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I 50 år har KIRKELIG SAMLING OM BIBEL OG BEKENDELSE 
arbejdet på at samle medkristne om Bibel og Bekendelse. Vi er alle 
døbt til at tilhøre den samme Gud – Faderen, Sønnen og Helligånden 
– og  vi står derfor over for de samme udfordringer. På denne bag-
grund beder vi jer overveje, hvad vi her skriver. Vi vil gerne hermed  
opmuntre til, at man retter blikket mod det kommende Gudsrige 
snarere end mod det, der anses for acceptabelt i den verden, som går 
sin undergang i møde. 
 

Vi tilslutter os KIRKENS JA OG NEJ, som blev udsendt af 11 præ-
ster i 1964 (se: www.kirkelig-samling.dk). Vi finder, at dette skrift er 
mindst lige så aktuelt i dag som dengang. Men samtidig møder vi nye 
udfordringer, som motiverer til stadig at hævde bibelsk lære og 
afvise vranglære. 
 

1. Jesus er vejen, sandheden og livet 
Vi fastholder med Bibelen, at Jesus er vejen, sandheden og livet (Joh 
14, 6). Det betyder ikke, at der ikke er sandheder i verdens forskel-
lige religioner, så sandt som ethvert menneske er skabt i Guds billede 
(Rom 1,19-20). Men det betyder, at der ikke er frelse i nogen anden: 
”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker 
noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved” (ApG  4, 
12). 
 

Derfor afviser vi tanken om alles frelse og den tanke, at andre religi-
oner og anskuelser skulle være veje til frelse. Hvis en jøde, muslim 
eller hedning frelses på dommens dag, vil det være af Guds nåde og 
p.g.a. Jesu forsonergerning. Der må sondres mellem den tro, vi tror 
med (fides qua) og troens indhold (fides quae). Hvad det første 
angår, kunne allerede Luther sige, at vi hos tyrkerne (muslimerne) 
ville møde en langt stærkere tro end hos mange kristne, men vi 
frelses ikke ved religiøsitet. Vi frelses derimod alene af nåde og ved 
tro på Jesus Kristus. Netop derfor må vi tage afstand fra tendenser til 
at anerkende andre religioner og anskuelser som frelsesveje. 
 

2. Kirken 
Vi fastholder med Bibelen og vore bekendelsesskrifter, at Kirken er 
en del af troens indhold, fordi den har sin oprindelse hos Gud. Den er 



hans Kirke – hans pagtsfolk, som er blevet til ved udvælgelse i Jesus 
Kristus. Dette fællesskab er Kristi legeme (1 Kor 12,27 og Kol 1,24). 
Det betyder, at Kirken er en levende organisme. Med den er Jesus 
Kristus nærværende i og for verden. Kirken er altså i ham og han i 
den. Derfor er tro på Kristus tro på hans Kirke, og tro på Kirken er 
tro på Kristus.  
 

Derfor afviser vi den opfattelse, at Kirken er en organisation og der-
med en menneskelig fællesskabsform, der er blevet til ved, at en flok 
mennesker har sluttet sig sammen i et trosfællesskab og således eta-
bleret en Kirke. 
 

3. Dåben 
Vi fastholder, at dåben er genfødelsens sakramente, hvor Gud tager 
os til nåde og optager den enkelte person i Kirken. Dermed bliver 
den, der døbes, en del af det trosfællesskab, som er Kristi legeme. 
Dåben er altså den begivenhed, hvorved vi indføres i troslivet, og 
dermed en gave, der altid står ved magt. 
 

Derfor vender vi os imod tendensen til at privatisere dåben, og vi af-
viser den opfattelse, at dåben er en symbolsk handling eller en men-
neskelig bekendelseshandling. Dåben er heller ikke blot en forkynd-
else af, at alle mennesker er Guds børn, eller et løfte om at få troen 
på et senere tidspunkt. Netop i dåben giver Gud barnet den tro, der i 
hans øjne er stor nok til at tilegne sig dåbens gave. 
 

4. Nadveren 
Med Luthers lille Katekismus fastholder vi, at alterets sakramente 
”er vor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod, i brødets og vinens 
skikkelse, indstiftet af Kristus selv til mad og drikke for os kristne.” 
Og vi fastholder videre med Luther, at det er konsekrationen – frem-
sigelsen af Jesu egne ord ved nadverens indstiftelse – der gør brød og 
vin til Jesu Kristi legeme og blod for os. Det er derfor ikke holdbart 
at uddele uindviet brød og vin. Og da nadveren er den nye pagts 
påskemåltid, fastholder vi også, at usyret brød og vin er de rette 
nadverelementer. Til netop usyret brød og vin er der knyttet en 
omfattende bibelsk symbolik, hvortil kommer, at det var netop disse 
elementer, Jesus selv brugte ved indstiftelsen af nadveren. 



Vi afviser den tanke, at man kan indbyde muslimer og andre ikke-
kristne til at deltage i nadveren. 
 

