Om vidne-forkyndertjenesten (kort form)
I LM er der endnu engang debat om kvinders og mænds tjeneste, og herunder kvinders ret til at
forkynde i menigheden. Den debat vil jeg kommentere, og det følgende handler derfor om
forkyndelse i menigheden og ikke udenfor menigheden. Forkyndelse er baseret på talenådegaverne. 1 Kor 14,33-36 er et forbud mod, at kvinder taler i menigheden. Dette er et absolut
forbud med én undtagelse, nemlig profetisk tale. I 1 Kor 11,5 tænker Paulus sandsynligvis på
profetisk tale i menigheden, så kvinder kan tale profetisk i menigheden. Det er undtagelsen, og
kvinders forkyndelse i menigheden skal være baseret på den profetiske tale.
Hvad er så profetisk tale? Profetisk tale er ikke noget, man forbereder. Det kommer spontant til en.
Profetisk tale er derfor ikke det at finde et eller flere bibelvers frem, tænke over dem, læse lidt eller
meget om dem og så skrive ned, hvad man vil sige. Profetisk tale er åbenbaring (1 Kor 14,30). Det
noget, Gud giver spontant. Det kommer uforberedt. Profetisk tale er korte budskaber (1 Kor 14,29).
Al anden forkyndelse i menigheden er givet til mænd (at tale visdom (1 Kor 12,8), at tale
kundskab/at undervise (1 Kor 12,8; Rom 12,7; 1Kor 12,28-29 og Ef 4,11) og at formane (Rom
12,8)). Når det gælder disse tale-nådegaver og deres anvendelse i menigheden, er de givet til mænd.
De kan samles i det at undervise (1 Tim 2,12), og det at undervise er at formidle Guds ord, forklare
og anvende den på menighedens liv. Det svarer til vores undervisning og forkyndelse i menigheden,
som netop består i at formidle, forklare og anvende Guds ord til opbyggelse, formaning og trøst.
I LM har man introduceret en ”vidne-forkyndertjeneste”, og som er baseret på den profetiske tale,
og kvinders tale i menigheden er da korte bidrag, som formidler, hvad Gud har givet dem, lagt dem
på sinde og mindet dem om. Det er Guds ord talt til opbyggelse, formaning og trøst.
Når man vil introducere noget nyt, skal det gå ordentligt til. Vidne-forkyndertjenesten skal da
forstås ud fra en ret forståelse af profetisk tale, og lærer-nådegaven skal ikke beskrives som en
karikatur, som det er sket i oplægget. Her skriver man: ”Menighedslæreren tager vare på en
læremæssig fremstilling af det kristne budskab”. Lærer-nådegaven svarer til vores forkyndelse.
Hvad skal vi da gøre? 1) Vi skal fastholde forkyndelsen ved mænd, 2) droppe ordet ”vidneforkyndertjeneste” da ordet ”forkynder” er misvisende, og 3) indrette en del af mødet til frie

vidnesbyrd – hvis der er ønske og behov for det – og her kan profetisk tale fremføres og bedømmes.
Så er er alt tydeligt, forståeligt og bibelsk.
Vidne-forkyndertjeneste (udvidet form)
I LM introducerede man engang en ”vidne-forkyndertjeneste”, som ingen vidste, hvad betød. Denne
vidne-forkyndertjeneste er baseret på den profetiske nådegave, og hvis det skal gå ordentligt for sig,
skal man definere nådegaven ”profeti” korrekt. Det er den eneste måde, hvorpå der kan skabes
klarhed over vidne-forkyndetjenesten, skabes klare grænser for den og skabes tryghed og
frimodighed i tjenesten.
Profeti/profetisk tale
Paulus giver i 1 Kor 14 og Ef 4,11f-16 en præcis definition af denne nådegave, dens virkning og
dens indhold. Det vil vi se på.
1) Hvad er nådegaven ”profeti”?
Nådegaven omtales i forskellige nådegavelister hos Paulus, og i 1 Kor 14 og Ef 4,11-16 får vi en
mere udførlig beskrivelse af den. Profeti er åbenbaring fra Gud. Det viser 1 Kor 14,29-30.
