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Fil 1,18;  At glæde sig behøver ikke have med følelser at gøre – men kan være en 
viljesbeslutning. 

Vi får del i hans sejr over mørket og døden! Ligesom Paulus og menigheden i Filippi må 
vi glæde os over Kristus og frelsen i ham – uanset hvordan vi selv oplever situa�onen 
lige nu.

1. Gud kan rumme din modløshed.  

I det kristne fællesskab er vi sat �l at tage os af hinanden. Vi må være opmærksomme 
på, at ingen er ensomme i fællesskabet.

3. Fællesskabet har ansvar for at give opmuntring �l den modløse

2. Gud ønsker at give trøst i modløsheden

2 Mos 32,10; 4 Mos 14,11 & 27; Ma� 27,46.  Gud kender selv �l modløshed. 

Man må opmuntres �l – og selv prøve – at finde mod �l at være med i fællesskabet 
alligevel. Man kan blive hjulpet af at være med – også fordi Kristus er i fællesskabet.

Hvad kan gøre dig modløs?

5 tanker til den modløse kristne

Mark 9,24: Denne modløse bøn blev hørt. Salmernes Bog er et godt sted at låne ord 
fra, når man skal give udtryk for sin modløshed, fx Sl 13,2-3 og Sl 41.

Selv ”små” opmuntringer kan være virkningsfulde: Job 29,24.

4. Fællesskabet kan opleves som en udfordring i modløsheden
Det at skulle være sammen med mennesker, der er fulde af energi og glæde, kan virke 
uoverskueligt.

5. Jesus er lyset i modløsheden

Samtale- og refleksionsspørgsmål: 

Hvad kan opmuntre dig, hvis du er modløs?

Hvad tænker du om det med at  glæde sig – selv om følelserne for �den siger noget ville
andet?

Hvordan er du opmærksom på, om nogen i dit fællesskab er inde i en modløs periode?

Hvad kan du gøre for at opmuntre dem?

Hvordan har Gud erfaring med at være modløs? 

Hvordan kan Kristus give os nyt mod?

Samtidig skal man skelne mellem emner: er de centrale eller perifere? Hvordan vægtlægger 
Bibelen dette? Nogle bibelske emner, kan tolkes og praktiseres forskelligt – det vigtigste her er, at 
vi har samme bibelopfattelse.  

- Hvilken myndighed har Bibelen i det fællesskab, du er en del af, og hvad er konsekvensen 
heraf? 

- Hvad er centrale budskaber i Bibelen, og hvad er mindre centralt? Hvordan skelner du 
mellem dette? 

1 Kor 14,29; 1 Joh 4,1-3; ApG 17,11; 1 Thess 5,19-22.

Bedømmelse af online forkyndelse 

      1 Joh 2,20-24: Lad os vandre i sandheden, og stræbe efter, at den bliver i os.  

–Hvis der bliver sagt noget forkert, så spørg ind til det bagefter. Lad forkynderen uddybe – måske 
udtrykte vedkommende sig bare misforståeligt. Hvis man går i dialog med forkynderen, skal man 
ikke at fordømme eller udstille personen, men gøre det i kærlighed og respekt.

Samtale- og refleksionsspørgsmål: 

- Hvad vil du sige til følgende tanke: ”Jeg er ikke den store teolog, men jeg stoler på, at der i 
min menighed er nogle af den slags. Så jeg læner mig op af dem og regner med, at hvis de 
anerkender forkyndelsen, så er den ok. Jeg får også min opbyggelse ødelagt, hvis jeg hele 
tiden skal lytte efter, om noget er forkert eller mangler. Jeg har brug for trygt at kunne tage 
forkyndelsen ind og tro den”.

      Åb 2-3: Jesus skriver til 7 menigheder – og til alle kristne. Vranglære fylder meget i disse breve. 
De 5 menigheder, der har problemer med dette formanes til at være vågne og gøre op med 
vranglæren. “Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne”, siger Jesus. Det 
gælder også for os i dag.

Med Bibelen i hånden skal kirken bedømme, hvad der er god og sund bibeltro forkyndelse og 
åndelig praksis og hvad der er usundt. 

 

     Matt 4,1-11: Vi må på samme måde svare Djævelen i overenstemmelse med, hvem Gud 
virkelig er og hvad han også har sagt! Det kræver kundskab og lydighed og at sindet fornyes, 
som Paulus skriver i Rom 12,2. Vi må kæmpe for at bevare den sande tro: Jud 3. Hebr 5,11-6,2: 
Kirken har brug for modne kristne. 

Jesus siger disse ting i kærlighed. Det må vi også gøre. Husk at vores ansvar ligger i at bedømme 
og ikke fordømme. Men vi må sige klart, at Gud væsen gør, at der er ting, han ser som sande, og 
ting han ser som usande. Og at Gud dømmer vranglære.

undersøg hvilken teologisk baggrund forkynderen har – minder den om din egen eller er den meget 
anderledes? Bed om Helligåndens hjælp og vejledning. 

Bedømmelse af forkyndelse, hvor du er fysisk til stede.

Bedømmelse - af forkyndelse og åndelig praksis

Det sammen som ved online-forkyndelse. Dog har du en anden mulighed for respons til et fysisk 
møde – både over for forkynderen og de andre, der lytter til forkyndelsen.

Djævelen bruger Guds ord som madding – men Jesus svarer i kraft af Guds ord: ”Der står 
OGSÅ skrevet!” 

Snak med andre kristne om det, du har set/hørt. Hold det sammen op imod Bibelens ord. 

- Har du oplevet vranglære eller usund åndelig praksis? Hvordan reagerede du, og ville du 
have gjort noget anderledes? 
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