Rådgivning (5)
Søndag d. 11. februar

Kristen Rådgivning
• Guds to bøger – Bibelen er øverste autoritet
• Kristus er den store Rådgiver:
• Esajas 9:6 ”- hans Navn skal være:
Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds
Fader, Fredsfyrste.”
• Esajas 11:2 ”- Herrens Ånd skal hvile over
ham, Visdoms og Forstands Ånd, Råds og
Styrkes Ånd, Herrens Kundskabs … ”

Vi er forbundet som
mennesker
• 1 Mos 4:9 Da spurgte Herren Kain: »Hvor er
din bror Abel?« Kain svarede: »Det ved jeg
ikke. Skal jeg vogte min bror?«
• Elsk Gud og din næste som sig selv - intet
bud er større en dette! Mark 12,31
• 1 Kor 12:25 for at der ikke [skal] opstå splid
i legemet [kirken], men lemmerne være enige
og have omsorg for hinanden.

Hvem kan give råd?
• Rom 15:14 Mine brødre, jeg tvivler ikke på,
at I er fulde af godhed og fornøden indsigt,
så I også kan vejlede hinanden.
• Venner, kolleger, familie (menigheden)

• Rådgivningstjeneste, sjælesørgere i
menigheden
• Profesionelle,

Noutetisk (gr)
• Rom 15:14 ”jeg… har selv den Forvisning om jer, at
I også selv er fulde af Godhed, fyldte med al
Kundskab, i stand til også at påminde hverandre

• Col 3:16 Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer.
Undervis og forman [påmind, vejled] med al visdom
hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng
med tak i jeres hjerte til Gud.
• Col 1:28 Ham forkynder vi, og vi formaner
[opmuntre] enhver og belærer enhver med al visdom
for at føre ethvert menneske frem som
fuldkomment i Kristus.

Noutetisk rådgivning
• 1 Tess 5:14 vi formaner jer… påmind de
uskikkelige, trøst de modfaldne, tag eder af de
skrøbelige, vær langmodige imod alle
• Kilden til kristen rådgivning er Guds ord og
Helligånden
• Noutetisk rådgivning er:
• Vejledende, retningsgivende, trøstende
• Opmuntrende, undervisende, advarende

At give råd til andre
• Ærlighed og ægthed om din egen vandring med
Jesus
• At give råd kræver ydmydghed
• Lyttende
• Det er ‘ham’ vi forkynder
• Lad Hans ord råde
• Vores liv er ikke løsningen – Hans liv er
• Frelsen er genoprettelse – Han bøder garnene
Efs 4,11

