteret for 
JHVH-tilbedelsen og genoptog således offertjenesten. Ifølge profeten 
Haggaj var Judas messianske forventning rettet mod ham (Hag 2,21-
23). Ifølge Zakarias lagde han grundstenen til templets genopbyggelse 
(Zak 6,12-13)“ (Wikipedia: ”Zerubbabel“).

Ezras Bog fortæller, at det var Zerubbabel, der påbegyndte genrejsnin-
gen af templet, at byggeriet gik i stå og blev genoptaget på den tid, 
hvor profeterne Haggaj og Zakarias virkede, for endeligt at stå færdigt 
år 515 f.Kr.

I Haggajs Bog og Zakarias’ Bog kan man læse om vanskelighederne 
ved genopbygningen og de spændinger, Zerubbabel var udsat for. Da 
Judæa var en del af det persiske storrige, og statholderen Zerubbabel 
ikke kunne blive konge, fokuserer beretningen på templet og dets yp-
perstepræst Josua. 

Zerubbabel nævnes i Det Gamle Testamente som den sidste i Davids 
dynasti, der besad et officielt embede. Han blev kaldet ved udgangen 
af de 70 år i fangenskab, som Jeremias havde forudsagt (Jer 29,10). 
Han overtog ledelsen sammen med ypperstepræsten Josua, og han 
stolede på Guds hjælp i vanskelige tider.

Hvad hjælper mig til – selv under vanskelige forhold – ikke at resignere, 
men have fast tillid til, at Gud vil hjælpe?

Ezra 2,2; 3,2 
Zak 4,6-10

Baggrund 

 

Til eftertanke 

MANDAG 14. OKTOBER 2019
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Ef 4,1.12-16

Baggrund 

Til anvendelse

At være opmærksom på sit kald og 
leve derefter
Hvad betyder det for kristne at være kaldet af Gud?

Paulus formaner de troende til at leve efter deres kald. Forinden har 
han vist menigheden, hvor dens kald kommer fra: fra Gud selv, der har 
frelst os ved Jesus Kristus (1,7). I ham får vi nyt liv. Han befrier os fra 
vores tidligere livsførelse (2,1-10) og giver os kraft til at leve efter sin 
vilje. Vi hører nu til Guds familie og er fokuseret på ham (2,19-20).

For nogle indebærer dette kald også at udruste andre til tjeneste, så 
menigheden kan bygges op og nå til fuldendelse. Apostle, profeter, 
evangelister, hyrder og lærere – menighedsforstandere m/k, prædi-
kanter m/k …

Den tyske hjemmeside www.berufen.me opmuntrer unge mennesker 
til at tænke over Guds kald til dem og eventuelt overveje et teologistu-
dium. Man finder dér for eksempel følgende målsætning:

Præster m/k i Adventistkirken 
• opmuntrer mennesker og menigheder til tjeneste for Gud
• lever i et tæt og livsnært forhold til Gud
• indretter deres liv og tjeneste efter Guds ord og Helligåndens 

virke
• møder mennesker med agtelse og respekt 
• tjener og leder af et oprigtigt hjerte, fremsynet og kompetent
   og med smittende begejstring
• opsøger mennesker, opfordrer dem til at følge Jesus og 
   uddanner dem til tjeneste
• fokuserer på vejledende ledelsesopgaver
• underviser mennesker og menigheder i teologi, mission, sjæle-

sorg og organisation
• styrker eksisterende menigheder og opretter nye
• vokser i kraftfuld tjeneste, lærer af deres fejl, erkender egne    

fejl og egne begrænsninger.

TIRSDAG 15. OKTOBER 2019
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Rom 8,28-30; 
9,11-16; 24-25

Baggrund 

Til fordybelse

 

Til anvendelse

Til eftertanke 

Udvalgt til frelse og til tjeneste

Hvad kalder Gud mennesker til? Hvad udvælger han dem til?

