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INDLEDNING

Indledning

Døberbevægelsen i grundrids

Begrebet ’ana-baptist’ – ’Wiedertäufer’ – var oprin-
delig Ulrich Zwinglis øgenavn for  de første døbere
under reformationen. Zwingli brugte begrebet som et
skældsord.  Det  betyder  ’gen-døber’.  Men i  dag har
traditionen efer dem, der lod sig døbe i Zürich i ja-
nuar 1525 og fremefer, taget navnet til sig som en
hædersbetegnelse.
Martin  Luther  stemplede  også  uden  nuancer  alle
grupper  på  reformationens  venstreføj  med
skældsord (såsom ’sværmere’).  Det  er  først  i  nyere
tid, at de kirkehistoriske fremstillinger har indført et
nuanceret sprog om grupperingerne på ’reformatio-
nens venstreføj’.
Døberne  var  først  og  fremmest  kendetegnede  ved
deres  dåbssyn.  Bekendelsesdåben  var  central,  men
også i deres syn på kirken som et frit fællesskab af
bekendende troende adskilte de sig fra de øvrige re-
formatorer. Den principielle pacifsme, der kendeteg-
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INDLEDNING

nede mange af døberne, er også et væsentligt kende-
mærke.

Diøbesbevægel esne h om hsadpkal hsefosmaepon

Flere  af  de  første  døbere,  de  såkaldte  schweiziske
brødre, kom fra Zwinglis gruppe af teologistuderen-
de. Historien om de første døbere under reformatio-
nen er således også historien om Ulrich Zwingli og
hans reformation i Zürich.
Allerede som student var Zwingli i kontakt med sam-
tidens store humanist, Erasmus af Roterdam, som af
fere omgange fra 1514 boede og forelæste i  Basel.
Zwingli  lærte græsk, læste  Novum hTe eameneum og
kirkefædrene,  og  fremstod  snart  som en  reformka-
tolsk  bibelhumanist.  I  Zürich  startede  Zwingli  en
’profetskole’,  hvor  man  blandt  andet  læste  græske
klassikere,  den latinske Bibel,  det hebræiske Gamle
Testamente og studerede kirkefædrene.
I profetskolen deltog blandt andre Felix Manz, Con-
rad Grebel og Georg Blaurock. Her læste de Erasmus’
Ny Testamente, og blev inspirerede af hans tolkning
af  blandt  andet  Mathæus’  missionsbefaling  (28,18-
20) og af dåbsberetningerne fra de første menigheder.
Fra 1520 til 1523 blev de teologiske forskelle mellem
dem og Zwingli dog stadig større. På den baggrund
opstod deres væsentligste kritik af Luther og Zwingli,
som var for tøvende og udviste for stor tålmodighed,
når det gjaldt kirkelige reformer.  Denne kritik blev
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DØBERBEVÆGELSEN I GRUNDRIDS

fremsat på de såkaldte ’disputationer’ om kirke- og
dåbssyn, som gruppen i 1524 deltog i i Zürich.
Den 21. januar 1525 skred døberne til handling efer
deres overbevisning. De lod sig døbe af hinanden ved
overøsning,  hvorefer  de  stifede  den  første  døber-
menighed. Kirken skulle bestå af disciple, der er døbt
på deres kristusbekendelse. En sådan menighed har
intet med den borgerlige øvrighed at gøre, idet den
skal holde sig fri af enhver politisk myndighed. Den
er selvstyrende,  og udbreder evangeliet  via  diakoni
og vidnesbyrd, idet den forstår sig som et gudsfolk,
sendt af kirkens Herre til den kultur, hvori den lever.
Kirken lever p hmission.
Hurtigt slutede fere sig til døberbevægelsen, herun-
der Wilhelm Reublin og den tidligere munk Michael
Satler, der blev ledende skikkelser. Døberbevægelsen
spredte sig hurtigt til sydtyskland, hvor den tidligere
katolske præst Balthasar Hübmaier blev en ledende
teolog. Da evangeliet  kun kan antages i frihed, må
der herske samvitigheds- og religionsfrihed for alle,
dvs. for såvel kristne som jøder og tyrkere (muslimer)
(se Balthasar Hübmaiers skrif om religionsfrihed fra
1524).
Døberne blev fra den første menigheds stifelse fred-
løse: Kirkeligt havde de sat sig uden for storkirken og
var derfor  genstand for  dens forfølgelse.  Borgerligt
havde de også sat sig ud over fællesskabet i  samti-
dens kultur,  hvor kirke og samfund (byen, fyrsten-
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dømmet o.l.) udgjorde en enhed. I Zürich og omegn
blev der døbt ca. 800, hvoraf kun få levede efer for-
følgelserne i 1528.

Diøbese hfås hdese  h’esedje hdåb’ hda hde hdsukne  hp hZüspch
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Rødder og udbredelse

I dag diskuteres det ofe, hvor vi i det bredere per-
spektiv skal søge baggrunden for døberbevægelserne.
Svaret er ikke entydigt. Derfor er teorien om én en-
kelt  oprindelse (mono-genese) blevet suppleret med
hypotesen om fere mulige rødder (poly-genese).
Set i forhold til ’storkirken’ peger kirkehistorikere på
fere sammenhænge, hvorfra døberne kan have hen-
tet  deres  inspiration.  I  senmiddelalderen  var  der
mange opbrudstanker i omløb. Alt efer hvilket per-
spektiv de ses i, benævnes de enten som reformbe-
vægelser eller som kæterbevægelser.

Diøbesbevægel esne  hsøddes

Her skal de vigtigste inspirationskilder bag døberbe-
vægelserne nævnes i korthed:
Humanp men: De bibelske skrifer skal læses på deres
originalsprog som et vigtigt opgør med kirkens lange
tradition, der på latin var blevet knytet til pavedøm-
met.  Tidens  måske  mest  lærde  teolog,  Erasmus  af
Roterdam, var den førende bibelhumanist, der ville
’tilbage til kilderne’ (ad hfonee ). Erasmus udgav i 1516
Det nye Testamente på græsk og vigtige kommenta-
rer til blandt andet Mathæusevangeliet og Apostle-
nes Gerninger, som Zwinglis studenter læste.

5



INDLEDNING

Sppspeualpeeeen: Den katolske kirkes forskellige former
for spiritualitet, hvoraf der var fere nye i tiden – især
Impeaepo  hChsp ep-fromheden – pegede på  en  forplig-
tende, personlig Kristus-eferfølgelse.  Dete blev se-
nere  for  døberne  et  markant  kirkekendetegn.  Ikke
mindst  fk  det  før-reformatoriske  anonyme  værk
Dieue che hTheologpe  hstor betydning for især sydtyske
døbere.
Kpskelpge  h sefosmbevægel es:  Flere  gange  i  senmid-
delalderen forsøgte forskellige grupper på geografsk
forskellige platforme at reformere storkirken. Flere af
disse  bevægelser  kendte  døberne  til.  Valden esne,
opkaldt efer Peter (Pierre) Valdes (1100-tallets Fran-
krig), lagde vægt på fatigdomsidealet og et nøjsomt
liv.  Lollasdesne,  grundlagt af John Wyclif (1300-tal -
lets England), var stærkt kritiske overfor pavedøm-
met og dets misbrug, der blev spiddet ud fra tanken
om, at bibelen er kirkens øverste autoritet. Hu pttesne,
opkaldt efer Johan Huss (1400-tallets Bøhmen), vir-
kede for evangeliets frie forkyndelse,  præsteskabets
afkald på verdslig magt,  streng kirketugt og for,  at
nadveren  skulle  nydes  i  begge  skikkelser  (brød  og
vin) af hele menigheden.
Samfund eænknpngen: Marsilius af Padua (1300-tallets
Italien) var både politisk og kirkelig reformator. Sta-
ten er en sammenslutning af  individer,  hvis  forfat-
ning afænger af tid og omstændigheder og bestem-
mes  af  folket.  Den lovgivende magt  skal  ligge hos
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borgerne,  mens  lovens  form udarbejdes  af  jurister.
Den udøvende magt lå hos fyrsten, der valgtes af fol-
ket.  Kirkens  myndighed  i  verdslige  sager  skulle
afskafes. Marsilius blev bandlyst, men levede til sin
død under  Ludvig  af  Bayerns  beskytelse.  Flere  di-
mensioner af  døbernes  samfundssyn synes  at  have
deres rødder i denne tænkning.
Die hepdlpge hsefosmaeoses: Luthers og Zwinglis reforma-
toriske teologi efer 1517 var givetvis inspirationskil-
der. Døberne i Zürich brevvekslede i 1524 også med
de mere radikale reformatorer: Andreas Karlstadt og
Thomas  Müntzer.  Sidstnævnte  blev  oprørsleder  i
Bondekrigen 1524-25, hvor han blev taget til  fange,
tortureret og halshugget. Erfaringerne fra bondeop-
røret  sate  sig  tydelige  spor  hos  døberne  i  årene
umiddelbart efer.

