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AF DANIEL BURGDORF

Gennem hele menneskehe-Gennem hele menneskehe-
dens historie har der været dens historie har der været 
to grøfter at falde i, når det to grøfter at falde i, når det 
gælder spørgsmålet om et gælder spørgsmålet om et 
kristent menneskes forhold kristent menneskes forhold 
til synden. Sådan var det på til synden. Sådan var det på 
Luthers tid, og sådan er det Luthers tid, og sådan er det 
i dag.i dag.

Den ene grøft handler Den ene grøft handler 
overordnet om den indbild-overordnet om den indbild-
ning, at en kristen ikke læn-ning, at en kristen ikke læn-
gere er en virkelig synder. gere er en virkelig synder. 
Man er her godt klar over, Man er her godt klar over, 
at man har brug for Jesus at man har brug for Jesus 
for at blive frelst, men der for at blive frelst, men der 
skal mere til, siger man. skal mere til, siger man. 
Man tænker om nåden som Man tænker om nåden som 
en slags kraftmiddel, der en slags kraftmiddel, der 
sætter en i stand til at blive sætter en i stand til at blive 
retfærdig og leve sejrrigt. retfærdig og leve sejrrigt. 
Denne forfejlede tænkning Denne forfejlede tænkning 
betyder, at frelsen bygges betyder, at frelsen bygges 
på Jesus og ens egen for-på Jesus og ens egen for-
tjeneste – og ikke på Jesus tjeneste – og ikke på Jesus 
alene.alene.

Den anden grøft er den Den anden grøft er den 
indbildning, at synden ikke indbildning, at synden ikke 
er alvorlig og farlig og derfor er alvorlig og farlig og derfor 
heller ikke noget, der skal heller ikke noget, der skal 
gøres op med og kæmpes gøres op med og kæmpes 
imod. Ræsonnementet i imod. Ræsonnementet i 
denne grøft lyder noget i ret-denne grøft lyder noget i ret-
ning af: Hvis frelsen alligevel ning af: Hvis frelsen alligevel 
skyldes Jesus alene, så er skyldes Jesus alene, så er 
det vel af mindre betydning, det vel af mindre betydning, 
hvordan man lever?hvordan man lever?

Ikke i egen kraft
Bibelen afviser begge grøf-Bibelen afviser begge grøf-
ter som vranglære, og det er ter som vranglære, og det er 
netop den sande bibelske netop den sande bibelske 
vej mellem grøfterne, som vej mellem grøfterne, som 
Luther var meget optaget af Luther var meget optaget af 
at understrege.at understrege.

Et af de skriftsteder, som Et af de skriftsteder, som 
Luther lagde meget vægt Luther lagde meget vægt 
på i den forbindelse, er Rom på i den forbindelse, er Rom 
6,12: ”Lad derfor ikke syn-6,12: ”Lad derfor ikke syn-
den herske i jeres dødelige den herske i jeres dødelige 
legeme, så I adlyder dets legeme, så I adlyder dets 
lyster.” lyster.” 

Vores iboende syndighed Vores iboende syndighed 
og trang til synden er der og trang til synden er der 
stadig, men vi, der er døbt stadig, men vi, der er døbt 
og tror på Jesus, har fået og tror på Jesus, har fået 
del i hans død fra synden og del i hans død fra synden og 
hans opstandelse til et nyt hans opstandelse til et nyt 
liv i en helt ny virkelighed. liv i en helt ny virkelighed. 
Syndigheden er ikke væk, Syndigheden er ikke væk, 
men vi er døde i forhold til men vi er døde i forhold til 
den – vi er løst fra både syn-den – vi er løst fra både syn-
dens skyld og syndens her-dens skyld og syndens her-
redømme. Derfor skal vi ikke redømme. Derfor skal vi ikke 
lade synden herske.lade synden herske.

Skal en kristen kæmpe Skal en kristen kæmpe 
mod synden? Ja, men kam-mod synden? Ja, men kam-
pen er ikke mit eget bidrag pen er ikke mit eget bidrag 
til frelsen. Den er derimod til frelsen. Den er derimod 

en konsekvens af, at Jesus en konsekvens af, at Jesus 
har købt mig fri.har købt mig fri.

Den troende og synden
I 1521 skrev Luther et skrift I 1521 skrev Luther et skrift 
mod den katolske teolog mod den katolske teolog 
Jakob Latomus (udgivet Jakob Latomus (udgivet 
på dansk på Credo Forlag, på dansk på Credo Forlag, 
1995).1995).