Menigheden i Korinth er samlet. Man har aftalt, at to eller kan tale profetisk. De har modtaget en
åbenbaring fra Gud, før menigheden samles, og de vil gerne formidle deres åbenbaring til
menigheden. Den første er begyndt at formidle sin åbenbaring, men så modtager en anden en
åbenbaring, og da skal den første tie. Dette fortæller, at profeti er åbenbaring, som Gud giver
spontant og direkte. Det sker uforberedt. Ham, der modtager en åbenbaring i menigheden, har jo
ikke siddet og forberedt sig på at sige noget, men Gud giver ham spontant et budskab. Paulus bruger
også i 1 Kor 14,6 og 1 Kor 14,26 ordet ”åbenbaring” om den profetiske tale. Vi kan da definere
profeti/profetisk tale som åbenbaring fra Gud. Den kommer spontant, uforberedt og direkte. Denne
åbenbaring kan komme, mens man er hjemme (vers 29) eller i menigheden (vers 30). En person,
som modtager en åbenbaring, kan godt gennemtænke denne åbenbaring, tilrettelægge en formidling
af den eller skrive den ned, men det ændrer ikke ved profetiens spontane karakter. Profetisk tale er
korte budskaber (1 Kor 14,29).
2) Hvad er profetiens indhold?
I Ef 4,11-16 skriver Paulus om apostle, profeter, evangelister og hyrder-lærere, og profeter,
evangelister og hyrder-lærere har alle den funktion at formidle apostlenes tradition (Ef 2,20) til
udrustning, til opbyggelse og til enhed i troen og erkendelsen. Det er de fælles om. Profeter
formidler også apostlenes tradition (vi vil sige Guds ord), og det sker på den måde, at Gud

åbenbarer et eller flere ord fra apostlenes tradition, som profeten giver videre, eller Gud giver et
budskab med basis i apostlenes tradition, som profeten giver videre med sine egne ord og begreber.
Derfor skal den profetiske tale bedømmes (1 Kor 14,29). Profetien er ikke Guds ord, men formidler
Guds ord. Dette bekræftes, når Paulus skriver, at profetisk tale er til opbyggelse, formaning og trøst,
for det eneste, der kan opbygge menigheden og formane og trøste, er Guds ord. 1 Kor 14,24-25 er et
eksempel på profetiens virkning, og dette eksempel viser, at profetisk tale er afslørende og konkret.
Der tales til hjertet. Profeti kan også være forudsigelser, og det nævner NT flere eksempler på (ApG
11,28; 20,22-23 og 21,10-11).
3) Hvad er profetiens virkning?
Profetisk tale er opbyggende, formanende og trøstende (1 Kor 14,3), og profetisk tale er konkret og
afslørende (1 Kor 14,24-25). Den anvender Guds ord på mennesker.
4) Hvad så med praksis?
Profetisk tale er med vores begreber noget, Gud lægger os på sinde eller minder os om. Det er noget
Gud giver os og husker os på. Gud fortæller os, at det skal vi formidle til menigheden. Det er det,
som ligger i, at profeti er åbenbaring. Grundlæggende er profeti en formidling af Guds ord. Det er at
minde om et vers, at formidle en aktualisering af nogle vers, at anvende et eller flere vers på
troendes liv. Profetien kan også komme som et syn, en drøm og lignelse. Profetisk tale er ikke Guds
ord, men formidler Guds ord, udfolder Guds ord og anvender Guds ord konkret på os. Vi hører det
som Guds tale til os. Den profetiske tale skal bedømmes på bibelen for at se om den stemmer
overens med den (1 Kor 14,29).
5) Hvad er så en vidne-forkyndertjeneste?
Når man vil definere vidne-forkyndertjeneste ud fra den profetiske tale, så er vidneforkyndertjenesten korte budskaber, som kommer spontant, uforberedt og direkte (1 Kor 14,29-32).
De er givet af Gud og er ikke noget, man har forberedt. Et rigt liv i bøn og bibellæsning er
forudsætning for denne tjeneste.
Lære-hyrdetjeneste
Ifølge LM’s papirer skal vidne-forkyndertjenesten afgrænses fra lære-hyrdetjenesten. Her skal der
være klare og præcise grænser. Problemet er, at man i vejledning vedrørende tjenestedeling fra
1996, den reviderede udgave fra 2008 og i oplæg til styrkelse af evangelist- og profetnådegaverne
fra maj 2019 kommer med en karikatur af hyrde- og lærernådegaverne.