Diøbesne  hudbsedel e

Af forskellige grunde – både forfølgelsen og forstå-
elsen af, at kirken er sendt med evangeliet til  dens
omverden – blev døberne hurtigt kendt over det me-
ste af det daværende central-Europa. De forskellige
grupper, der opstod, havde nævnte fællestræk, men
hertil  kom  karakteristiske  træk,  der  varierede.  En
oversigt over denne diferentiering kan se således ud:
Schwepzp ke  h Bsødse,  januar  1525:  Felix  Manz  (død
1526,  Limmat),  Conrad  Grebel  (død  1526),  Michael
Satler (død 1527) m.f. – Bekendelsen fra Schleitheim
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(1527) med 7 trosartikler, der gør rede for gruppens
egenart, hører hjemme her.
Sydey kland (Waldshut)  og  Mähren  (Nikolsburg),
april 1525: Balthasar Hübmaier (død 1528 i Wien) –
’anabaptismens teolog’ – og Jakob Huter (død 1536),
hvis eferfølgere hører til de grupper, der er præget af
radikalt  ejendomsfællesskab.  Herfra  stammer
huteriterne,  der  efer  emigration  lever  i  Canada i
dag.
Sydey kland (Augsburg):  Den tidligere  Erasmus-stu-
dent Hans Denck udgav i 1525 en bekendelse, hvori
han redegjorde for et spiritualistisk skrifsyn og tros-
begreb samt et dåbssyn, hvor dåben udtrykker et in-
dre forhold. Hans Denck fk en ledende rolle og blev
af modstandere omtalt som ’gendøbernes pave’.
Sydey kland (Franken)  og  Ø espg (Tyrol),  sommeren
1526: Hans Hut (død 1527),  der blev socialt bevidst
efer Bondekrigen, hørte til denne gruppe. Det gjorde
også dens ledende skikkelse Pilgram Marpeck (død
1556), der med et luthersk skrifsyn modstod spiritu-
alismen. Han afviste både ejendomsfællesskab (hute-
riterne) og magtanvendelse (Münster-gruppen).
Nosdey kland  hog h Holland (med gæstevisit  i  Sverige,
Baltikum og Syddanmark): Her hører Melchoir Hof-
mann til med sine apokalyptiske syner om gudsrigets
opretelse,  som  inspirerede  Jan  van  Leiden’s  guds-
rige-eksperiment i Münster 1534-35.
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Holland: hDen fredelige gren af døberbevægelsen blev
opsamlet af Menno Simons (1496-1561), der udvikle-
de en pacifstisk kongregationalisme, som videreførte
grundprincipperne  i  artiklerne  fra  Schleitheim-
bekendelsen. Eferkommerne emigrerede via England
til USA og lever i dag her som blandt andet menno-
niter.

Kose hoves h psednpngen haf hdøbese hpå hsefosmaepon epden.

Diøbesne h– hen hfosfulge hmpnospeee

Reformationens døbere var vidt forskellige. Alligevel
var  der  enkelte  træk,  der  kendetegner  –  næsten  –
dem alle, blandt andet deres kirkesyn. Generelt brød
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INDLEDNING

de med det gamle territorial-princip, der havde været
gældende siden slutningen af det  4.  århundrede,  at
alene én bestemt udgave af den kristne bekendelse
kunne tolereres på et bestemt geografsk område.
I  Vesteuropa  havde  denne  konstruktion  kun  været
anfægtet, når andre udgaver af kristentroen end den
Romersk Katolske Kirke ønskede at gøre sig gælden-
de  –  fx  Valdenserne.  Nu blev  det  igen  aktuelt,  ef-
terhånden  som  lutheranere,  reformerte  og  døbere
dukkede op som afvigere i forhold til Den Katolske
Kirke.
Døberbevægelsen blev reformationstidens ’kirke un-
der  jorden’.  Men  døberne  blev  på  grund af  forføl-
gelsen hurtigt  spredt  og deres budskab kendt.  Ofe
samledes de i lader, i skovene eller i klipperne – som
fx ’Døberhulen’ (Täuferhöhle) ved Bäretswil øst for
Zürich, hvor fere hundrede døbere fejrede gudstjene-
ste i ’naturens katedral’.
’Den  stridende  kirke’  endte  som  ’martyrkirke’.
Zwinglis  tilhængere  druknede  dem,  lutheranerne
ombragte dem med sværd og katolikkerne brændte
dem på bålet. Ingen kender det præcise antal på disse
martyrer.  Forskerne  anslår  det  til  mellem  5.000-
10.000 døbere, der døde frem til religionsafalerne i
1555.
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Dien h åkaldee h’Diøbeshule’ h(Täufeshöhle) hved hBäsee wpl hø e hfos
Züspch, hhvos hdøbese hgemee h pg hfos hmyndpghedesne.

Baggrunden for denne skæbne skal fndes i  lovgiv-
ningen på reformationstiden. En løsning på ’proble-
met’ i Midteuropa fandt kejser Kasl hV frem til, da han
4. januar 1528 indførte påbud om, at alle der gendøb-
tes skulle henretes.
Det fremgår, at kejseren ønskede denne ’Endlösung’
blandt andet på grund af døbernes politiske og demo-
kratiske idéer (deres opbrud fra den middelalderlige
enhedskultur) samt deres teologiske ’vildfarelser’: Et
nyt syn på kirken som Cospu  hChsp ep (kirken er ’Kri-
sti legeme’ i samfundet), der er sendt med evangeliet

11

http://anabaptist.dk/wp-content/uploads/2016/01/800px-T%C3%A4uferh%C3%B6hle2.jpg


INDLEDNING

til samfundet – og at denne kirke i mission skal er-
state  Cospu  hChsp epanum,  enheden mellem folk og
kirke i samtidens kristendomskultur.
Andet  kapitel  i  lovgivningen  fulgte  med
Religionsfreden  i  Augsburg  fra  1555.  Her  blev  der
fastlagt to principper, der skulle skabe fred mellem de
indbyrdes  stridende  kirker,  der  kom  ud  af
reformationen.
Det  første  princip  fastslog,  at  ’regenten,  der  har
magten,  bestemmer  folkets  religion’  –  cuju  h segpo,
eju  hselpgpo. Hvis fyrsten er katolsk, skal folket være
katolsk;  hvis  fyrsten  er  luthersk,  bliver  folket
luthersk.  Hvis  undersåterne  ikke  vil  rete  ind  og
slute sig til fyrstens konfessionskirke, har de ret til
at skafe sig af vejen, dvs. ret til  at emigrere –  ju 
empgsandp.
Fra  1555  omfatede  disse  principper  katolikker  og
lutheranere. Først 100 år senere med religionsfreden i
1648  efer  30-årskrigen  fk  også  de  reformerte
(Zwinglis  og  Calvins  arvtagere)  disse  retigheder.
Men  døberne  fk  dem  aldrig  –  først  med  de  nye
europæiske nationalstater i det 19.  århundrede blev
de  eferhånden  ligestillede  med  de  andre
konfessionskirker.  I  Danmark  skete  det  først  med
Grundloven af 1849.
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Mün ees-kaea esofen hog hmennonp men

Et enkelt sted fastholdt døberne det gamle territorial-
princip, nemlig i byen Münster, der ligger i det nord-
vestlige Tyskland ind mod grænsen til Holland. Også
i Münster stod reformationen for døren, som det var
tilfældet i så mange andre europæiske byer i samti-
den. Byrådet diskuterede, om byen skulle forblive ka-
tolsk, være luthersk eller reformert. I 1533 tog byen
imod reformationen og blev luthersk.
I samtiden havde Münster ca. 10.000 indbyggere og
var omslutet af en stærk bymur, der var fem kilome-
ter i omkreds. I begyndelsen af 1534 vandt døberne
frem. To hollændere, der var fytet til Münster – Jan
van  Mathijs  (Mathyszoon)  og  Jan  Beuckelszoon,
bedre kendt under navnet Jan van Leiden – fk afgø-
rende betydning.
Inspireret af blandt andre Melchior Hofmann hæv-
dede Jan van Mathijs at være profet og proklamere-
de, at Jesu andet komme ville fnde sted i april 1534.
Byen blev udråbt til at være det ny Jerusalem, hvor
territorial-princippet  skulle  gøres  gældende.  Byens
voksne indbyggere måte derfor træfe et valg: Bliv
døber eller  forlad byen.  Blandt  de mange,  der blev
døbt, var der ganske givet mange, der skifede kon-
fession for ikke at skulle forlade hus og hjem.
Byen endte med at have omtrent 8.000 indbyggere,
hvoraf  ca.  tredjedelen  var  blevet  døbt  med  tvang.
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Foruden  magtpolitiske  motiver  spillede  teologiske
tanker nu også ind på udviklingen de næste 16 måne-
der. Byen blev indretet med inspiration fra både Det
gamle  og  Det  nye  Testamente  med  tvunget  ejen-
domsfællesskab og polygami – hvis kvinderne pro-
testerede, mistede de livet.
Således provokeret samlede en katolsk fyrste fra om-
rådet, grev Franz von Waldeck, en hær og belejrede
Münster. Hæren bestod af både lutheranere og kato-
likker, der hidtil havde bandlyst hinanden, men hos
døberne fandt de en fælles fende.
Belejringen af Münster afskrækkede dog ikke døber-
ne inde bag byens mure. I påsken 1534, hvor Kristi
andet komme skulle fnde sted, red Jan van Mathijs
ud af byen på en hvid hest, fuldt forvisset om Guds
beskytelse. Døberne inde i byen blev forfærdede, da
de fra bymuren så de belejrende soldater partere ham
og sæte hans hoved på en stage.
Jan van Leiden eferfulgte sin navnebror. Han blev nu
af byens døbere indsat som ’Konge over det nye Isra-
el  og  over  hele  verden’.  Byens  belejring  fortsate.
Borgerne sultede og åd til sidst græs.
I juni 1535 faldt døbernes ’Guds rige’ med fere tusin-
de  døde i  Münster.  ’Kong David’  blev  ført  rundt  i
landskabet – ofentligt spotet, tortureret og til sidst
halshugget  foran byens domkirke.  Resterne af  ham
og to andre døbere blev hængt op i kirkens tårn i tre
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stålbure til  skræk og advarsel for andre, der kunne
tænke sig at oprete gudsriget på denne side af dom-
medag. Dete ’døber-regime’ i Münster kastede et så
skammeligt ry over døberbevægelsen, at det tog over
400 år at komme det til livs.
De, der i dag besøger bymidten i Münster, bliver sta-
dig  mindet  om  de  forfærdelige  begivenheder,  der
fandt sted for knap 500 år siden, idet de tre jernbure
stadig hænger i spiret på Skt. Lamberti kirke. Bortset
fra nogle få korte perioder har burene hængt der si-
den 1535.

