1. samling
Hvorfor luthersk?
Er det ikke nok
at være kristen?
»Først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med
mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad
er Luther? Læren er dog ikke min … Hvordan er det
kommet så vidt med mig elendige, stinkende ormesæk,
at man har opkaldt Kristi børn med mit ulyksalige
navn? Lad være, kære venner, lad os slette partinavnene. Jeg er og vil ikke være nogens mester … Kristus
alene er vor mester.« Luther 1522
»Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi
navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer,
men så I holder sammen i tanke og sind. For Kloes
folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i
strid med hinanden. Jeg sigter til, at I siger hver sit:
Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til
Kristus. Er Kristus da blevet delt?« 1 Kor 1,10f
Splittelser og uenigheder er af det onde. Ofte har jeg
hørt velmenende kristne sige, at Gud elsker forskellighed, og at det er derfor, der er så mange forskellige
kirker. Jeg er enig i, at Gud elsker variation. Tænk bare
på skaberværket og forskelligheden i det! Jeg tror, at
Gud ikke bare holder af forskelligheder, han elsker dem
og har en mening med dem. Men disse forskelligheder
handler ikke om læreforskelle! Ellers ville Paulus ikke
have udtrykt sig, som han gør. Det er forkert, at kirken



er splittet op i fraktioner. Det er selvfølgelig fint, at
vores kirker har forskellige udtryk. Men læremæssigt
bør der være enighed.
I en af den danske folkekirkes fem bekendelsesskrifter, den Augsburgske Bekendelse, står der bl.a.:
»Ligeledes lærer de, at der bestandigt vil forblive én,
hellig kirke. Men kirken er de helliges forsamling, i
hvilken evangeliet læres rent og sakramenterne forvaltes ret. Og til kirkens sande enhed er det nok at
være enig om evangeliets lære og om sakramenternes
forvaltning. Det er ikke nødvendigt, at der overalt er
ensartede menneskelige overleveringer eller riter og
ceremonier indstiftede af mennesker; som Paulus siger:
»Én tro, én dåb, én Gud og alles Fader osv.«
Jeg håber, at kirken når at blive samlet i min levetid.
Jeg drømmer om, at alle kristne står sammen om lovsangen og proklamationen af vores frelser. Jeg har et
brændende ønske om forsoning blandt mine brødre og
søstre i Kristus. Men jeg tror ikke på, at en forsoning er
kristelig, hvis den kun bunder i et ønske om at mødes
om den laveste fællesnævner. Det må være Bibelen og
evangeliet, der er det bærende fundament for en sådan
forsoning.
Jeg tror, at man ved at studere Skriften ved Helligåndens vejledning kan komme frem til svar på de
forskellige teologiske spørgsmål, som skiller os, såsom:
- Hvad mener Bibelen egentlig med begrebet synd?
- Hvordan skal vi forstå læren om dåben?
- Hvordan får vi del i frelsen?
Personligt begyndte min rejse for alvor, da jeg var 17 år
gammel. Jeg er opvokset i et hjem, som var influeret af
den typiske færøske vækkelseskristendom; men vi var
ikke en troende familie. Min mor var kristen, men det
fik først for alvor lov til at komme til udtryk senere. Da



jeg var 17 år gammel, skete der noget markant i mit liv.
Jeg oplevede, at Gud greb ind i min verden, han talte
til mit hjerte. Og jeg oplevede, at jeg blev reddet ud af
synden i mit liv.
Jeg var helt klart blevet et troende menneske. Det
betød ikke, at så var alt faldet på plads for mig. Der var
stadigvæk ting i mit liv, som var fyldt med synd. Og så
var der alt det der med læren …
Jeg troede ganske vist, at Bibelen på en eller anden
måde var Guds ord; men samtidig var jeg overbevist
om, at noget af det skulle tages med et gran salt, for
eksempel skabelsesberetningen og anvisningerne om
forholdet mellem kønnene. Og så al den snak kirkerne
imellem. I min hjemby på Færøerne gik snakken mest
mellem folkekirken og Plymouth-Brødrene, der er den
største frikirke på Færøerne. Det er en konservativ, reformert og evangelikal kirke med et baptistisk dåbssyn.
Snakken gik særligt på dåb, og hvornår man var frelst.
Jeg kom i begge kirker og havde det fantastisk begge
steder. Jeg tager stadigvæk meget gerne til gudstjeneste
hos Plymouth-Brødrene, når jeg er på Færøerne. Men
jo mere jeg læste i Skriften, jo mere blev jeg overbevist
om, hvordan Bibelen taler om dåben. Dåben er »et genfødelsens bad«, dåben er at »blive født igen« eller »blive
født ovenfra«. Jeg indså, at det dåbssyn, som langsomt
begyndte at tage form i mig, var det lutherske dåbssyn.
Og det samme gjorde sig senere gældende på andre
områder.
Jeg er ikke færdig endnu. Og muligvis står jeg et
andet sted om 10 år, end jeg gør nu. Men så vidt jeg
kan se i øjeblikket, er det den konservative lutherske
teologi, som bedst matcher apostlenes. Og derfor kalder
jeg mig lutheraner. Men hvad så med Luther? Var det
ikke noget med, at han frabad sig, at man brugte hans
navn på den måde? Jo, og det har jeg stor sympati for.
Men når jeg i dag kalder mig lutheraner, så har det ikke



