
Det er din egen 
skyld, men Gud 
har en løsning

(om arvesynden)



Indledning

ÂEn diagnose kan 
være befriende, 
selv om den er 
barsk.

ÂEn befrielse 
at forstå, 
hvad synd er.



Fred med Gud

ÂEn rigtig forståelse af synd er en 
forudsætning for at forstå, hvad 
frelse er ... 

Â... og dermed også en forud -
sætning for fred med Gud.



Vi er ikke neutrale

ÂLuther kæmpede i 
ti år med dårlig 
samvittighed over 
for Gud ...

Â... indtil han for -
stod, at vi ikke i 
udgangspunktet er 
neutrale i forhold 
til Gud.



Guds gerning

ÂVi har ikke evnen til at tro på den 
eneste sande Gud.

ÂFrelsen er helt igennem Guds 
gerning og Guds nåde.

ÂOgså det, at vi tager imod ham i tro.



Den augsburgske Bekendelse

ÂArtikel 1: 
Gud som evig, 
almægtig og treenig.

ÂArtikel 2: 
Om arvesynden



Den augsburgske Bekendelse

ÂArtikel 2: Arvesynden

Ligeledes lærer de, at efter Adams fald fødes 
alle mennesker, der er blevet til på naturlig 
måde, med synd, dvs. uden frygt for Gud, uden 
tillid til Gud og med begær, og at denne 
nedarvede sygdom eller brøst i sandhed er 
synd, som fordømmer, og også nu bringer evig 
død over dem, der ikke genfødes ved dåben og 
Helligånden.                                ... >



Den augsburgske Bekendelse

ÂArtikel 2: Arvesynden

... De fordømmer pelagianerne og andre, der 
siger, at nedarvet brøst ikke er synd, og som for 
at formindske herligheden ved Kristi fortjeneste 
og velgerninger påstår, at mennesket kan 
retfærdiggøres for Gud ved fornuftens egne 
kræfter.



Definition af synd

ÂSynd = at 
ramme ved 
siden af målet



Definition af synd

ÂSynd = at 
ramme ved 
siden af målet

Âhver gang

ÂGå fejl af Guds 
vilje - med 
vilje, eller 
uforvarende.



Definition af synd (i Matt)

ÂMatt 5,48: 
Så vær da fuldkomne, som jeres 
himmelske fader er fuldkommen!

ÂGuds krav handler ikke kun om 
gerninger. Nogle mener, at der burde 
stå "helhjertede" - men det tager ikke 
brodden af ordene.



Definition af synd (i Matt)

ÂMatt 15,19:
Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, 
ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk 
vidnesbyrd og bespottelser.

ÂJesus forklarer, hvor synden har sin rod, 
og giver eksempler på, at synd både er 
tanker, handlinger og ord.



Definition af synd (i Matt)

ÂMatt 22,36-39:
»Mester, hvad er det største bud i 
loven?« [Jesus] sagde til ham: »Du skal 
elske Herren din Gud af hele dit hjerte 
og af hele din sjæl og af hele dit sind.«

ÂIkke en bestemt handlig, men mang-
lende kærlighed til Gud og vores næste.



Definition af synd

ÂNogle har forsøgt at skelne mellem 
synd og skrøbelighed (brøst). At vi ikke 
gør så meget godt, som vi burde, 
skyldes skrøbelighed, og medfører ikke 
skyld.

ÂDen, der altså ved, hvad der er det 
rette, men ikke gør det, er en synder.

(Jak 4,17)



Definition af synd

ÂSynden sidder 
i vores natur

Hvis nubieren kunne 
skifte sin hud og 
panteren sine pletter, 
kunne I også handle 
godt, I ondskabens 
lærlinge! (Jer 13,23)



Ikke arveskyld

ÂArvesynden er ikke retfærdig siger nogen. 
Det sagde man allerede på Jeremias' tid:
"Fædrene spiste sure druer, og sønnerne får 
stumpe tænder." (Jer 31,29)

Â"Nej, enhver skal dø for sin egen synd; 
ethvert menneske, der spiser sure druer, får 
selv stumpe tænder." (Jer 31,30)

ÂDet handler om arvesynd - ikke arveskyld .



Fra kirkens første tid

ÂArvesynd var en del af kirkens lære helt 
fra begyndelsen. Ingen talte om, at 
menneske blev født neutralt, og var i 
stand til frit at vælge Gud.

ÂDer var også enighed om, at synden 
har skadet mennesket, men ikke 
frataget det evnen til at kunne gøre 
noget godt.



Augustin

ÂAugustin (354-430) 
understregede arve-
syndens betydning.
Den er mere end en 
skade og en svækkelse.

Â"Da mennesket ikke ville, hvad det 
kunne, kunne det siden ikke, hvad det 
ville," sagde han.



Augustin

Â"Ethvert menneske er helt 
igennem bundet af synden 
og kan ikke undslippe."

ÂHans vigtigste argument 
var: "Synden kom ind i verden ved ét 
menneske, og ved synden døden." 

(Rom 5,12)



Pelagius

ÂPelagius (cirka sam-
tidig med Augustin)

Â"Hele Bibelen er fuld at opfordringer til gode 
gerninger. Altså må mennesket være i stand 
til at vælge det gode," sagde han.

ÂMennesket fødes neutralt, men oplæres til 
synd.

ÂKun gerninger kan være synd.



Pelagius

ÂEn afsvækket form for Pelagius'
opfattelse blev anerkendt i en del af kirken i en 
periode, men i år 529 vandt Augustins lære 
formelt.

ÂMen den forkerte opfattelse forsvandt ikke. 
Rigtig mange kristne - måske de fleste - vil i dag 
være mere tilbøjelig til at holde med Pelagius 
end med Augustin.

ÂLuther bekæmpede energisk pelagianisme.