Mün ees-døbesne hputte  hp hbuse hp h1535
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Mennonp men

Efer  blodbadet  i  Münster  fandt  de  feste
’melchioriter’  ind  i  én  af  tre  grupper:  En  mindre
gruppe, Münster-døberne, der stadig troede på det ny
Jerusalems  komme  ved  brug  af  sværdet;  en  større
gruppe, der også troede på gudsrigets komme, men,
som Melchior Hofmann selv, ved Guds intervention;
og endelig en meget lille gruppe, der tilslutede sig
den  principielle  pacifsme  fra  Schleitheim,  der
kendetegnede  de  schweiziske  døbere.  I  denne
fraktion befandt brødrene Obbe og Dirk Philips sig
sammen  med  Menno  Simons,  der  fra  1536  blev
gruppens leder. I løbet af 1540rne blev denne tredje
gren af ’melchioriterne’ dominerende og den eneste,
der overlevede.
De døbere, der slutede op om Menno Simons, blev
fra 1544 kaldt ’mennists’ eller ’mennoniter’. Øst-Fri-
esland  med  byerne  Emden  og  Groningen  blev  ef-
terhånden stærke centre for døberbevægelsen. Man-
ge tusinde blev døbt efer 1550. Efer 1560 var en fer-
dedel af befolkningen døbere. Medvirkende hertil var
også de mange tusinde døbere, der kom syd og øst fra
som fygtninge.
Amsterdam blev  således  et  centrum for  døberne  –
især efer  1578,  hvor  de  på  grund af  den politiske
udvikling fk ’gyldne tider’. Fra disse centre virkede
døberne  nordpå  til  Slesvig-Holsten,  langs
Hansestæderne  ved  Østersøen  –  og  så  langt  østpå
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som til  De baltiske Lande,  men især i  omegnen af
Danzig, hvor omkring 3.000 mennoniter opholdt sig
indtil 1578, hvorefer nogle vendte hjem, mens andre
migrerede  til  Rusland.  Mange  mennoniter
emigrerede til USA, hvor deres eferkommere lever i
dag.  Også  Amish-folket  stammer  herfra,  som
konservativ forgrening. Mennoniterne er i dag kendt
for  at  tilhøre  gruppen  af  de  såkaldt  historiske
fredskirker sammen med kvækerne m.f. 

Asven hfsa hsefosmaepon epden  hsadpkale

Selvom døberne blev forfulgt og slået ned i stort tal
af deres modstandere lykkedes det dem dog at sæte
deres præg på efertidens kristendom. Herunder bør
nævnes døbernes indfydelse på senere pietisme samt
de første engelske baptister. Den engelske prædikant
Gerrard  Winstanley  (1609-1676)  og  ’the  Diggers’
samt  kvækerne  eferfølgende  synes  også  at  have
trukket på noget af det tankegods,  der fandtes hos
døberne, da de krævede trosfrihed og politisk lighed.
Fra skikkelser som den hollandske døber David Joris
(1501-1556) blev nogle af døbernes idéer taget op af
senere ’radikalpietister’  såsom Johann Wilhelm Pe-
tersen  (1649-1727),  herunder  en  vægtlægning  på
samvitighedsfrihed,  inderlighed  og  spiritualisme
samt millenialisme og læren om alles endelige frelse.
Arven  herfra  inspirerede  blandt  andre  Alexander
Mack (1679-1735) til at etablere nye døbermenighe-
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der, de såkaldte Schwarzenau-brødre, der i det 18. år-
hundrede fk betydning for  amerikansk og  engelsk
kirkeliv i kraf af baptister som Elhanan Winchester.
Forholdet  mellem de  kontinentale  døberbevægelser
og de angelsaksiske baptister bør også nævnes. Han-
del med uld og trafk over Den engelske Kanal bragte
døber-synspunkter til engelsk kirkeliv. Ud af den en-
gelske puritanisme var opstået lokale kongregationa-
le menigheder, der trådte ud af statskirken og slut-
tede  sig  sammen  via  ’covenants’  og  de  hollanske
mennoniter  inspirerede  engelske  dissidenter  til  at
forlade statskirken og stife menigheder via beken-
delsesdåben.
Den første ’engelske’ baptistmenighed blev dannet i
Holland af engelske emigranter i  1609.  Deres leder,
John  Smyth  (1570-1612),  døbte  først  sig  selv,  men
blev siden døbt af hollandske mennoniter, som han
tilslutede sig før sin død i 1612. En del af Smyths til-
hængere rejste samme år tilbage til London, hvor me-
nigheden blev forfulgt. Deres leder Thomas Helwys
blev fængslet og døde kort efer i London (1616).
Senere engelske baptister såsom John Spilsbury, Wil-
liam Kifn og Samuel Richardson lod sig ligeledes in-
spirere af døbernes friheds- og dåbssyn, da de i 1638
etablerede den gren af de engelske baptister, der si-
den kom til at brede sig til blandt andet Tyskland og
Danmark i det 19. århundrede.
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Balthasar Hübmaier

Om kæterne og dem, der
brænder dem (1524)

En haf hde hvpgepg ee h ydey ke hdøbese hundes hsefosmaeponen
vas  hBaleha as  hHübmapes  h (1480-1528).  hHübmapes  h blev
føde hp hFspedbesg hp hnæsheden haf hAug busg hog hblev hp h1512
dokeos hfsa hunpves peeeee hp hIngol eade. hI h1522-23 hblev hhan
bekende hmed hsefosmeankes hp hBa el hog hZüspch hog heog hef-
eesfølgende hpasep hfos hdøbesne hmod hZwpnglp. hI h1525 hblev
han hdøbe haf hWplhelm hReublpn.

Kpsken  hfoshold hepl h eaeen hgjosde hHübmapes hmegee hklase
p  h ee  h lplle  h  kspf,  h ’Om hkættesne  hog  hdem, h  om hbsændes
dem’ hp h1524. hDiee hes h ksevee h amepdpg hmed hae heyskesne
(mu lpmesne)  hbelejsede  hWpen  hmuse,  h og  h  kspfee  hklas-
gjosde hmyndpghedesne  hopgave h– hog hgav hdøbesne hdese 
hele h æslpge hkendeeegn.

Hübmapes h kspves, hae hmyndpghedesne hpngen hmage hhas
på hdee hkpskelpge homsåde, hmen hkun h kal heage h pg haf h am-
fund fosholdene.  hElles  hvplle  h  eaeen/fys een  h epleage  h  pg
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mese hmage hend hden, hhan hhavde hfåee hfsa hGud. hMen hdee
vas h pkke hkun hkpsken  h ages  h om h eaeen/fys een h kulle
holde h pg hfsa. hDien hhavde hhelles hpkke hsee hepl hae hdømme
folk hefes hdese  h amvpttpghed helles hovesbevp npng.

Men hHübmapes h eoppes hpkke hhes. hHan hksæves hfuld hselp-
gpon fsphed; hde hgudlø e h kal halene hovesvpnde  hved h’hel-
lpg hvejlednpng, hpkke hmed hevang, hmen hvenlpge’, hog hhesepl
kan halle hksp ene hhjælpe, hfos hde h’has hee  h væsd hmod hde
gudlø e, hnemlpg hGud  hOsd’.

Skspfee hhas h pden hfåee hplad  hp hhp eospen  h om hdee hføs ee
fos vas hfos hselpgpon fsphed.
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Om kætterne og dem, der brænder dem.

En sammenligning af Skrifens tekster, udgivet af Dr.
Balthazer Friedberger, præst i Waldshut, dedikeret til

Broder Antonius, præst i Konstans, den udvalgte
skildvagt uden trompet1.
Sandheden er udødelig.

15242

1 I tiden op til dete skrif havde der været en stor 
religiøs debat i Konstans mellem den nye lære og den 
katolske kirke. Der var afalt en religiøs disputation 
med byens styre, men den blev aldrig afoldt, idet 
kejseren forbød den. Ifølge de evangeliske præster i 
byen skyldtes forbuddet, at Anton Pirata, der var den 
ledende forsvarer af den katolske tro i byen, havde 
appelleret til kejseren om, at den religiøse disputation 
kunne medføre optøjer og gadeuorden. Pirata, der 
tilhørte dominikanerorden, som var den ledende orden
i ’kæterjagten’, var dog heller ikke bleg for at kalde de
evangelisk-sindede præster for ’kætere’.

2 Skrifet er formodentligt skrevet efer d. 24. september 
1524. Den dag gav bystyret i Konstans frihed til at 
trykke reformvenlige skrifer i byen. Det var resultatet
af en længere religiøs debat i byen mellem den 
katolske kirke og mere reform-ivrige præster.
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§1. Kætere er dem, som tankeløst modsæter sig den
hellige Skrif. Den første af dem var djævelen, som
sagde til Eva: ’Vist skal I ikke dø!’ (1 Mos 3,4).
§2. Ligeledes er de personer kætere, som er blinde
for Skrifen, og som udlægger den på anden vis, end
hvad Helligånden kræver3, således at ’en kone’ bliver
præbende4, ’at vogte’ forstås som ’at bestemme’5, ’en
sten’ som klippen6, ’kirken’ som Rom7, og som hæv-
der dete overalt, og tvinger os til at tro på menings-
løse ting.

