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Bibel 
Kære venner, tro ikke på alle dem, der siger, de taler på Helligåndens vegne. I skal undersøge 
dem for at se, om de kommer fra Gud, for der er allerede mange af den slags falske profeter på 
vej ud i verden. 2I kan vide, at profeterne er sendt af Gud, hvis de siger, at Jesus var Messias, der 
kom til os som et menneske i kød og blod. 3Enhver, der ikke siger det, kommer ikke fra Gud, men 
er Antikrist selv. I har hørt, at han vil komme, men han er her allerede nu. 4I hører til hos Gud, 
kære børn, og I har sejret over dem, der hører til i verden, for ham, der er i jer, er større end ham, 
der er i verden. 5Dem, der hører til i verden, taler, som man gør i verden, og verden lytter til dem. 
6Vi hører til hos Gud, og dem, der kender ham, lytter til os, mens dem, der ikke hører til hos Gud, 
ikke lytter til os. På den måde kan vi skelne Helligånden fra de ånder, der får folk på afveje.  
1. Johannesbrev kap. 4 v. 1-5 (Bibelen 2020) 
 

Baggrund og overvejelse 
Den menighed, Johannes skriver til, lever efter alt at dømme i en presset virkelighed, hvor de 
dels møder modstand udefra, dels indefra, hvor der er opstået konflikter. Når man lever i den 
virkelighed, bliver sproget ofte præget af et tydeligt skel mellem ”dem” og ”os”. For os lyder det 
voldsomt at tale om Antikrist og falske profeter. Vi viger tilbage for den sprogbrug, for der er 
mange eksempler på, at den kan misbruges. Men på den anden side – ”Antikrist” betegner det, 
som er modsat Kristus, og uanset om vi opfatter Antikrist som en person eller et fænomen, så er 
det vel sandt, at der er noget/nogen, der modarbejder Kristus?   
 

Samtalepunkter 
1. Johannes skriver, at mange falske profeter er draget ud i verden. Hvad er en falsk profet?  
2. Hvordan finder man balancen mellem på den ene side ikke at blive paranoid og fordøm-

mende over for andre og anderledes tænkende, og på den anden side ikke være ligeglad, 
hvor alt bliver lige gyldigt, og ondskab og uretfærdighed får lov at stå uimodsagt – måske 
oven i købet inden for det kristne fællesskab?  

3. Johannes skriver, at tegnet på, at man er kristen, er, at man bekender, at ”Jesus var Messias, 
der kom til os som et menneske i kød og blod” (v.2), altså har der været nogen, der ikke tro-
ede på, at Jesus var et menneske. Hvad er efter jeres mening definitionen på ”en kristen” – 
hvis man skal have sådan en?  

  
 


