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Læs Mat. 10, 1-4 
Nogle, af de disciple som havde fulgt Jesus i 3 år, tvivlede.  
Vi ved ikke hvad disciplene tvivlede om, men begivenhederne omkring 
Jesu død og opstandelse har helt sikkert sat sine spor i dem.  
Men Jesus sender dem alle ud - også de tvivlende - for at sprede 
Evangeliet, bygge Guds rige, rejse menigheder, døbe, lære m.m.  

I en menighed med troende mennesker, som følger Jesus, er der plads til, 
at nogle tvivler. Vi vil alle opleve perioder med tvivl i vores liv - det er der 
plads til i Guds familie. 

Jesus’ løfte gælder alle, som kommer til ham og vil følge ham:  

“Se JEG er med jer ALLE DAGE, indtil verdens ende!” 

Jesus er med os alle dage - både de dage hvor vi er afklaret i vores tro, og 
de dage hvor vi er fyldt med tvivl, angst og uro. 

Tvivl opstår i vores tanker og følelser, på baggrund af: 
- negative erfaringer (svigt, skuffelser, m.m.) 
- utrygge omgivelser (katastrofer, krig, fattigdom) 
- vantro omgivelser (andre som ikke tror) 
- information, som går imod Guds ord, og lyder troværdig  
- bekymrende information (om sygdom, død, ulykke m.m.) 

Tvivl udløser kamp i vores sind. 
Kamp skaber uro, angst og kræver udholdenhed - hvis vi ønsker sejr. 
“Når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed.” (Jakob) 
“Alt virker med til gode, for den som tror” (Paulus) 
Perioder med tvivl kan give os fornyet tro, større tillid og bydere kærlighed 
til Gud. Overvundet tvivl styrker, grundfaster og bekræfter din tro. 

Når vi ser nogen kæmpe med tvivl, må vi: 
- Så håb. (Joh. 20, 24-29. Disciplene sår håb i deres ven Thomas, ved at 

sige “Vi har set Herren!!”) Vores håb, giver den tvivlende mod på at stille 
sig der, hvor Gud kan møde dem.  

- Bære. (Mark. 2, 3-5). Vi må bære den tvivlende/sårede/lammede frem 
for Jesus (igennem forbøn, tro, handling - alt i kærlighed til den 
tvivlende) 

- Formane. “Den, der er hård mod en fortvivlet ven, har ingen respekt for 
den almægtige Gud.” (Job). “Formaning” i Bibelen indeholder meget 
mere end “irettesættelse”. Formaning betyder: opmuntring, trøst, 
bistand, støtte, styrke, opvække. 

• Din tro kan så håb i fortvivlede hjerter  
• Din tro kan flytte den tvivlende og bringe ham/hende foran Jesu’ fødder. 
• Din tro kan give fornyede krafter til den tvivlende, i sin kamp mod tvivlen. 
DERFOR må vi inkludere den tvivlende i vores fællesskab.  

Når vi oplever tvivl i vores liv: 
- Udtal tvivlen. Tænk hvis Eva havde udtalt sin tvivl foran Gud, inden hun 

handlede på den og spiste af frugten! Det kunne have ændret ALT! 
- Bed, søg, bank på! Vær aktiv i din søgen efter svar. Giv ikke op! 

Overgiv dig ikke til vantro. Bliv ved med at søge Guds ansigt. “Sæt dit 
håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!” (Sl. 27) 

- Læs og undersøg Gud ord. “Troen kommer af det, der høres, og det, 
der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” (Paulus). Johannes afslutter sit 
evangelie med: “Dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, 
Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.”  

- Hold på dine kristne venner. Det er dem som kan styrke, støtte og 
bære dig, når du løber tør for kræfter i kampen mod tvivlen. 

 

Til samtale og bøn: 
1) Hvordan reagerer du, når tvivlen viser sig? Del erfaringer med 

hinanden. Hvad virker for dig - og hvad har vist sig at være dårlige 
løsninger? 

2) Hvilken betydning har mennesker omkring dig haft i tider med 
tvivl? Del gerne både positive og negative erfaringer. 

3) Oplever du, at det er nemt eller svært, at bekende sin tvivl i 
connectgruppen? Hvordan kan I blive bedre til at bære 
hinandens byrder? 

4) Skab rum for hver enkelt, til at dele personlige spørgsmål, tvivl, 
angst eller uro. Stå sammen i jeres troskampe, ved at bære 
hinanden frem for Jesus, og ved at velsigne hinanden med ord, 
som giver håb.