Hvad betyder udvælgelse? Gud ønsker at forme os efter sin søns bil-
lede. Udvælgelse fører til forandring, idet Gud retfærdiggør og helliger 
dem, han udvælger. Det er således ikke overladt til os selv at forandre 
os. Gud lover, at han selv vil fremkalde forandringen ved hjælp af sin 
kraft.

”Kristus er Guds billede, som udstråler Guds væsen, hans kærlighed 
og herlighed. Frelsens vej og dens mål er at blive ham lig“ (SEB 1682 
(Stuttgarter Erklärungsbibel)). Allerede før skabelsen ser Gud den en-
kelte (v. 29: kender; udvælger Ef 1,4-12) og har dennes bestemmelse 
for øje, nemlig at være hans billede. Det kalder han mennesker til, og 
han gør dem retfærdige (Rom 8,30). Således har den troende allerede 
nu del i Guds herlighed.

I Rom 9 taler Paulus om at være kaldet til en bestemt opgave af Gud. 
Israels folk blev kaldet til – over for de andre folkeslag – at vidne om 
den eneste sande Gud.

Udsagnet: ”Jeg elskede Jakob, men hadede Esau“ bliver tit misfor-
stået. Det lyder, som om Gud kun elskede den ene af brødrene. El-
sket – hadet i v. 13 betyder på hebraisk foretrukket – forbigået“ (SEB 
1684). Konteksten gør det tydeligt, at Jakob – den yngste! – blev 
udvalgt til at være den, løftet til Abraham skulle gælde, nemlig at blive 
stamfader til Israel (Jeg vil gøre dig til et stort folk - 1 Mos 12,2). Det 
var ikke Esau – den førstefødte! – der blev det.

Paulus benytter dette eksempel for at vise, at en suveræn Gud er i sin 
gode ret til at kalde hedninger, der tror på Kristus, mit folk. Jøderne 
derimod, som afviser Messias, sætter deres egen udvælgelse på spil.

Gud kalder hver enkelt til at lade sig forvandle efter billedet af Jesus. 
Derudover kalder han bestemte mennesker og folk til bestemte opga-
ver.

Hvad betyder det for mig at være kaldet og udvalgt af Gud?

ONSDAG 16. OKTOBER 2019
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2 Mos kap. 3-4

Baggrund 

Til anvendelse

Til eftertanke 

TORSDAG 17. OKTOBER 2019

Modstand og overgivelse

Hvad kan vi lære af historien om Moses’ kaldelse?

Man kan reagere på Guds kald lige som Zerubbabel, Ezra og Ne-
hemias. De handlede uden tøven. Man kan dog også reagere ligesom 
Moses, der i første omgang havde diverse indvendinger og undskyld-
ninger. I sidste ende gjorde Moses også, hvad Gud kaldte ham til, men 
ikke uden først at have forsøgt at slippe for opgaven.

Moses mente ikke, han var god nok, at han nærmest var helt ubetyde-
lig og ikke havde nogen væsentlig rolle at spille. Hvorfor skulle Farao 
så overhovedet lytte til ham? Han var også bekymret for, at israelit-
terne ikke ville høre på ham og nok slet ikke ville tro på ham. I så fald 
ville al hans møje være forgæves. I øvrigt var han slet ikke egnet – jeg 
har ikke ordet i min magt, og har aldrig haft det (2 Mos 4,10) – og 
han mente heller ikke, han var i besiddelse af de nødvendige kvalifi-
kationer. Til sidst bad han simpelt hen Gud om at sende en anden til 
Egypten …

Når man læser videre, kan man se, at Moses ved Guds hjælp blev en 
stor, omend ikke fejlfri, leder. Han udførte trofast og samvittigheds-
fuldt den opgave, som Gud havde pålagt ham. 

”Kaldelse kan ske på to måder. Man kan blive kaldet til noget inden 
for ens aktuelle livssituation (arbejdspladser, familie, venskaber, nabo-
skaber osv.), og man kan kaldes ud af den. Det var den måde, Jesus 
kaldte sine disciple på (Matt 9,9): familier, leve- og arbejdsområder 
forlades for helt og aldeles at kunne hellige sig det nye liv.

