
Fem kendetegn 
For Fyns Valgmenighed 

Kirken er Guds folk. Så enkelt og så dybt kan det siges. Den er ikke Guds folk i 

kraft af, hvad den kan eller hvad den gør. Heller ikke i kraft af dens 

aktiviteter eller ritualer.  

Kirken er Guds folk, fordi Gud har gjort den til sit folk. Kirken er Guds folk, 

fordi Gud har valgt at være der. Kirken er Guds folk på grund af Guds løfter. 

- 

På de følgende sider prøver vi at beskrive, hvad der kendetegner Fyns 

Valgmenighed. Ikke fordi vi kan eller gør de her ting. Men fordi Gud siger, at 

det er det, vi er.  

Efterfølgende er det beskrevet, hvordan du kan udforske kendetegnene 

mere. Gør det alene. Eller gør det i en gruppe.  

Nogle af kendetegnene vil sikkert være opmuntrende. Andre vil måske være 

overraskende. Og andre igen måske temmeligt udfordrende.  

Men det er dem, vi er. Fordi Gud har gjort os til det. Vi vil finde ud af endnu 

mere om, hvem vi er i kraft af Hans løfter. 

#1 Elsket af Gud 
“Alt, vi er og gør begynder i, at vi er elsket ufortjent og ubetinget af 
Gud. Den kærlighed ser vi tydeligst udtrykt i Jesus. Intet, vi gør, kan få 
Ham til at elske os mere eller mindre. Guds kærlighed og frelse er ikke 
en fortjeneste; det er en gave. I Fyns Valgmenighed vil vi lære den 
kærlighed bedre at kende og lære at elske Ham tilbage.“ 

TÆNK 
Er der noget i teksten ovenfor, som får dig til at stoppe op? Noget, du støder dig på; 
som overrasker dig; som vækker et eller andet i dig; eller som du simpelthen bare 
ikke forstår?  

DEL 
Snak om, hvad du stoppede op ved. 

LÆS 
Læs og tal om følgende bibelske beretninger om kærlighed. Læs eventuelt versene 
omkring i Bibelen. Hvad fortæller de om Gud? Om mennesker? Om kirken? 

1 Johannesbrev kap. 3,1   Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi  

     kaldes Guds børn, og vi er det! 

1 Johannesbrev kap. 4,19   Vi elsker, fordi Han elskede os først 

1 Johannesbrev kap. 4, 10   Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket  

     Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn  

     som et sonoffer for vore synder. 

Lukasevangeliet kap 7,47   Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er  

     tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der  

     kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« 

Johannesevangeliet kap. 15,9  Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket  

     jer; bliv i min kærlighed.  

Johannesevangeliet kap. 15,12  Dette er mit bud, at I skal elske hinanden,   

     ligesom jeg har elsket jer.



#2 Ærligt GUdsforhold 
“Tro er et ærligt forhold til Gud, hvor vi ser, hvem Han faktisk er og 
hvem vi faktisk er. Han viser os det gennem sin Helligånd og sit Ord. I 
Fyns Valgmenighed vil vi, at alle vokser i forholdet til Gud; uanset om 
man kommer med spørgsmål, tvivl, længsel, overbevisning eller 
overgivelse.” 

TÆNK 
Er der noget i teksten ovenfor, som får dig til at stoppe op? Noget, du støder dig på; 
som overrasker dig; som vækker et eller andet i dig; eller som du simpelthen bare 
ikke forstår?  

DEL 
Snak om, hvad du stoppede op ved. 

LÆS 
Læs og tal om følgende bibelske beretninger om ærlige gudsforhold. Læs eventuelt 
versene omkring i Bibelen. Hvad fortæller de om Gud? Om mennesker? Om kirken? 

Markusevangeliet kap. 9,24  Jeg tror, hjælp min vantro! 

Matthæusevangeliet 8,5   Sig blot et ord, så bliver min tjener helbredt 

Lukasevangeliet 5,8    Gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. 

Johannesevangeliet kap. 6,68 Herre, hvem skulle vi ellers gå til? Du har det  

     evige livs ord.  

Lukasevangeliet kap. 7,36-50 Læs hele beretningen 

Matthæusevangeliet kap. 15,21-28 Læs hele beretningen 

#3 Udvidet familie 
“Gud, vores himmelske far, er ikke optaget af at finde tjenere eller 
arbejdere - men sønner og døtre. Derfor er vi søskende i en stor 
familie på tværs af alder, køn, og hudfarve - med den samme Far. Og vi 
har brug for hinanden i al vores forskellighed. I Fyns Valgmenighed vil 
vi elske og tjene familien - vores Far og hinanden - med vores evner, 
tid og opmærksomhed.” 

