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2. Timoteusbrev 4, 3-4

”Der kommer en tid, hvor folk ikke vil rette sig efter den sunde lære,
men i stedet følger deres egne ønsker og holder sig til de forkyndere,
der fortæller dem, hvad de gerne vil høre. De vil vende det døve øre til
sandheden og i stedet lytter til myter.” (Bibelen på Hverdagsdansk)
Begrebet “den sunde lære” findes i Paulus’ breve til Timoteus og Titus.
For at få et godt overblik over de ting, som hører til sund lære og de
ting, som hører falsk lære til, anbefales det at læse disse breve i
Bibelen igennem. Nogle af egenskaberne bliver vist i følgende grafik:

”Hold dig fra den tåbelige og tomme snak, der kun fører mennesker
væk fra Gud. Den slags er som kræft, der æder om sig” 2.Tim.2, 16-17
• Hvilke af nutidens lære og opfattelser i verden omkring os, fører
mennesker væk fra Gud?
• Er der noget du oplever som "kræft, der æder om sig?”
• Findes der opfattelser og meninger i kirken, som du oplever er
usunde, og kan føre mennesker væk fra Gud?
• Hvad kan vi gøre, når vi bliver blandet ind i usund og tom snak?
“Du skal hente din styrke fra budskabet om troens betydning og fra den
gode undervisning, som du har modtaget. Afvis de tåbelige myter, der
intet godt fører med sig. Bruge hellere tiden på at øve dig i gudsfrygt.
Fysisk træning er godt, men giver et begrænset udbytte, for det gavner
kun en tid. Gudsfrygt har man derimod stort udbytte af, for det gavner
en både her i livet og i den kommende verden. Det ord kan du stole på,
og det er absolut værd at tage til efterretning.” 1.Tim.4, 6-9
• Hvad gør du for at holde dig sund som kristen?
• Hvordan beskytter du dig selv mod falsk lære?
• Hvordan vil du beskrive gudsfrygt?
• Hvordan kan man øve sig i gudsfrygt?
• Med al mulig undervisning, som er tilgængelig for os på nettet, kan vi
nemt holde os til de forkyndere, der fortæller os, hvad vi gerne vil
høre. Er det svært at holde sig til den sunde lære, og hvordan finder
du frem til sund undervisning?
• Kan noget være “sand” uden at være “sund”?
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Forslag til samtale:
• Er der noget i skemaet om sund og usund lære, som undrer dig?
• Er der noget i skemaet som er en eye-opener for dig?
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kalder til omvendelse
og helliggørelse ved:
- at prædike Guds standard;
- at sætte alt håb til den levende Gud;
- undervisning som fremmer gudsfrygt
og gode gerninger for de kristne.

fremmer Guds frelsesplan, der er baseret
på tro, ved at forkynde budskabet om Kristus:
Guds søn, Jesus Kristus, kom til jorden for at frelse syndere.
Han tilintetgjorde dødens magt og åbenbarede vejen til evigt liv
gennem troen på ham.