3 Hübmaier vender her anklagen for kæteri, som han 
defnerer det, mod den katolske kirke selv.

4 Præbende er en kanniks indtægt af en domkirkes gods.
Det er dog ikke klart, hvordan traditionen har ændret 
’præbende’ for ’kone’. Nogle har henvist til Luk 8,3, 
hvor Jesu disciple blev økonomisk støtet af en kvinde.
En anden mulighed kunne være i forlængelse af 
Paulus’ appel i 1 Kor 9,5. I begge tilfælde antager man 
økonomisk støte for at være ligestillet med ægteskab, 
evt. at erstate ægteskabet.

5 En henvisning til Joh 21,15f som beretigelse for den 
episkopale styreform.

6 En henvisning til Mat 16,18, hvor stenen 
repræsenterer Peter, og peesa, klippen, repræsenterer 
kirkens grund. Altså også et opgør med den 
episkopale styreform.

7 Muligvis også en hentydning til Mat 16. Disse fre 
anklager fra Hübmaier kan reduceres til to: Roms krav
på episkopatet og den ikke-paulinske form for 
menighedsopbyggelse.
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§3.  Kætere  skal  overvindes  med  hellig  vejledning,
ikke  med  tvang,  men  venligt,  selvom  den  hellige
Skrif også taler om vrede.
§4.  Den  vrede,  som  Skrifen  taler  om,  er  Åndens
famme og derfor en nidkærhed, der kun brænder i
kraf af Guds kærlighed.
§5.  Adlyder  de  ikke  ord  fra  autoriteter  eller  med
Skrifens begrundelser, så undgå dem og deres kiv og
strid (Titus 3,10), så at dem, der er tilsølet, kan søle
sig mere til (Åb 22,11).
§6. Loven, som fordømmer kætere til at brændes, er
bygget på Zion i blod og på Jerusalem i svaghed8.
§7. Derfor er de taget væk med suk, for at Guds ret-
færdighed (som skal dømme dem) enten vil omvende
dem eller hærde dem, så den blinde (fortsat) vil lede
den blinde (Mat 15,14) og både føreren og den førte
vil ende i synd.
§8. Det var det, som Kristus påtænkte, da han sagde,
’Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten,
for at du ikke skal tage hveden op sammen med det.’
(Mat 13,29f). ’Der må jo også være partier hos jer, så
man kan se, hvem af jer der er til at stole på!’ (1 Kor
11,19).

8 Nogle forskere henviser til Mika 3,10: ’som bygger 
Zion med blod og Jerusalem med uret.’
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§9. Ingen, selvom han modsæter sig, skal tilintetgø-
res, før Kristus siger til høstfolkene: ’Tag først ukrud-
tet  fra og  bind det  i  knipper,  så det  kan brændes.’
(Mat 13,30).
§10. Følgen af disse ord bliver ikke uagtsomhed, men
en kamp, som vi skal kæmpe uden ophør, ikke mod
mennesker, men mod deres gudløse lære.
§11. Uagtsomme biskopper er skyld i, at der er split-
telse.  ’For  mens  folkene sov,  kom fenderne.’  (Mat
13,25).
§12. Igen: ’Velsignet er den mand, som står vagt ved
bryllupskammeret’ (Ord 8,34), og som aldrig sover el-
ler ’sidder blandt spotere.’ (Sal 1,1).
§13. Det følger heraf, at inkvisitorerne9 er de største
kætere  af  alle,  da  de  mod  Jesu  lære  og  eksempel
dømmer kætere til  ilden;  og fordi  de,  før  tiden er
inde, høster hveden sammen med ukrudtet.
§14.  For  Kristus  kom ikke  for  at  slagte,  dræbe  og
brænde, men for at de, som lever, skal leve i overfod
(Joh 10,10).
§15. Ja, vi skal bede og håbe på omvendelse, så længe
som en person lever i denne elendighed.
§16. En tyrk (muslim) eller en kæter kan ikke over-
vindes med vores midler, hverken ved sværd eller bål
9 Det tyske ord for inkvisitatorer var Keezesmep ees, dvs. 

kæter-mester eller kæter-lærer.
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og brand, men alene ved tålmodighed og forbøn. Der-
for skal vi tålmodigt afvente den guddommelige dom.
§17. Hvis vi handler på anden vis, vil Gud regne vo-
res sværd som avner, og vores bål som en spot (Job
41,19).
§18. Hele Dominikanerordnen (hvortil vores sorte og
hvide10 fugl Antonius11 hører) er ikke bare faldet væk
fra Evangeliets lære, men lærer nu også meget andet
end Evangeliet, hvilket viser i hvilken sørgelig forfat-
ning de kæterske inkvisitorer nu er kommet.
§19. Hvis de var klar over, af hvilken ånd de er, så vil-
le de ikke så skamløst fordreje Guds Ord, eller så ofe
råbe ’På bålet! På bålet!’ (Luk 9,54).
§20. Og det er ikke en undskyldning for dem (som de
vrøvler om), at de overgiver de gudløse12 til de verds-

10 Henvisningen til farverne sorte og hvide er en 
hentydning til dominikanernes klædedragt, som var 
sort-hvid. Det kan også være en henvisningen til 
skaden, som normalt forbindes med larm og med at 
stjæle fra andre fugles reder.

11 Antonius var præst i Konstanz, og skrifet her var 
dedikeret til ham. De lokale inkvisitatorer var normalt 
udvalgt blandt medlemmerne af Dominikanerordenen.

12 I de fre kommende artikler skelner Hübmaier mellem 
’gudløse’, dvs. ikke-troende og afvigere for hvem 
forfølgelser og dødsstraf er upassende, og ’voldelige 
magtsyge’ for hvem civil retsforfølgelse er passende. 
Det kan i øvrigt vække undren, at Hübmaier ikke 
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lige  myndigheder.  For  enhver,  som  på  den  måde
overgiver andre, er endnu mere skyldig i synd (Joh
19,11).
§21.  Enhver  kristen  har  et  sværd,  der  skal  bruges
mod de gudløse, nemlig Guds Ord (Ef 6,17f), men det
er ikke et sværd mod forbrydere.
§22. Den verdslige magt har til opgave at dømme og
strafe de voldelige og kriminelle (Rom 13,4), som gør
skade på de svage og forsvarsløse. Men den gudløse
skal  ikke strafes af  nogen,  heller  ikke selvom han
forbliver uomvendt og nægter at antage evangeliet.
§23. Kristus sagde det samme klart: ’Frygt ikke dem,
der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel.’
(Mat 10,28).
§24. De borgerlige myndigheder kan dømme forbry-
dere, men ikke de gudløse, som hverken kan skade
legeme eller sjæl, men som kan bruges til at vise, at
Gud kan skabe godt ud af intet.
§25. For den tro, som udspringer af evangeliets kilde,
lever kun i prøvelser: jo sværere prøvelser, jo større
er troen.
§26. Da ikke alle har lært af evangeliet, er biskopper-
ne  ikke  mere  fejlfrie  end  almindelige  mennesker:
menneskernes fejl består i,  at de ikke har valgt sig

nævner, at det netop var i Konstanz, at Jan Hus blev 
brændt på bålet d. 6. juli 1415.
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nogle bedre  hyrder.  Biskoppernes i,  at  de ikke har
udøvet deres funktion.
§27. Når en blind person leder en anden blind, falder
de begge i grøfen i overensstemmelse med Guds ret-
færdige dom (Mat 15,14).
§28. Derfor ser det ud, som om det at brænde kætere
er at bekende Kristus (Titus 1,16), men det er egent-
ligt at fornægte ham, og det er mere afvigende end
Jojakim, Judas konge (Jer 36).
§29. Når det at brænde kætere er så stort et onde,
hvor meget større er så ikke det onde at brænde de
sande  forkyndere  af  Guds  Ord  uden  at  forsøge  at
overbevise dem eller have diskuteret sandheden med
dem.
§30. Det største bedrag af menneskerne er den nid-
kærhed  for  Gud,  som  nogle  lægger  for  sig  uden
Skrifen i deres tjeneste for sjælenes frelse,  kirkens
ære, kærlighed til sandheden, gode intentioner, skik
og brug, biskoppelige dekreter, og ud fra den fornuf,
som stammer fra naturens lys. Disse er dødbringende
fejl, når de ikke er ført eller ledt af den hellige Skrif.
§31. En person skal ikke antage, vildledt af sine egne,
skjulte intentioner,  at kunne gøre noget bedre eller
mere pålideligt end det, Gud selv har befalet.
§32. Dem, som handler ud fra deres egne, gode inten-
tioner og tror, at de gør det bedre, er som Uzzah og

27



BALTHASAR HÜBMAIER

Peter. Jesus kaldte sidstnævnte for Satan (Mat 16,23);
den første blev dræbt på frygtelig vis (2 Kong 36)13.
§33. Men Elnatan, Delaja og Gemarja handlede klogt,
da  de  handlede  mod Jojakim,  Judas  konge,  da han
smed Jeremias’ bog i ilden (Jer 36,25).
§34. Det faktum, at Baruk, efer at den første bog var
blevet brændt, skrev en endnu bedre på baggrund af
Jeremias’ diktat (Jer 36,28), er Guds retfærdige straf
for afrændingen. Heraf følger, at på den, der frygter
frosten, vil der falde kold sne (Job 6,16).
§35. Vi siger ikke, at det er ukristeligt at brænde bø-
ger, fyldt med fejl og respektløshed, som der også er
vidnesbyrd om i Apostlenes Gerninger (ApG 19,19).
At brænde uskyldigt papir er en bagatel, men at påvi-
se, hvad der er fejlagtigt og at gøre det med Skrifen,
er en kunst.
§36. Nu må det være klart, selv for en blind person, at
den  lov,  der  kræver  kætere  brændt,  er  Djævelens
værk.
Sandheden er udødelig.