TÆNK 
Er der noget i teksten ovenfor, som får dig til at stoppe op? Noget, du støder dig på; 
som overrasker dig; som vækker et eller andet i dig; eller som du simpelthen bare 
ikke forstår?  

DEL 
Snak om, hvad du stoppede op ved. 

LÆS 
Læs og tal om følgende bibelske beretninger om udvidet familie. Læs eventuelt 
versene omkring i Bibelen. Hvad fortæller de om Gud? Om mennesker? Om kirken? 

Matthæusevangeliet 7, 32  Jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt  

     dette. 

Johannesevangeliet kap. 13,34 Dette er mit bud, at I skal elske hinanden,   

     ligesom jeg har elsket jer. 

Johannesevangeliet kap. 13,35 Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I  

     har kærlighed til hinanden. 

Galaterbrevet kap 3,28   Her kommer det ikke an på at være jøde eller  

     græker, på at være træl eller fri, på at være  

     mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. 

1 Petersbrev kap 2,17  Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud. 

Markusevangeliet kap. 3,34 + 10,29 Læs versene i Bibelen.



#4 Frimodige vidner 
“Verden har brug for vidner, der har oplevet Guds kærlighed, sandhed 
og kraft. Ikke kun præster og professorer, men folk, som frimodigt og 
ærligt fortæller, hvad de har hørt og set. I Fyns Valgmenighed vil vi dele 
det, vi selv har set og erfaret med Gud, med andre.” 

TÆNK 
Er der noget i teksten ovenfor, som får dig til at stoppe op? Noget, du støder dig på; 
som overrasker dig; som vækker et eller andet i dig; eller som du simpelthen bare 
ikke forstår?  

DEL 
Snak om, hvad du stoppede op ved. 

LÆS 
Læs og tal om følgende bibelske beretninger om frimodige vidner. Læs eventuelt 
versene omkring i Bibelen. Hvad fortæller de om Gud? Om mennesker? Om kirken? 

Johannes’ åbenbaring kap 12,11 De har besejret ham [anklageren] ved Lammets  

     blod og ved deres vidnesbyrds ord. 

Johannesevangeliet kap. 9,25 Om han [Jesus] er en synder, ved jeg ikke; men  

     én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. 

Johannesevangeliet kap. 4,29 Kom og se en mand, som har fortalt mig alt,  

     hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er  

     Kristus? 

1 Korintherbrev kap. 2,2  Hos jer ville jeg ikke vide af andet end Jesus  

     Kristus, og det som korsfæstet. 

Apostlenes Gerninger kap. 8,4 De, der var blevet spredt [under forfølgelserne i  

     Jerusalem, hvor alle kristne, undtagen   

     præsterne blev smidt ud af byen], begyndte nu  

     at drage rundt og forkynde ordet. 

#5 Aftryk af guds rige 
“Vi tror, at Guds rige kommer nær, der hvor vi ber til Gud og tjener 
verden. I Fyns Valgmenighed vil vi være med til at sætte aftryk af Guds 
rige, hans kærlighed og kraft, på arbejdspladser, i nabolag, på 
studiesteder, i institutioner, i familier og hvor Gud ellers sætter os på 
Fyn.” 

TÆNK 
Er der noget i teksten ovenfor, som får dig til at stoppe op? Noget, du støder dig på; 
som overrasker dig; som vækker et eller andet i dig; eller som du simpelthen bare 
ikke forstår?  

DEL 
Snak om, hvad du stoppede op ved. 

LÆS 
Læs og tal om følgende bibelske beretninger om Guds rige. Læs eventuelt versene 
omkring i Bibelen. Hvad fortæller de om Gud? Om mennesker? Om kirken? 

Johannesevangeliet kap 20,21 Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også  

     jer. 

Lukasevangeliet kap 9,2  Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige  

     og helbrede de syge. 

Lukasevangeliet kap 12,32  Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har  

     besluttet af give jer Riget. 

Lukasevangeliet kap 12,33  Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer  

     punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat  

     i himlene. 

Matthæusevangeliet kap 6,33 Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så  

     skal alt det andet gives jer i tilgift.
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