Bag tendensen til at indbyde ikke-kristne til nadveren ligger en 
manglende forståelse af såvel nadveren som af Kirken. Ved at hen-
vise til, at Jesus spiste sammen med toldere og syndere, viser man, at 
man ikke har forstået, at nadveren ikke blot er et måltidsfællesskab, 
men den nye pagts påskemåltid, hvor vi får del i Jesu Kristi legeme 
og blod. Nadverbordet er Herrens bord, som vi ikke kan disponere 
over, som om det var vort bord. Og Kirken er gudsfolket under den 
nye pagt, som vi indlemmes i ved dåb og tro. Fra første færd har det 
da også været et krav, at kun døbte deltog i nadveren. Det fremgår  
f.eks. af det oldkirkelige skrift Didaké, som er næsten samtidigt med 
Ny Testamente. Nadveren er i øvrigt i overensstemmelse hermed 
blevet kaldt helliggørelsens sakramente. 
 

5. Gudstjenesten 
Vi fastholder, at gudstjenesten er menighedens gudstjeneste. Gud 
kalder os sammen – tager os så at sige i audiens og lader os dermed 
træde synligt frem som menighed. Jesus Kristus er gudstjenestens 
hovedperson. Den er derfor stedet for Guds frelsesnærvær, og dens 
form må naturligvis bestemmes heraf. Den er i øvrigt at forstå som 
en samtale med Gud, hvor præsten fungerer som Guds talerør over 
for menigheden og som menighedens talerør over for Gud. 
 

Hvad angår gudstjenestetidspunktet, er der intet i vejen for, at der 
kan holdes gudstjeneste på en hvilken som helst dag i ugens løb, men 
det er vigtigt at fastholde søndagen som den centrale 
gudstjenestedag. Søndagen er nemlig såvel skabelsens som 
nyskabelsens første dag. Den er derfor den dag, hvor lyset og livet 
sejrer over mørket og døden. Den er Jesu opstandelsesdag og derfor 
en forsmag på den kommende verdens liv. Her bliver det kristne håb 
synligt. Vi finder, at ophævelsen af lukkeloven står i modsætning 
hertil, hvorfor vi beklager denne. 
 

Vi afviser hermed den opfattelse, at gudstjenesten skulle være 
menighedens ejendom, som man efter forgodtbefindende kan tilpasse 
skiftende tiders samværsformer. Gudstjenesten er nemlig hverken et 



kristeligt møde eller et vækkelsesmøde, hvor mennesker samles for 
at høre om Jesus, men den er stedet, hvor han kommer til os som 
frelseren og udruster os til at leve i tro. 
 

6. Ægteskabet 
Vi fastholder, at mennesket er skabt af Gud som mand og kvinde, og 
at Gud dermed har indstiftet ægteskabet og velsignet mand og kvinde 
til som Skaberens medarbejdere at blive ”frugtbare og talrige”  
(1 Mos 1,27-28). Denne guddommelige indstiftelse som en livsvarig 
forbindelse mellem én mand og én kvinde har Jesus bekræftet (Matt 
19,4-5). Dermed er vielsesløftet ikke blot et gensidigt løfte, men også 
et løfte til Gud. 
 

Vi afviser derfor Folketingets omtolkning af ægteskabet til også at 
kunne være et forhold mellem to personer af samme køn, ligesom vi 
finder det yderst beklageligt og i sidste ende kirkesplittende, at fler-
tallet af biskopperne har accepteret denne omtolkning. Vi afviser, at 
uenigheden om opfattelsen af ægteskabet blot er en uenighed om 
tolkning. Det er en strid om, hvorvidt vi som Kirke skal holde fast 
ved Guds klare ord eller vilkårligt bortfortolke det. Vi må stadig med 
N.F.S. Grundtvig sige: 
 

Vor tro er ej på hvad som helst, 
man kristendom vil nævne, 

men på ham, os har skabt og frelst 
og fører på det jævne. 

                        (DS 384,2) 
 

Også på anden måde sættes der spørgsmålstegn ved det af Gud ind-
stiftede ægteskab. Det er således velkendt, at antallet af skilsmisser 
er steget ganske meget i de senere år. Det er også samfundsmæssigt – 
ikke mindst af hensyn til børnene – et problem. 
 

Netop fordi ægteskabet berører hele samfundet, må vi også afvise 
den ikke ualmindelige holdning, at forholdet mellem mand og kvinde 
er en ren privatsag, som alene vedkommer de to. Denne holdning har 
sikkert medvirket til at gøre det acceptabelt, at man bare flytter sam-
men uden at indgå ægteskab. 
 



Når Luther taler om ægteskabet som en verdslig sag, er det i øvrigt 
ikke for at hævde et ikke-religiøst syn på ægteskabet. Det er tvært-
imod for at slå fast, at også ikke-kristnes ægteskaber er 
guddommeligt indstiftet ved skabelsen. 
 

Ægteskabets guddommelige oprindelse bekræftes af Apostlen 
Paulus, idet han peger på, at forholdet mellem mand og kvinde i 
ægteskabet er et billede på forholdet mellem Kristus og Kirken (Ef 
5,22-33). Hermed understreger han også, at ægteskabet netop er et 
forhold mellem én mand og én kvinde. 
 