1) Hvad er lærer-nådegaven?

Paulus bruger lidt forskellige ord om lærernådegaven. Han kan bruge tale med kundskab (1 Kor
12,8), undervisning (Rom 12,7), lærer (1 Kor 12,28-29 og Ef 4,11) og at undervise (1 Tim 2,12) og
når vi undersøger denne gruppe ord, er det tydeligt, at undervisning handler om at formidle, forklare
og anvende Guds ord (1 Tim 4,11; 6,2; 2 Tim 2,2 og Tit 1,9). Guds ord er i sig selv opbyggende,
formanende og trøstende, og Guds ord gennem profeter, Jesus og apostle anvendes i stadig nye
situationer, og nådegaven lærer/at undervise er da at formidle, forklare og anvende Guds ord i
menneskers og menigheders liv.
2) Hvad er lærer-nådegavens virkning?
Lærer-nådegaven formidler Guds ord, som er til opbyggelse, formaning og trøst. I Ef 4,11 formidler
både profeter og hyrder-lærere den samme apostolske tradition til udrustning og til opbyggelse (”så
at Kristi legeme bygges op”, vers 12). I 1 Tit 1,9 skriver Paulus, at den sunde lære skal bruges til
formaning. Det betyder, at lærer-nådegaven er lige så meget til opbyggelse, formaning og trøst som
den profetiske nådegave, og at lærer-nådegaven er lige så aktuel, konkret, ransagende og livsnær
som den profetiske nådegave. Lærer-nådegaven svarer til vores forkynder-nådegave, for
undervisning i menigheden svarer til vores forkyndelse, hvor vi netop formidler, forklarer
(udlægger) og anvender Guds ord konkret og livsnært.
3) Hvad er så forskellen?
Forskellen mellem profeti og undervisning er, at profeti er givet ved åbenbaring; den kommer
spontant, uforberedt og direkte. Profetisk tale er ikke noget, man forbereder. Undervisning er
formidling af Guds ord; det er at formidle, forklare og anvende Guds ord på de troendes liv.
Undervisning er noget, man forbereder og gennemtænker.
4) Hvad så med praksis?
I praksis svarer lærer-nådegaven til undervisning og forkyndelse i menigheden. Her formidles,
forklares og anvendes Guds ord. I menigheden varetages denne tjeneste af mænd, fordi Paulus
forbyder kvinder at tale i menigheden (1 Kor 14,33-36) og forbyder kvinder at undervise i
menigheden (1 Tim 2,11-12). Derfor er vores kaldede prædikanter mænd. Derfor er vores hyrderlærere mænd.
I de seneste mange år har der været en tendens til at udvide rammerne for kvinders
tjeneste og tilsvarende indsnævre rammerne for lærer-hyrdetjenesten. LM’s papirer er et godt
eksempel på dette. På den ene side er beskrivelsen af profeti uklar, fordi man uden bibelsk belæg
skriver om, at profeti kan være forberedt, og da nærmer beskrivelsen af den profetiske tale sig den
forkyndelse, som lærer-hyrderne står for. På den anden side er lærer-nådegaven indsnævret til et

minimum og står som en karikatur, hvor man slet ikke beskriver lærer-hyrdes normale funktion at
formidle Guds ord ved at tage en tekst eller tema, formidle, forklare og anvende det på tilhørerne.
I beskrivelsen af lærer-nådegaven mangler ord som opbyggende, formanende og
trøstende, og det virker, som om der er sket en kortslutning. Når profetisk tale er til opbyggelse,
formaning og trøst (1 Kor 14,3), så er lærer-nådegaven ikke til opbyggelse, formaning og trøst. Det
er en kortslutning og intet andet.
Hvad skal vi da gøre? 1) Vi skal fastholde forkyndelsen ved mænd, 2) droppe ordet ”vidneforkyndertjeneste” da ordet ”forkynder” er misvisende, og 3) indrette en del af mødet til frie
vidnesbyrd – hvis der er ønske og behov for det – og her kan profetisk tale fremføres og bedømmes.
Så er er alt tydeligt, forståeligt og bibelsk.
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