
Samtaleark   Formaning

Bibelens betydning er egentlig ”at placere noget i sindet” – tale �l hjertet – Hoseas 2, 15b-16

Bibelsk eksempel på ire�esæ�else: 2 Sam 12,1-15.

Skal alle formanes? Nej, formaning er �ltænkt �l kristne, som i forvejen har et ønske at underlægge 
sig Guds vilje, for deri kan man se den bagvedliggende kærlighed. Hvis man ikke har denne forståelse 
af Gud, er det ikke �d �l formaning, for så bliver det blot fordømmelse!

 
 

Hvis du kommer frem �l, at du skal tage kontakt: 

   

Kol 3,12-17. Formaning er: Bibelsk  /  Virkelig noget godt  /  Vig�gt  /  Udtryk for kærlighed 

Som kristne skal fokus ikke være på, hvor meget kan jeg gøre og stadig være kristen, men mere: hvor 
hellig kan jeg blive. Og så skal vi huske på, at Gud selv ved sin Helligånd vil hjælpe os. Men det kan 
nogle gange opleves som en kamp. Ord. 27, 5-6

Spørgsmål �l samtale: 

Hvordan tænker du at formaning (både opmuntring og ire�esæ�else) kan få mere plads i dit 
menighedsfællesskab?

De fleste af stederne i Bibelen, hvor der bliver talt om ”Formaning”, bruges det om opmuntring.  
Men jeg har valgt at tale om ire�esæ�elsen, fordi det er svært at tale om og at prak�sere. 

Kærlighed er vig�gt udgangspunkt . Man kan utrolig nemt blive såret af de�e, for det kan nemt 
føles som en fordømmelse af hele personen. Formaning skal ske i kærlighed, ikke for at trampe på 
nogen, men fak�sk fordi man ønsker, at man sammen kan feste i en evighed. 

Hvad vil du helt konkret gøre, hvis du ser din ven gøre noget, som er imod, hvad Bibelen siger?

Konkrete råd når du selv modtager formaning: -Vær åben over for formaning, og gør det dermed let 
for andre at gå �l dig  /  Lyt og lad være med at gå i forsvarsposi�on  /  Lær af formaningen

Hvad mener du, man skal gøre, hvis vedkommende, som du mener skal formanes, ikke er en nær 
rela�on?

Bed om kærlighed �l den person, du skal formane.  /  Gå direkte �l vedkommende (undgå sladder, 
eller at en uskyldig hænges ud)  /  Ransag dine egne mo�ver for at gå �l vedkommende. NB: Hvis 
man skal være syndfri inden man formaner, så bliver det aldrig muligt. Så man skal være bevidst om 
at man selv fejler, og derfor er det også vig�gt at have gjort op med sig selv, hvorfor jeg formaner. 
Det er vig�gt at holde kærligheden højt.    

Helt prak�sk – hvad gør man så. Overvej: - Er person kristen og har Jesus som autoritet?  /  Har 
vedkommende Bibelen som autoritet?  /  Læs i Bibelen sammen – det kunne jo være du har taget 
fejl. 
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