 Som reaktion på Guds kald findes der to måder at stille sig til rådig-
hed på: nogle gør det inden for deres aktuelle livssituation, andre 
opgiver bevidst arbejde og det vante hverdagsliv for at følge Gud og 
stille sig i hans tjeneste“ (Daniela Bethge, in Glaube und Ethos, Bd. 13, 
116f.).

”Når jeg ikke kan høre noget, så hjælp mig at kalde på dig. Hjælp mig 
at lytte til dig, når du kalder på mig. Hjælp mig at adlyde, når du kal-
der mig.“ (Fra tysk salmebog).
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Én gang (til)

Hvor længe gælder Guds kald?

Ezra var vældig godt uddannet til sin lederopgave (se søndagsafsnittet) 
og levede efter sit kald hele sit liv. Nehemias derimod var mundskænk 
hos den persiske konge. Ud fra sin oprindelse var han ikke bestemt til 
at være leder, men det viste sig, at han havde den rette personlighed 
til at blive en god leder. De blev begge kaldet af Gud for at indtage en 
vigtig position og udføre bestemte opgaver.

Nehemias vendte tilbage til det persiske hof efter 12 års virke i Jeru-
salem. Nogle år senere rejste han dog tilbage igen for at fuldføre ar-
bejdet i Jerusalem. Hans kald var – imod al forventning – ikke afsluttet 
endnu. Gud kaldte ham en gang til, for at han kunne støtte Ezra i hans 
tjeneste. Så også Nehemias forblev hele sit liv et redskab i Guds hånd.

• Du kunne have lyst til at vide mere om, hvad det vil sige at  
være præst m/k i Adventistkirken, hvordan man kan blive det,  
og hvilke muligheder der er for ganske uforpligtende at snuse  
til enten jobbet eller teologistudiet?

• Du føler dig kaldet eller er ikke rigtig sikker på det?
  Så benyt lejligheden, og tag kontakt til os!    
 
• adventist.dk – Adventistkirkens officielle hjemmeside med  

kontaktinformation til kirkens ledelse, afdelingsledere og præster

• newbold.ac.uk – hjemmeside for Adventistkirkens uddannelses-  
center i den Transeuropæiske Division

-  www.berufen.me – tysk hjemmeside der opmuntrer unge til at 
   tænke over deres kald og muligvis overveje teologistudiet.

Ezra var uddannet til at være åndelig leder, så Gud kunne kalde ham 
til hans opgave på det rette tidspunkt. Nehemias udfoldede sine evner 
under vanskelige forhold, og på den måde blev han til velsignelse for 
hele sit folk.

Ezra 7,10
Neh 1,4; 13,6-7

Baggrund 

Til eftertanke 

Resumé

FREDAG 18. OKTOBER 2019
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 Indledende  
spørgsmål

 Supplerende  
spørgsmål

 Ezra 7,1-10
Neh 1,11

 Zak 4,6-10

 Rom 9,11-16;  
24-25

 Afsluttende  
spørgsmål

Spørgsmål til drøftelse

1 Nogle mennesker føler sig kaldet til noget.

 Hvad overbeviser dem om det?

2 ”Gud kalder alle til en bestemt opgave.“

 Hvad tænker I om den sætning?

3 Hvad var det, der gjorde, at Ezra og Nehemias var sikre på  
at være kaldet af Gud?

 Hvordan giver Gud nu om stunder en sådan vished?

4 Hvordan bekræftede Gud Zerubbabels overbevisning om at  
være kaldet?

 Hvordan kan vi understøtte andre i deres kald?

5 Hvilke to typer kald/udvælgelse er der her tale om?
 Hvilken forskel er der på dem?

6 Hvordan har I oplevet Guds kald til jer?

 DIALOG TIL SABBATTEN 19. OKTOBER 2019