noget med Luther som person at gøre; men det handler om den reformation, som Gud brugte ham til i sin
kirke! Jeg opfatter reformationen som Helligåndens fornyelse. Og den lære, som denne gamle teolog kom med,
oplever jeg som en genopdagelse af den gamle kristne
lære. Derfor er jeg stolt af at kalde mig luthersk, for jeg
forbinder det ikke med en troskab mod Luther, men en
troskab mod Bibelen og evangeliet.

Disposition for smågruppemødet
Tjek ind
Begynd med at lave en kort associationsleg. Gruppelederen
siger et ord, og så svarer deltagerne i korte sætninger, en
ad gangen, hvad der kommer frem i deres tanker. Når alle
har svaret, går man videre til næste ord på listen. Vælg én,
der skriver det hele ned i stikordsform. Ordene er:
- Luther
- Nåde
- Sakramenter
- Guds ord
- Kirke.

Tilbedelse
Syng et par af Luthers salmer (f.eks. ’Nu fryde sig hver
kristen mand’ og ’Vor Gud han er så fast en borg’), og
fremsig trosbekendelsen. Brug jeres stikord fra associationslegen til at finde ting at sige Gud tak for.

Tilegnelse
• Tal sammen om betydningen af at være luthersk. Hvad
betyder det for jer i jeres personlige trosliv? Brug
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eventuelt igen stikordene fra associationslegen.
• Læs 1 Kor 1,10-13 og Ef 4,1-6. Disse vers taler klart
om, at det er meget imod Guds vilje, at hans kirke er
splittet. På den anden side er Bibelens lære om dåben,
om retfærdiggørelsen, nådegaverne osv. også forholdsvis tydelig, eller hvad?
- Hvad skal der til, for at vi når den enhed med vores
brødre og søstre i ånden, som de førnævnte vers taler
om – samtidig med at vi fastholder den lutherske lære
(hvis vi altså regner den lutherske lære for sand)?
- Grev Zinzendorf (1700-1760, grundlægger af
Brødremenigheden) sagde, at der var to slags troens
fællesskaber: 1) de dogmebaserede trosfællesskaber
(de lutherske, baptistiske, katolske osv.) og så det,
som han regnede for at være det vigtigste: 2) de
hjertebaserede trosfællesskaber. For de sidstnævntes
vedkommende var fællesskabet langt bredere, da
man her sagtens kunne være sammen på tværs af
konfessioner, for hjertets tro bandt dem sammen.
Groft sagt kan man sige, at det var troens inderlighed og ikke læren, som var det væsentlige. Når man
i dag tænker økumenisk, er det ofte med udgangspunkt i dette hjertebaserede trosfællesskab. Hvad
mener I om en sådan skelnen? Er den sund? Bibeltro? Luthersk?
• Snak om, på hvilke punkter den lutherske lære er
fælles med den øvrige kristenhed. Og snak om, hvor
de adskiller sig. (I kan eventuelt kigge i Luthers lille
Katekismus og i den Augsburgske Bekendelse for at se,
hvad den lutherske lære indeholder).

Tjeneste
For alle syv samlinger gælder det, at »tjenesten« har to
fokus-områder: dels jer, der er i gruppen: Hvordan kan I
tjene hinanden? Og dels andre: Hvordan kan I tjene dem?
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• Har Gud mindet dig/jer om noget konkret i dag (noget
du/I skal gøre, huske eller stole på)? Hvordan kan det
konkretiseres? (Hjælp hinanden med forslag)
• Bed for jeres område, og bed for hinanden. Det kan
være forskelligt, hvad der fungerer bedst i de forskellige grupper. Nogle vil have det godt med at skrive
bedeemner ned og så bede i stilhed. Andre vil foretrække, at man beder højt på skift. Nogle vil gerne
lægge hænderne på den, de beder for. Find ud af, hvad
der er bedst i jeres gruppe.
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