7. Autoriteten i Kirken 
Vi fastholder med Luther og Kirkens bekendelsesskrifter, at Guds 
ord, som det findes i Bibelen, er Kirkens øverste autoritet. Bibelen er 
i øvrigt klar og forståelig, når den fortolkes ud fra Kristusbekendel-
sen. I 2 Tim 3,15 hedder det således: ”Fra barnsben kender du De 
hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på 
Kristus Jesus. 
 

Vi fastholder videre, at enhver døbt og troende er et myndigt medlem 
af Kirken, men samtidig er vedkommende bundet til at holde fast ved  
Guds åbenbaring i Skriften ud fra den tro, vi er døbt på. 
 

Vi afviser den tanke, at den enkelte med henvisning til personlig ånd-
elig erfaring eller eget skøn med rette kan hævde synspunkter, som er 
i modstrid med Bibelen. 
 

Siden oplysningstiden og Fr. Schleiermacher (1768-1834) har der 
været en tendens til at opfatte den enkelte kristnes erfaring som pro-
testantismens grundlag. De lutherske Kirker har dog altid holdt fast 
ved Den hellige Skrift og Bekendelsen som deres grundlag. 
 

Vi fastholder, at nøglen til en ret tolkning af Den hellige Skrift i vor 
tid må hentes i Skriften selv og ikke i tidsånden. 
 

8. Kirkens forhold til staten 
Ud fra Jesu ord om, at Hans Rige ikke er af denne verden (Joh 18,36) 
og ordene ”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds 
er!”  (Matt 22,21) samt i overensstemmelse med Rom 13 fastholder 



vi, at kristne må anerkende kejserens (statens) styre som legitimt. 
Kirken skal ikke søge verdslig magt. Samtidig måtte Kirken allerede 
i oldtiden afvise kejseren, når han ville dyrkes som en gud, og følge-
lig nægte at ofre til kejseren. Kirken må altid minde staten om, at 
dens opgave er at sikre fred og retfærdighed. Allerede Rom 13 rum-
mer da også indirekte kritik af en øvrighed, der svigter sin opgave. 
Staten skal være en retsstat, der ikke må være korrupt. 
 

I det tyvende århundrede har vi oplevet totalitære stater under kom-
munismen og nazismen. Disse ideologier ville beherske hele menne-
sket. Og hvor de fik magten, har staten derfor ikke holdt sig til sine 
opgaver, men har villet beherske børneopdragelse og kulturliv. De 
har kort sagt haft en tendens til at guddommeliggøre sig selv. I visse 
former for islamisme ser vi i dag tilsvarende tendenser. 
 

I Norge formulerede kristne ledere under besættelsen (1940-45) i 
skriftet ”Kirkens Grunn” (1942) en bekendelse, hvor man afviste den 
totalitære stats krav på at beherske børneopdragelsen og kulturlivet, 
ja, Kirken selv. Det førte til, at mange kirkelige ledere blev afsat og 
mistede friheden. Biskop Eivind Berggrav kom i husarrest og skrev i 
denne periode en senere udgivet bog ”Staten og Mennesket” (1945). 
Heri hævder han, at Kirkens opgør med det totalitære diktatur, er for 
intet at regne mod det opgør med det totalitære demokrati, der må 
komme. 
 

Kirken må derfor være på vagt, når en demokratisk styret stat udvik-
ler totalitære tendenser. Hævder staten således, at værdier som demo-
krati og ligestilling m.m. må anerkendes af alle og beherske både  
folkeskolen og folkekirken samt være betingelse for tilskud, da står 
vi over for en ny form for kejserdyrkelse. Staten må i øvrigt  holdes 
fast på, at den som retsstat også er kaldet til at beskytte det ufødte 
barns ret til liv. Vi må fastholde forældres ret til at drive skoler i 
overensstemmelse med deres religiøse overbevisning. Og endelig må 
vi fastholde jøders og muslimers ret til at omskære deres sønner, når 
dette sker under ordnede forhold. 
 

9. Nedlæggelse af kirker 
Vi glæder os over vore mange gamle og nyere kirker, som gennem 



årene har været hjemsted for menigheder samlet til gudstjeneste. Vi 
finder derfor, at det er et smerteligt tidens tegn, at der nu tales om 
nedlæggelse af både gamle og nyere kirker. 
 

Har en kirke mistet sit befolkningsmæssige grundlag, kan det komme 
på tale at nedlægge den eller tage den ud af brug til gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Det bør altså ikke være økonomiske hensyn, der 
begrunder, at en kirke nedlægges eller tages ud af brug. 
 

Når et sogn mister sit helligsted, går der nemlig noget tabt. Kirkebyg-
ningen er jo ikke blot stedet, hvor evangeliet er blevet forkyndt og 
sakramenterne forvaltet. Den er også det hjem, hvor slægt efter slægt 
er blevet døbt, konfirmeret, viet og begravet. Og så er den desuden 
stedet, hvor man gennem årene har været samlet til tilbedelse og for-
bøn, og hvorfra Guds velsignelse er blevet lyst over menighed og 
sogn. 
 
 

 
 
 


