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Resymé fra talen 

• Hjertets holdning: Hvorfor gjør vi det vi gjør? 1.Kor 10,31, gjør alt til Guds ære. Kol 3,23-
24. 

• Hva er karriere? «En persons arbeidsmessige fremgang eller yrkessuksess gjennom livet». 
Hvem er da i fokus? Meg selv, min framgang, min suksess. Jeg vil foreslå at vi flytter fokus 
fra oss selv og opp til Gud! Og kanskje også bytter ut begrepet karriere med kall eller 
tjeneste. Tjeneste og kall handler ikke kun om pastorer og til nød lovsangsledere, men 
om alle brikkene i samfunnet. 

• Prester for Gud: Alle som er frelst og født på nytt ved Jesus Kristus, har fått 
prestetjeneste. Åp 1,5-6 og 1.Pet 2,5. Dette innebærer for det første å ha fellesskap med 
Gud, og «ofre» til Ham – dvs bønn, tilbedelse, lovprisning, og etterfølgelse. Dernest også 
å leve og tale ut Hans Ord.  

• Man kan ære Gud med mange forskjellige slags yrker, f.eks om man er med og hjelper 
andre, bygger noe, osv. Viktig å se det store bildet av det vi er med på, ref arkitekten som 
gikk rundt og spurte bygningsarbeiderne ved den store katedralen hva de egentlig drev 
med. 

• Lys og salt: Matt 5,13-16. Vi vil gi det beste til Ham som vi elsker. Vi er lys og salt, og kan 
utgjøre en «kritisk masse» i det samfunnet vi tilhører. Man trenger ikke, og skal ikke, 
tilsette mer enn 50% salt i en matrett for at den skal bli velsmakende. Og i et mørkt rom 
trengs det ikke «mer enn 50% lys» for å lyse opp. Det er nok med en liten strime av lys 
for å lyse opp hele rommet.  

• Vi er kalt til å skinne, og å representere Gud så godt vi kan, slik at mennesker kan få øye 
på Gud gjennom oss.  

• Hva tenker vi om samfunnet omkring oss: Hvilket tempo livet leves i? En tredjedel av 
tenåringene er alvorlig stresset, og 10% sliter med utbrenthet. Kurven for psykisk helse 
blant unge gjorde et dramatisk hopp da smarttelefonene begynte å bli populære. 
Tenåringer som bruker fem timer eller mer pr dag med sin smarttelefon, har 70% større 
sjanse til å komme i risikosonen for selvmord – uansett hva slags innhold som blir 
konsumert.  Neste generasjon blir nødt til å ta et oppgjør med det samfunnet som 
bygges.  

• Hvilken veg går jeg? Tre råd for å velge rett vei: 1) Ta deg tid til å finne ut av det, det 
haster ikke sånn. 2.Pet 3,8. 2) Vær i bevegelse, for å kunne bli ledet. Ef 2,10. 3) Velg 
hvilke stemmer du vil lytte til, Den Hellige Ånd, gaver og talenter, et hjerte overgitt til 
Gud, mennesker som står oss nær. 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med (velg ett eller flere): 

• Hva tenker du om egen «karriere», eller fra nå av: tjeneste/kall ☺ 

• Hvordan kan det se ut i ditt liv, at du er en prest for Gud? Hvordan kan dette få uttrykk i 
de ulike yrkesretningene i samfunnet? Drøft eksempler med hverandre, ut fra det du 
tenker om egen vei videre i livet. 

• Hvilke tre ting vil du arbeide for å endre i samfunnet slik det har blitt? 