13 Uzzah blev dræbt, da han rakte ud for at støte pagtens
ark. 2 Sam 6; 1 Krøn 13. Referencen til 2 Kong 36 må 
bero på en fejl.
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Balthasar Hübmaier

Hübmaiers kærlighedsløfe
(1527)

Baleha as hHübmapes  hkæslpghed løfe hes hee  huddsag haf
han  h nadveslpeusgp  h fsa  h 1527  h (Epne  h Fosm  h de  h Nache-
mahl  hChsp ep). hKæslpghed løfee hblev hbsuge h om hen hdel
af hnadveslpeusgpen, hpnden hbsød bsydel en.

Hübmapes h ksev hese h kspfes hom hnadvesen. hDie heo hføs ee
es hpspmæse hopgøs hmed hDien hkaeol ke hKpske  hnadvesfos-
 eåel e.  h I  h dee  h  pd ee  h fosmuleses  hhan  hen  hnadveslpeusgp,
nemlpg hEpne hFosm hde  hNachemahl  hChsp ep.

Skspfee hes hee hud haf hese hlpeusgp ke h kspfes hfsa hHübmapes.
Die  h eo  handse hhandles  hom hdåb hog hbandly npng/ek klu-
 pon. hSkspfee hes h ksevee hp hNpkol busg hp h1527, hhvos hHüb-
mapes  hhavde  h epd  hog  h fsed  h epl  hdee,  h pnden  h fosfølgel esne
pgen heog hepl.

Hübmapes hfosklases hpndlednpng vp e, hae h’man h kal hfos-
besede hee hbosd hmed halmpndelpg hbsød hog hvpn. hOm hbæge-
see hes haf h ølv, hesæ helles hepn hgøs hpngen hfos kel’, hog hfølges
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op h– hpå hgod hsefosmaeosp k hvp  h– hmed, hae h psogee h kal
væse  h folkee  h  psog.  hHan  h opfosdses  h deleagesne  h epl  h ’ae
væse  hklæde  h se pekeabele  h og  h  pdde  h  ammen hpå hen  hos-
denelpge hmåde huden h må nak’.

Diespå hpåpeges hhan, hae hnadvesen hes hfos h’Gud  hfolk’, h om
han hsedefneses hpå hsadpkal hvp : h’Gud  hfolk’ hes hdem, hdes
es hdøbe hpå h’en hosdenelpg hmåde’ hog h om håndelpge hhas hfos-
besede h pg hpå hnadvesmålepdee. hDiesfos hlægges hhan h eos
væge hpå hfosbesedel en hbåde hho  hden henkelee hog hp hmenpg-
heden  h fælle  kab.  hDiee  h es  h vpgepge,  h pdee  h dee  h bpndende
kæslpghed løfe hpkke h kal hopfatte  h’ex hopese hopesaeo’ h(ee
ud agn, hdes hvpskes hp h pg h elv), hmen hdee h kal hbygge hpå
menpgheden  hmedleven.

Nadvesen  h pndlede  hmed,  h ae  h deleagesne  h  kal  h bekende
dese  h ynd hoves hfos hGud. hDieleagesne h kal hog å hbede hfos
psæ een, h’ om hføs e haf halle h kal hfalde hpå h pne hknæ h am-
men hmed hmenpgheden hog hmed hmund hog hhjesee’ hog hbe-
kende h pn h ynd hog huepl esækkelpghed. hHele hvejen hpgen-
nem hes hdee hpsæ een hdes hledes, hdog hafbsude haf heo hmenpg-
hed  vas.

Efes hpndlednpngen huddybes hpsæ een, hhvad hmenpgheden
bøs hvpde hom hJe u hlpv, hlæse, hlpdel e, hdød hog hop eandel e.
Hesepl hlavede hHübmapes h’ee hkompendpum’, hdes hbe eås haf
følgende heek ees: hJoh h8,12; h1 hKos h10-11; hJoh h13-17; hog
Matt h3, hLuk h3 helles hSpsak  hbog h2. hDiette haf lutte  hmed
 eplhed, hhvos h’enhves hkan hpsøve h pg h elv’. hDiesefes hbedes
menpgheden hFadesvos hp hfælle  kab. hOg h å hfølges hkæslpg-
hed løfee.
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Kærlighedsløftet

Bsuge  h om hen hdel haf hnadveslpeusgpen, hpnden hbsød bsy-
del en.  h Lpeusgpen  h læ e /bsuge  h  om  h en  h vek ellæ npng
mellem hpsæ e hog hmenpghed.

Præst: Brødre og søstre, hvis vi elsker Gud før, i og
over alle ting, i kraf af hans levende Ord, så må vi
tjene ham og ham alene (5 Mos 5 og 6; 2 Mos 20). Vi
skal ære og tilbede ham ved at helliggøre hans navn,
og  underordne  os  under  hans  guddommelige  vilje,
som har gjort sit arbejde i os gennem sit levende Ord,
i liv og død.
Lad os hver især bekende dete:
Menighed: Ja, jeg vil.
Præst:  Hvis  du elsker  din  næste  og  vil  tjene  ham
med gerninger i broderkærlighed (Mat 25; Ef 6; Kol
3; Rom 13,1; 1 Pet 2,13f), så ydmyg dig og tjen ham
med dit liv og blod. Vær lydig mod dine forældre og
alle autoriteter i  overensstemmelse med Guds vilje,
og gør det i kraf af vores Herre, Jesus Kristus, som
ydmygede sig og tjente os med sit kød og blod.
Lad os hver især bekende dete:
Menighed: Ja, jeg vil.

31



BALTHASAR HÜBMAIER

Præst:  Praktiserer  du  broderkærlighed  blandt  dine
brødre og søstre (Mat 18,15; Luk 6; Mat 5,44; Rom
12,10), så skab fred og enhed blandt dem, og forson
dig med alle, som du har stødt. Afvis al ondskab, had
og ond vilje mod enhver, og forsag villigt al handling
og opførsel, som kan vække anstød, forlegenhed eller
forargelse  hos  din  næste.  Elsk  dine  fender  og  gør
godt imod dem, der forfølger dig, sådan er Kristi re-
gel (Mat 18).
Lad os hver især bekende dete:
Menighed: Ja, jeg vil.
Præst: Hvis du ønsker at bekræfe dete kærligheds-
løfe, som du nu har afgivet, ved at tage del i Herrens
måltid, ved at spise brødet og drikke vinen og ved at
vidne i kraf af mindet om den lidende, døde og op -
standne Herre, Jesus Kristus, så lad os hver især be-
kende dete:
Menighed: Ja, jeg vil.
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Præst: Så spis og drik med hinanden i Faderens, Søn-
nens og Helligåndens navn. Må Gud selv velsigne os
med kraf og styrke, så vi bringer hans kærlighed ud
til vores næste så den bevirker frelse efer hans vilje. 
Må han give os nåde dertil.
Amen.

Diesefes heages hpsæ een hbsødee hog hbedes hen heakkebøn hfos
dee, hpnden hhan huddeles hdee.

Efes huddelpngen haf hbsød hog hvpn hgpve  hvel pgnel en h om
af luenpng hpå hnadvesen.
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Hans Denck

Bekendelse for byrådet i
Nürnberg (1525)

Han  hDienck h(Johan hDiengk) h(c. h1500-1527) hblpves hofe
fsem epllee h om hden hvpgepg ee hfgus hp hden h ydey ke hdø-
besbevægel e h ammen hmed hHan  hHue. hDienck h eudesede
ved hunpves peeeee hp hIngol eade hfsa h1517 hepl h1520 hog hblev
på hJohanne  hOecolampadpu ’ hopfosdspng hsekeos hved hSe.
Sebald  h kole hp hNüsnbesg hp h1522. hHes hblev hhan hbekende
med hsadpkale h om hHue, hKasl eade hog hMünezes.

Dia hHan  hSebald hBeham, hen haf  hde h åkalde h ’ugudelpge
malese’, hp h1525 hnævnee hHan  hDienck hp hen hsee  ag, hsettede
myndpghedesne hp hNüsnbesg hdese  hopmæsk omhed hmod
Dienck, h om hblev hanklagee hfos hkættesp hog hafsævee hen
bekendel e, hhvosp hhan h kulle hsedegøse hfos h pn hopfattel e
af  h gsundlæggende  h eso  pøsg mål.  hDienck  h fos vasede  h p
 pn  h bekendel e  h en  h ase  h  ppspeualp me  hmed  h den  h pndse,
umedpesede håbenbaspng haf hGud  hOsd h om homdsejnpng -
punke.  hFsel en h kes hpdee  hmenne kee hbspnge  hepl  hae h fos-
nægee  h  pn  h egenvplje  h p  h efesgpvenhed  h (gela  enhepe)  h og
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desved hblpves hepl hdee, h om hfos hmenne kee hes hpneee, hmen
 om hfos hGud hes hnogee.

