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Forkyndelse med respekt
Åndeligt lederskab mellem intimisering og desertering

Der er stort fokus på forkyndelse og åndeligt lederskab i kristne menighe-
der, foreninger, organisationer og institutioner i disse år. 
  
Denne opmærksomhed kommer fra dem, der længes efter markante for-
kyndere og ledere, som med henvisning til Bibelen peger vejen ud i mange 
dogmatiske og etiske spørgsmål. Også i mange spørgsmål, som Bibelen 
ikke taler direkte om. 
  
Fokus kommer også fra dem, der lægger stor vægt på et visionært og ny-
skabende åndeligt lederskab, som tør gå nye veje. 
  
Og det store fokus kommer fra dem, der efterlyser forkyndere og ledere, 
der benytter sig af en mere blød magt, og som er meget empatiske, imøde-
kommende og lyttende.
    
Målet med dette hæfte er at advare forkyndere og andre ledere mod nogle 
autoritære faldgruber og at inspirere til respektfuld forkyndelse og åndeligt 
lederskab. 
  
Men målet er også at hjælpe tilhørere og andre ”menige” til at forholde 
sig kritisk til autoritær forkyndelse og ledelse samt gøre, hvad de kan for at 
fremme respektfuld ditto.

Hæftet rummer nogle pointer af åndelig og teologisk karakter; men pri-
mært er det af pædagogisk, psykologisk og almenmenneskelig karakter. 
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Åndeligt lederskab mellem konfrontering og tilbagetrækning

Der er stort fokus på forkyndelse og åndeligt lederskab i kristne menighe-
der, foreninger, organisationer og institutioner i disse år. 
  
Denne opmærksomhed kommer fra dem, der længes efter markante for-
kyndere og ledere, som med henvisning til Bibelen peger vejen ud i mange 
dogmatiske og etiske spørgsmål. Også i mange spørgsmål, som Bibelen 
ikke taler direkte om. 
  
Fokus kommer også fra dem, der lægger stor vægt på et visionært og ny-
skabende åndeligt lederskab, som tør gå nye veje. 
  
Og det store fokus kommer fra dem, der efterlyser forkyndere og ledere, 
der benytter sig af en mere blød magt, og som er meget empatiske, imøde-
kommende og lyttende.
    
Målet med dette hæfte er at advare forkyndere og andre ledere mod nogle 
respektløse faldgruber og at inspirere til respektfuld forkyndelse og ånde-
ligt lederskab. 
  
Men målet er også at hjælpe tilhørere og andre ”menige” til at forholde sig 
kritisk til respektløs forkyndelse og ledelse samt gøre, hvad de kan for at 
fremme respektfuld ditto.

Hæftet rummer nogle pointer af åndelig og teologisk karakter; men pri-
mært er det af pædagogisk, psykologisk og almenmenneskelig karakter. 
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