Hovedspørgsmålet, som Hovedspørgsmålet, som 
var anledning til dette skrift, var anledning til dette skrift, 
var: Er der stadig virkelig var: Er der stadig virkelig 
synd tilbage i den troende synd tilbage i den troende 
efter dåben? I sit svar til efter dåben? I sit svar til 
Latomus udlægger Luther Latomus udlægger Luther 
blandt andet Rom 7 og kom-blandt andet Rom 7 og kom-
mer med et svar på spørgs-mer med et svar på spørgs-
målet, der gengivet i kort målet, der gengivet i kort 
form lyder: Ja, der er virkelig form lyder: Ja, der er virkelig 
synd tilbage i den troende, synd tilbage i den troende, 
men den er uskadelig på men den er uskadelig på 
grund af nåden i Jesus og grund af nåden i Jesus og 
den nye virkelighed, som den nye virkelighed, som 
den, der tror, er sat ind i ved den, der tror, er sat ind i ved 
hans død og opstandelse. hans død og opstandelse. 

Luther sammenligner syn-Luther sammenligner syn-
den med dødbringende gift. den med dødbringende gift. 
Den er stadig virkelig gift, Den er stadig virkelig gift, 
men den er uskadeliggjort, men den er uskadeliggjort, 
når vi er i Kristus.når vi er i Kristus.

Synden skal altså ikke Synden skal altså ikke 
bortforklares, men beken-bortforklares, men beken-
des og gøres op med som des og gøres op med som 
virkelig synd – også efter virkelig synd – også efter 
at vi er kommet til tro. En at vi er kommet til tro. En 
kristen er ifølge Luther over kristen er ifølge Luther over 
for Gud nemlig samtidig ret-for Gud nemlig samtidig ret-
færdig og synder – samtidig færdig og synder – samtidig 
fuldstændig retfærdig i Je-fuldstændig retfærdig i Je-
sus og fuldstændig synder i sus og fuldstændig synder i 
sig selv.sig selv.

Betyder det så, at vi bare Betyder det så, at vi bare 
skal lade stå til, når vi nu al-skal lade stå til, når vi nu al-
ligevel er og bliver syndere? ligevel er og bliver syndere? 
Nej!Nej!

Den kristnes kamp
Luthers bibelske undervis-Luthers bibelske undervis-
ning om retfærdiggørelse og ning om retfærdiggørelse og 
helliggørelse er meget klar-helliggørelse er meget klar-
gørende også i dag. gørende også i dag. 

Kort sagt kan man sige, Kort sagt kan man sige, 
at retfærdiggørelse handler at retfærdiggørelse handler 
om Kristus for os, og hellig-om Kristus for os, og hellig-
gørelse handler om Kristus i gørelse handler om Kristus i 
os. Retfærdiggørelse hand-os. Retfærdiggørelse hand-
ler om det, Jesus har gjort ler om det, Jesus har gjort 
for os, da han fuldbragte for os, da han fuldbragte 
frelsen, mens helliggørelse frelsen, mens helliggørelse 
er den vækst, der begynder er den vækst, der begynder 
i os, når vi kommer til tro på i os, når vi kommer til tro på 
Jesus.Jesus.

Når det gælder retfærdig-Når det gælder retfærdig-
gørelsen, er der tale om en gørelsen, er der tale om en 
domsafsigelse uden for os. domsafsigelse uden for os. 
Gud erklærer os retfærdige, Gud erklærer os retfærdige, 
fordi Jesus har taget vores fordi Jesus har taget vores 
synd og tilregnet os sin ren-synd og tilregnet os sin ren-
hed. Her er der ikke tale om hed. Her er der ikke tale om 
nogen form for proces. I det nogen form for proces. I det 
samme øjeblik, vi kommer samme øjeblik, vi kommer 
til tro på Jesus, ejer vi alt i til tro på Jesus, ejer vi alt i 
ham.ham.

Når det gælder helliggø-Når det gælder helliggø-
relsen derimod, er der tale relsen derimod, er der tale 
om en proces. Når vi kom-om en proces. Når vi kom-
mer til tro på Jesus, tager mer til tro på Jesus, tager 
Helligånden bolig i os, og så Helligånden bolig i os, og så 
begynder en kamp mod syn-begynder en kamp mod syn-
den og et ønske om at leve den og et ønske om at leve 
efter Guds vilje. efter Guds vilje. 

Der må skelnes klart mel-Der må skelnes klart mel-

lem retfærdiggørelse og lem retfærdiggørelse og 
helliggørelse, for hvis hellig-helliggørelse, for hvis hellig-
gørelsen og væksten i den gørelsen og væksten i den 
kristnes liv bliver gjort til kristnes liv bliver gjort til 
forudsætning for retfærdig-forudsætning for retfærdig-
gørelsen og dermed for frel-gørelsen og dermed for frel-
sen, er der ikke længere tale sen, er der ikke længere tale 
om sand helliggørelse, men om sand helliggørelse, men 
om gerningsretfærdighed og om gerningsretfærdighed og 
lovtrældom. lovtrældom. 