Dienck  hbekendel e hes hp hvpskelpgheden hpkke h å hmegee hen
eso bekendel e, h om hdee hes hen h ynd bekendel e helles hen
bekendel e haf hmanglende heso. hDienck hfosklases hae hpneee
menne ke haf hnaeusen hkan heso hGud  hOsd hog hfos eå h kspf-
een, hog hae hhan h elv h avnes heso hog hpnd pge. hMedføde h ee hes
menne kee hpkke hp h eand hepl hae hgøse hnogee hgode hoves hfos
Gud hog hkun hmed hhjælp hfsa hGud  hÅnd hes hdee hmulpge hae
fos eå hevangelpee. hMenne kes hmå hdesfos haccepeese, hae hde
pkke hhas heso, hhvp  hden hpkke hgpve  haf hGud h– hog hlade hvæse
med hae hlade h om hom hde hhas heso, hhvp  hde hpkke hhas hdee.
Fal k,  hudvosee  h selpgpon  hog  hselpgpø  hpsak p  hafvp e  haf
Dienck h om hmenpng lø e. hFosdp hmenne kee hpngen hvegne
kommes hmed hselpgpø  hpsak p  huden hføs e hae hhave hfåee
epldele hesoen haf hGud, hmå hdåben hfølge hpå hbekendel en,
pkke homvende.

På hbaggsund haf  h  pn hbekendel e  hblev  hDienck hdøme h fos
kættesp. hUd hoves hDienck  hufosenelpghed hmed hluehes k hos-
eodok p hvas hdee hbekendel en  hseeosp ke hfosm, h om hmyn-
dpghedesne hpkke hmenee, hvas hfosenelpg hmed hen h’bpbel k’
læse. hDienck hmåtte hdesefes hfoslade hNüsnbesg h ame h pn
kone hog hbøsn.

Dienck  hbekendel e hfsem eås h eadpg hp hdag h om hee h eæske,
men hog å hydmyge hvpdne bysd hom hen hdøbes-eeologp hud-
 psungee haf hen hpndse heso kamp hog hanfægeel e, h nasese
end hden h ekeesp me, h om hkendeeegnede hfese haf hdøbesbe-
vægel esne.
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Bekendelse for byrådet i Nürnberg

I. Om skriften

Jeg, Hans Denck, bekender, at jeg i sandhed fnder,
føler og mærker, at jeg fra fødslen er et fatigt men-
neske, da jeg er underkastet alle former for legemlige
og sjælelige sygdomme.
Jeg mærker dog samtidig også noget i mig, som kraf-
tigt  modsæter sig min medfødte modvilje  og viser
mig hen til et liv i salighed – et liv, der for min sjæl
forekommer at være ligeså umuligt at opnå, som det
forekommer at være umuligt for mit legeme at stige
op i den synlige himmel.
Man siger, at det er gennem troen, at man kommer til
livet. Det går jeg med til. Men hvem giver mig denne
tro? Hvis den var mig medfødt, så ville jeg af naturen
have fået del i livet. Men sådan er det ikke.
Jeg har fra min barndom lært troen af mine forældre,
bekendt den med munden og sidenhen læst om den i
bøger skrevet af mennesker – og oven i købet pralede
jeg af min tro, men dog uden nogensinde rigtigt at
have betragtet det, der i sandhed er det modsate af
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min medfødte natur – og det selvom det ofe viste sig
som en anfægtelse for mig.
Denne falske tro styrker uden tvivl førnævnte med-
fødte armod. Men når det kommer til stykket, ser jeg
i sandhed, at denne medfødte sygdom eller fatigdom
på intet tidspunkt afager – jo mere jeg skrubber og
skurer mig selv, des mere forøges den nødvendigvis.
Det er som med et dårligt træ, der af natur ikke arter
sig godt og ikke bliver bedre,  men snarere ringere,
des mere man passer og plejer det, så længe man ikke
tager fat ved roden og vælter det.
En mand, som ville ønske, han havde penge, men dog
ingen har, kunne sagtens påstå, at han har tusind gyl-
den,  hvis  det  var  tilfældet  Men  når  man  ikke  har
nogen, så bør man ikke påstå det, for hvis man påstår
det, så snyder man folk meget – sig selv allermest.
Jeg ville ønske, at jeg havde tro – altså liv. Men da
det i bund og grund ikke fndes i mig, kan jeg ikke
narre hverken mig selv eller andre mennesker.
Ja, hvis jeg i dag siger, at jeg tror, så ville jeg i mor-
gen nok tage mig i at lyve for mig selv – eller retere,
ikke for  mig selv,  men for  den sandhed, som jeg i
nogen grad fnder i mig.
Det, ved jeg af mig selv med sikkerhed, er sandhe-
den, og derfor vil jeg, med Guds vilje, lyte til, hvad
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sandheden vil sige til mig – og det vil jeg ikke lade
nogen tage fra mig.
Og hvor jeg end fnder sandheden i en skabning, høj
eller lav, vil jeg lyte – og hvor end den viser hen, vil
jeg gå, efer hans vilje, og hvad den driver mig væk
fra, vil jeg undgå.
For så vidt jeg gransker skrifen af egen formåen, for-
står jeg intet. Men for så vidt sandheden driver mig,
forstår jeg noget – ikke af fortjeneste, men af nåde.
Af naturen kan jeg ikke tro skriferne. Men det, der
er i mig – jeg siger ikke det, der er af mig, men det,
som driver mig uden min vilje og handlen – det dri-
ver  mig  til  at  læse  skrifen  for  dens  vidnesbyrds
skyld.
Således  læser  jeg  den  og  fnder  netop  vidnesbyrd,
som stærkt bekræfer, at netop det, der driver mig, er
den Kristus, som skriferne bevidner, er søn af den al-
lerhøjeste.
Af nævnte grunde vover jeg ikke at sige, at jeg besid-
der denne tro.
Hvor klart ser jeg dog, at min vantro ikke kan bestå
for ham.
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Derfor  siger  jeg:  ’Godt så,  i  Guds almægtige navn,
som  jeg  frygter  i  mit  hjertes  dyb:  Herre,  jeg  tror,
hjælp min vantro!’14

Således anser jeg ligesom Peter skrifen for at være
en lampe, som skinner i mørket.15 Min vantros mørke
er i sandhed dybt af natur. Skrifen, lampen, skinner i
mørket, men kan ikke af sig selv (da den er skrevet
med menneskehænder, talt med menneskemunde, set
med  menneskeøjne  og  hørt  med  menneskeører)
skafe mørket af vejen, men når dagen, det uendelige
lys bryder frem, når morgenstjernen,16 troen som et
sennepskorn,17 der her og nu viser Kristi retfærdig-
heds sol, stiger op i vore hjerter – som også skrifen
bevidner om patriarken Jakob18 – først da overvindes
vantroen. Det lys er endnu ikke i mig.
Så længe sådan et mørke er i mig, er det umuligt, at
jeg  helt  skulle  kunne forstå  skrifen.  Men hvis  jeg
ikke forstår den, hvordan skulle jeg så kunne hente
tro ud af den? Det ville betyde, at troen kom af sig
selv, hvis jeg tog den, før den blev givet mig af Gud.
Ja, den, der ikke vil vente på Guds åbenbaring, men
sæter sig for selv at gøre det værk, som alene hører
Guds  ånd  til,  gør  med sikkerhed  Guds  mysterium,
14 Mark 9,24.
15 2 Pet 1,19.
16 Åb 22,16.
17 Luk 17,6.
18 1 Mos 32,32.
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som det er åbenbaret i skrifen, til en vederstyggelig-
hed og forvansker vores Guds nåde til tøjlesløshed,
som der står i Judas’ brev, og i Andet Petersbrev.19

Det er deraf, der igennem tiden siden apostlenes død
er opstået så mange sekter og splitelser, som alle har
bevæbnet sig med misforstået skrif. Hvorfor misfor-
stået?  Fordi  de  sprang  ind  i  den.  Efer  deres  egne
formodninger har de selv antaget en falsk tro, før de
har stræbt efer en ret tro fra Gud.
Derfor  siger  Peter  også,  at  skrifen  ikke  er  til  ens
egen udlægning,20 men at det hører til Helligånden at
udlægge den, da det jo også er den, der har givet den
i første omgang.
Denne åndens udlægning må vi hver især på forhånd
have vores egen sikkerhed for. Hvor dete ikke er til-
fældet, er det falskt og intet. Og hvad der er falskt og
intet,  kan man gendrive  med andre vidnesbyrd fra
skrifen.
Sådan er min gerning, som jeg frimodigt gør til Guds
kærlighed og ære, til skade og skam for ingen, med
undtagelse af den, der i sandhed er ’intet’.
Af  dete kan det  til  dels  anes,  hvad jeg mener om
skrifen, synd, Guds retfærdighed, lov og evangelium.
Men for at fate mig i korthed taler jeg om de sidste
fre sådan her:
19 Judas 4; 2 Pet 2,18.
20 2 Pet 1,20.
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Alene vantro er synd, hvilket nedbrydes af Guds ret-
færdighed gennem loven. Så snart loven har udøvet
sit  embede, træder evangeliet  til,  og når evangeliet
høres kommer tro, tro er uden synd, og hvor der in-
gen synd er, der bor Guds retfærdighed.
Altså er Guds retfærdighed Gud selv. Synd er det, der
hævder sig mod Gud – det, der i sandhed er intet.
Retfærdigheden virker  gennem Ordet,  som var  der
fra begyndelsen, og deraf opdeles i to – lov og evan-
gelium – ud fra de to embeder, som Kristus udøver,
nemlig at dræbe de vantro og at levendegøre de tro-
ende.
Dog har alle troende engang været vantro. For at bli-
ve troende, måte de derfor først dø, så de derefer
ikke skulle leve for sig selv, som de vantro gør, men
for Gud gennem Kristus, så deres levned ikke længe-
re føres på jorden, men i himlen, som Paulus siger.21

Dete vidner også David om, idet han siger: Herren
sender ned i dødsriget, og han henter op derfra.22

Alt dete, tror jeg, er sandt (må Herren nedbryde min
vantro) – lad den vogte sig,  som vil  fornægte eller
omstøde det. Jeg er klar til senere at nedskrive, hvad
jeg tror om dåb og nadver. Der er ikke tid nu. Herren
være med os. Amen.