Fremmedelement
Samtidig hænger retfær-Samtidig hænger retfær-
diggørelse og helliggørelse diggørelse og helliggørelse 
uløseligt sammen. For det uløseligt sammen. For det 
første kan man ikke tale første kan man ikke tale 
sandt om helliggørelse uden sandt om helliggørelse uden 
retfærdiggørelsen som den retfærdiggørelsen som den 
nye virkelighed, helliggørel-nye virkelighed, helliggørel-
sen hører hjemme i. For det sen hører hjemme i. For det 
andet vil et liv i retfærdiggø-andet vil et liv i retfærdiggø-
relsens virkelighed nødven-relsens virkelighed nødven-
digvis medføre et liv i hellig-digvis medføre et liv i hellig-
gørelse. gørelse. 

En sand og levende tro er En sand og levende tro er 
ifølge Luther netop kende-ifølge Luther netop kende-
tegnet ved, at synden er ble-tegnet ved, at synden er ble-
vet et fremmedelement. Vi vet et fremmedelement. Vi 
er som kristne stadig virke-er som kristne stadig virke-
lige syndere, men synden er lige syndere, men synden er 
tilgivet, og vi kæmper mod tilgivet, og vi kæmper mod 
synden og for et liv efter synden og for et liv efter 
Guds vilje.Guds vilje.

Luther formulerede det Luther formulerede det 
på følgende måde i skriftet på følgende måde i skriftet 
mod Latomus: ”Alt er tilgivet mod Latomus: ”Alt er tilgivet 
ved nåden; men endnu ikke ved nåden; men endnu ikke 
alt er helbredt ved gaven. alt er helbredt ved gaven. 
Gaven er virkelig indgydt, Gaven er virkelig indgydt, 
surdejen er blandet [i me-surdejen er blandet [i me-
let]. Og den arbejder nu på let]. Og den arbejder nu på 

at rense den synd ud, som at rense den synd ud, som 
allerede er tilgivet personen, allerede er tilgivet personen, 
og jage den onde gæst bort, og jage den onde gæst bort, 
som den har fået frihed til at som den har fået frihed til at 
smide på porten.”smide på porten.”

Helliggørelsens kamp mod Helliggørelsens kamp mod 
den virkelige synd, der er den virkelige synd, der er 

tilbage, er ikke en kamp der tilbage, er ikke en kamp der 
kæmpes for at opnå retfær-kæmpes for at opnå retfær-
dighed over for Gud, men dighed over for Gud, men 
frihedens kamp og sejrens frihedens kamp og sejrens 
kamp, fordi den er inde-kamp, fordi den er inde-
sluttet i den sejr, Jesus har sluttet i den sejr, Jesus har 
vundet. vundet. 

Den kamp varer livet igen-Den kamp varer livet igen-
nem. Først når Jesus kom-nem. Først når Jesus kom-
mer igen, og vi skal se ham, mer igen, og vi skal se ham, 
som han er, skal det for evigt som han er, skal det for evigt 
være forbi med syndens være forbi med syndens 
virkelighed i os. Så skal alt virkelighed i os. Så skal alt 
blive nyt!blive nyt!

Er der synd i en kristen efter dåben? Ja, svarer Luther, men den er uskadelig på grund af nåden i Jesus.Er der synd i en kristen efter dåben? Ja, svarer Luther, men den er uskadelig på grund af nåden i Jesus.

DANIEL BURGDORF   Luther sammenligner synden med 
dødbringende gift. Den er stadig gift, men er uskadeliggjort, 
når vi er i Kristus

En kristens forhold til synden

Reformationen har stadig relevans

Selv om det i år er 500 år siden, reformationen rul-Selv om det i år er 500 år siden, reformationen rul-
lede over Europa, er der stadig tanker, vi kan lære af lede over Europa, er der stadig tanker, vi kan lære af 
i 2017. I anledning af Luther-året har Tro & Mission i 2017. I anledning af Luther-året har Tro & Mission 
derfor bedt seks personer, der er eksperter på et el-derfor bedt seks personer, der er eksperter på et el-
ler fl ere Luther-emner, om at skrive en artikel hver til ler fl ere Luther-emner, om at skrive en artikel hver til 
avisen.avisen.
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mationen, som er særligt aktuelle i LM i dag.mationen, som er særligt aktuelle i LM i dag.
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En kristens kamp mod synden er ikke et bidrag til frelsen, men en konsekvens af, at Jesus har købt mig fri

”Når vi kommer til tro på Je-”Når vi kommer til tro på Je-
sus, tager Helligånden bolig sus, tager Helligånden bolig 
i os, og så begynder en kamp i os, og så begynder en kamp 
mod synden og et ønske om mod synden og et ønske om 
at leve efter Guds vilje,” skri-at leve efter Guds vilje,” skri-
ver Daniel Burgdorf.ver Daniel Burgdorf.
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