21 Fil 3,20.
22 1 Sam 2,6.

42



BEKENDELSE FOR BYRÅDET I NÜRNBERG (1525)

II. Om dåben

Jeg, Hans Denck, bekender videre, at jeg i sandhed
begriber, for så vidt sandheden har grebet mig, at for
alle ting, som af naturen er urene, gælder det, at des
mere man vasker dem, des mindre kan man udrete
med dem.
For hvem ville give sig til at vaske det røde af tegl, el-
ler det sorte af kul, når de nu i grunden ikke er andet
end hvad de er? Det ville være forgæves arbejde, for
så vidt naturen ikke i bund og grund er vakt og over-
vundet.
På samme måde er det forgæves i det ydre at vaske et
menneske, hvis sjæl og legeme af naturen er urent,
hvis det ikke i begyndelsen er vakt og overvundet in-
defra.
Alene Guds almægtige Ord formår,  ligesom en god
regn kan opbløde en indtørret jord, at komme ned og
trænge ind i  den menneskelige urenheds hårde  af-
grund.
Hvor dete sker, rejser en krig sig i mennesket, indtil
dets natur giver efer og fortvivler, så det tror, at det
vil gå under i sjæl og legeme, fordi det ikke kan ud-
holde det værk, som Gud har påbegyndt.
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Ligesom man kunne forestille sig, at jorden ikke vil
bestå, når en stor vandfod kommer, men blive skyllet
væk.
I  sådan en  fortvivlelse  siger  da  David:  Herre  Gud,
hjælp mig, for vandfoden har nået mit liv.23

Sådan fortvivlelse, stor eller lille, varer ved, så længe
den udvalgte er i denne krop – og Kristi værk begyn-
der med den fortvivlelse.
Derfor døbte ikke bare Johannes Døberen, men også
Kristi apostle, i vand. Grunden er, at hvad der ikke
består i vand, kan langt mindre udholde ilden, som er
Kristi dåb i ånden og en fuldendelse af hans værk.
Dete vand eller denne dåb gør salig,24 ikke fordi den
ferner  snavset  fra  kroppen,  men fordi  den  er  den
gode samvitigheds pagt med Gud.
Denne pagt betyder, at den der lader sig døbe, gør det
på Kristi død, så at ligesom han blev dræbt, således
dræbes også Adam, og ligesom Kristus er oprejst, kan
han også føre et nyt liv i Kristus, som der står i Ro-
merbrevet.25

Hvor denne pagt fndes, der kommer Kristi ånd også
til  og antænder kærlighedens ild,  som fuldstændigt
fortærer,  hvad  der  stadig  er  tilbage  af  skavanker,

23 Sl 69,2.
24 1 Pet 3.
25 Rom 6,4.
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hvorved Kristi værk fuldendes. Derpå følger Sabbat-
ten, den evige fred i Gud, om hvilken alle tunger må
tie.
Hvor udvendig dåb sker i  den nævnte pagt,  er den
god. Hvor den ikke gør det, tjener den ikke til noget,
af de angivne grunde.
Udvendig dåb er ikke nødvendig for saligheden. Som
Paulus siger, var han ikke sendt for at døbe,26 da det
nemlig var unødvendigt, men for at forkynde evan-
geliet, hvilket var nødvendigt.
Indvortes dåb, som nævnt ovenfor, er nødvendig. Så-
ledes står det skrevet, at den, der tror og bliver døbt,
bliver salig.27

III. Om nadveren

Jeg, Hans Denck, bekender igen som tidligere, at jeg
af natur er usund i sjæl og legeme, i sandhed forgifet
og feberramt; og uanset hvad jeg spiser i denne usun-
de, forgifede og feberramte tilstand i sjæl og legeme,
driver det ikke min sygdom bort, men forøger den i
stedet.

26 1 Kor 1,17.
27 Mark 16,16.
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Jeg fnder også, at det, der driver og binder mig, ikke
som jeg vil, men som det vil, råder og siger mig som
en trofast læge, at så længe gifen løber i blodet, kan
feberen  ikke  afjælpes,  hvis  ikke  blodet  stilnes  og
dæmpes.
Og dete kan ske på to måder: gennem faste og gen-
nem åreladning. Faste betyder,  at  man ikke styrker
sig i det indre med spise i utide, det vil sige med falsk
trøst.  Åreladning betyder,  at  man skal  bevare roen
ved udvortes lidelser efer råd fra lægen.
Dete er Kristi værk i dødelsen af Adam. Og selv om
det ikke er færdigt, så længe jeg lever i kroppen, be-
gynder det ikke desto mindre i kroppen og lides til
dels af hensyn til pagten med Gud, når jeg sæter min
vilje i Guds vilje gennem Kristus, midleren, som sagt
ovenfor om dåben.
Den,  som er indstillet  sådan og spiser  det  levende,
usynlige brød, vil altid blive opbygget i det rete liv.
Den, som er indstillet sådan og drikker den usynlige
vin af den usynlige kalk, som Gud fra begyndelsen
har blandet gennem sin søn, gennem ordet, han bli-
ver fuld og ved ikke længere noget om sig selv, men
bliver gennem Guds kærlighed ganske guddommelig-
gjort og Gud i ham menneskeliggjort.
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Det er, hvad det betyder at have spist Kristi legeme
og at have drukket Kristi blod.28

Ja, den som er indstillet sådan, så ofe han gør, hvad
Herren siger, det vil sige, så ofe han spiser af brødet
og drikker af kalken, skal han mindes og forkynde
Herrens død.29

For den, som oven i købet spiser og drikker legem-
ligt, er det i sandhed sundt og godt, fordi legemet har
underordnet sig ånden og tjener den i sandhed.
Hvis det således er sundt og godt, kan det ikke være
andet  end Guds Ord,  som Paulus ofe omtaler  den
sunde lære. Men da den er usynlig i det synlige brød
og dog ikke forskellig fra brødet, så er også det usyn-
lige ord i det synlige legeme, som undfanges af den
hellige ånd og som blev født af jomfru Maria.
Spise og drikke nyter ikke noget, så længe de ikke
følges ad. Spise uden drikke fører til forstoppelse og
nærer ikke. Det er det, Paulus mener, når han siger:
Hvis jeg havde tro, så jeg kunne fyte bjerge, men
ikke havde kærlighed, ville det dog intet være!30

Drikke  uden  spise  svækker  og  beruser.  Kærlighed
uden tro bedrager sig selv, for så vidt det hævder at
elske alting for Guds skyld. Det kan se sådan ud for
en tid, men det består ikke i sandheden. For pludse-
28 Joh 6.
29 1 Kor 11,26.
30 1 Kor 13,2.
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ligt bliver det klart, så man kan se, at kun det elskes
af ham, som før blev elsket, selvom det er ondt, og at
han hader det, som fortæller ham sandheden, selvom
det er godt.
At spise og drikke, begge sammen er nytigt. At spise
trøster og styrker, at drikke opvækker i kærligheden
og fuldender det, for hvilket Kristus kom, nemlig af-
tvætningen af synden, som er sket i Kristi blodsudgy-
delse.
Det, der er blevet sagt foroven om det synlige brød,
kan også siges her om kalken.
Uden dete udvortes brød kan man leve af Guds kraf,
når hans pris fordrer det, som Moses på bjerget Sinai
og Kristus i ørkenen. Uden det indvortes kan ingen
leve.  For den retfærdige lever af tro.  Den, der ikke
tror, lever ikke.
Alt dete bekender jeg fra mit hjertes grund for den
usynlige Guds ansigt, som jeg med denne bekendelse
allerydmygest underkaster mig – jeg burde ikke sige
’jeg’,  for  det  er  snarere ham selv,  som underkaster
mig under sig, ikke ham alene, men alle skabninger i
ham. Dog –
Jeg appellerer til alle skabninger og til jeres visdom,
som er i Guds hånd, i den frygtindgydende og stor-
slåede Guds navn at dømme mig og mine fængslede
brødre, som jeg i sandhed elsker, ikke efer det tilsy-
neladende, men i overensstemmelse med sandheden.
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Som også Herren vil dømme, når han kommer i sin
herlighed, på den dag, hvor alle hemmeligheder skal
åbenbares.
Amen.
Amen.
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Michael Satler

Menighedsorden (1527)

Mpchael hSattles h(ca. h1490-1527) hvas hen haf hde hføs ee hle-
dese hp hdøbesbevægel esne hundes hsefosmaeponen. hSattles
blev hføde homkspng h1490 hp hden h ydve tty ke hby hSeaufen.
Han hblev hbenedekepnesmunk hog hmulpgvp  hpspos hp hklo ee-
see hSke. hPeees. hDia hden hnye hpsoee eanep ke hlæse hefeshån-
den hfk hfodfæ ee, hfoslod hSattles hklo eesee hp h1525 hog hgpf-
eede  h  pg  h efesfølgende  hmed  h en  h epdlpgese  h begupnes  h (en
 lag  h emp-mona ep k hlægbevægel e) hved hnavn hMasga-
seeha. hPå hgsund haf husolpghedes hsej ee hSattles hepl hZüspch,
hvos hhan hfosmenelpg hmødee hdøbesen hWplhelm hReublpn.
Han h luttede h pg hepl hdøbesne hog hpsædpkede hefesfølgende
p h kovene homkspng hZüspch. hI h1526/1527 hsej ee hSattles hepl
Hosb, hhvos hhan hgsundlagde hen hny hmenpghed.

I hRottenbusg ham hNeckas hblev hSattles hblande handee han-
klagee hfos hae hhave hksænkee hde hkej eslpge hfososdnpnges
mod hvsanglæse, hfos hae hhave hbsude h pne hmona ep ke hløf-
ees, hae hhave hgpfee h pg hog hae hhave hksænkee hkpskesetten hog
 aksameneesne  h–  hhesundes  hdee  hkaeol ke  h  yn hpå  hnad-
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vesen h(esan ub eanepaepon læsen) hog hdåben h ame hde h y-
ge  h alvel e h(den h pd ee holpe).

Sattles hblev hog å hanklagee hfos hae hhave hnægeee hae hkæmpe
mod h ’eysken’  h (des  hTüsken),  hale å  hden  hmu lpm ke,  h o -
mannp ke hhæs, h om hp hdee h ek eende håshundsede hhavde
pndlede  h en  h ofen pv  hmod  hEusopa.  hOm  h ’eysken’  h  agde
Sattles: h’Hvp  heysken hkommes, hbøs hman hpkke hmod ætte
 pg hham. hDies h eås hjo h ksevee: hDiu hmå hpkke h lå hphjel. hVp
bøs hdog hpkke hhjælpe heyskesne hog handse hfosfølgese, hmen
fose ætte hmed hae hbede hepl hGud hom, hae hhan hvpl hmod eå hog
bekæmpe hdem. hAe  h jeg hhas h age,  hae  hhvp  hkspge  hkunne
væse hseefæsdpge, h å hvplle hjeg hhellese hgå hp hkspg hmod hde
på eåede  hksp ene,  h  om hfosfølges,  h fanges  hog  hdsæbes  hde
fsomme  h ksp ene,  h lpge om  h eyskesne,  h  kylde  h følgende:
Tysken hes h ande heyskes hog hkendes hpneee hepl hksp een heso;
han hes heyskes hefes hkødee. hMen hI h om høn kes hae hvæse
ksp ene hog hpsales haf hKsp eu , hmen hfosfølges hde hfsomme
vpdnes hom hKsp eu , hes heyskese hefes hÅnden.’

Sattles  hblev  hdøme  h  om h ’æske-kættes’.  h Som h esaf  hblev
han hdøme hepl hp hofenelpghed hføs e hae hfå h pn heunge h kåsee
ud, hdesnæ e hae hblpve hbundee hepl hen hvogn hog hfå hfåee hdele
af h pn hksop haf hmed hglødende heænges. hSattles hblev hefes-
følgende hbsænde hpå hbålee. hRe een haf hmenpgheden, hSatt-
les  hkone hpnklu pve, hblev heneen hhal huggee hmed h væsd
elles hdsuknee.

En haf hde hfå hbevasede heek ees, hdes hmed hhøj h and ynlpg-
hed h eammes hfsa hMpchael hSattles  hhånd, hes hhan  h’me-
npghed osden’, hen hkose heek e hom, hhvosdan hde hnye hdøbes-
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menpghedes hbøs hpndsette h pg. hTek een h eammes h and yn-
lpgvp  hfsa h1527 hlpge om hSchlepehepm-bekendel en. hDien hes
p æs hpneese  ane h om hvpdne bysd hom hdøbesne  høn ke hom
ae hleve hee hlpv hp hfælle  kab hmed hden hksp ene hkæslpghed
 om hene ee  h sette nos.  hTek een  h es  h pkke  h eeologp k  h eung,
men  h des  hfnde  h dog  h væ enelpge  h pspncpppes  h pmplpcpe  h p
mange haf hden  hfosmulespnges. hBlande handee hkan hnæv-
ne  hden heanke, hae hdee hes h’Osdee’ heale h’epl ho  hefes hHessen 
befalpng’,  hdes  hhas  hmedføse  hen hkaldel e  h epl  h fælle  kab.
Diee hksp ene hfælle  kab hes hale å hpkke hnogee, hmenne kes
 elv hfndes hpå hefes hfosgodebefndende, hmen hen hsealpeee
udvpskee haf hGud h elv.

Diee  h gsundlæggende  hmenpghed  yn  h p  h Sattles  h menpg-
hed osden haf pejles hdøbesne  hafvp npng haf heehvese h am-
menfald hmellem hkpsken hog hdee homkspnglpggende h am-
fund. hDies h yne  h pkke hae  hfnde  hnogee  h kel  hmellem hen
 ynlpg hog hen hu ynlpg hkpske, hmen hkpsken hbe eås hneeop haf
de hkaldede, hdes hleves hee hfælle  hlpv had kple hfsa hdee høvspge
 amfund.  hTanken hom hejendom fælle  kab  hog  hydmyg-
hed h eås hklase hp hfese haf hpunkeesne hp hmenpghed osdnen.
Nadvesen  hsolle hes hog å hvæsd hae hlægge hmæske hepl. hNad-
vesen h kal hholde , h å hofe hbsødsene hmøde , h om hvpdne -
bysd hom hKsp ep hdød. hFosmålee hes hae hdeleagesne h kal hlæse,
hvad hdee hvpl h pge h elv hae hgpve h pe hlpv hfos h pne h ø kende hp
Ksp eu .  hNadvesfos eåel en  hes  hale å h pkke h  aksameneal,
men heep k.
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Menighedsorden

Siden den almægtige, evige og nådige Gud har ladet
sit vidunderlige lys bryde ud i denne verden på dete
farlige tidspunkt, anerkender vi mysteriet i den gud-
dommelige vilje, at Ordet er talt til os efer Herrens
befaling, hvorved vi er blevet kaldet ind i fællesskab
med ham. Derfor skal vi som følge af Herrens bud og
apostlenes lære leve på kristelig vis i de nye bud om
kærlighed til hinanden, så kærligheden og enheden
bevares. Det skal alle brødre og søstre i hele menig-
heden enes om og holde sig til på følgende måde:
1. Brødrene og søstrene skal mødes mindst tre eller
fre  gange  om ugen  for  at  øve  sig  i  Kristi  ord  og
apostlenes lære og for hjerteligt at formane hinanden
til at forblive tro mod Herren, som de har lovet.
2. Når brødrene og søstrene er samlet, skal de i fæl-
lesskab læse en [bibel]tekst. Den, Gud har givet den
største visdom, skal udlægge den, mens de andre skal
være stille og lyte, så der ikke er to eller tre, der fort-
sæter en privat samtale, som generer de andre. Fra
Salmernes Bog skal der læses dagligt i hjemmene.
3.  Lad  ikke  nogen  leve  usømmeligt  i  Guds  kirke,
hverken i ord eller handling. God opførsel skal udvi-
ses af alle, også i påsyn af dem, der lever hedensk.
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4. Når en bror ser sin bror på afveje, skal han advare
ham efer Kristi befaling og formane ham på en kri-
sten og kærlig vis, hvilket alle er bundet til og for-
pligtet på at gøre ud af kærlighed.
5. Ingen af brødrene og søstrene i denne menighed
skal have noget for dem selv, men de skal ligesom de
kristne på apostlenes tid have alt i fællesskab og læg-
ge til side i en særlig, fælles kasse, hvorfra der kan gi-
ves hjælp til de fatige efer hver enkelts behov, så in-
gen – som på apostlenes tid – lider nød.
6. Al overdådighed skal undgås blandt de søskende,
der samles i menigheden; servér en suppe eller lidt
grøntsager og kød, for Guds rige består ikke i det, vi
spiser og drikker.
7. Nadveren skal holdes, så ofe som brødrene [og sø-
strene] samles, for at proklamere Herrens død og så-
ledes huske, hvordan Kristus gav sit liv og udgød sit
blod for os, så også vi vil være villige til at give vores
liv for Kristi skyld, hvilket vil sige for vores søsken-
des skyld.
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Michael Satler, mmflm

Schleitheim-bekendelsen
(1527)

Bekendel en  h fsa  h Schlepehepm  h gjalde  h ’nogle  h af  h Gud 
bøsn’, h amlee hp hSchafhau en hp h1527. hDien hblev hpkke h kse-
vee h om hen heso bekendel e, hdes h kulle hvæse hbpndende hfos
alle hdøbesne hepl halle hepdes. hDien hes hee hhp eosp k hvpdne bysd
om, hhvosdan hmange hdøbese heænkee hp hen hkonksee hhp eo-
sp k  h  ammenhæng  hpå  h sefosmaepon epden.  h Som h  ådan
eegnede hden hee homspd  haf hee hp hepden hnye hkpske- hog hkuleus-
 yn.

Nedenfos hfølges hen hdan k hoves ættel e haf hde h chwepzp-
 ke hdøbese  hbekendel e hfsa h1527. hMen hpnden h elve heso -
bekendel en  heek e hanføse , hfølges hen hkose hpnesodukepon
om hbekendel en  hfosm hog hanlpggende.

Diee hes hkasakeesp ep k hfos hfese haf hsefosmaepon epden  hbe-
kendel es, hae hde hpkke hhandles hom hdee halmene hp hden hksp e-
ne heso h– hfx heseenpghed læsen h– hmen hom hdee h pecpfkke,
ale å hdee, hdes hkendeeegnede hden hgsuppe haf hksp ene, hdes
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 ksev hde hfos kellpge hbekendel es. hDiee hgældes hfos hden hlue-
hes ke hbekendel e hConfe  po hAugu eana hfsa h1530. hDiee
 amme  h es  h eplfældee  h med  h døbesne  h bekendel e  h fsa
Schlepehepm hese hås hepdlpgese.

Bekendel en  h fsa  h Schlepehepm  h p  h dee  h nosdlpge  h Schwepz
handles hpkke hom hden hksp ene heso  hud agn hom hGud h om
Skabesen helles hKsp eu  h om hFsel esen. hDiøbesne hp hSchlepe-
hepm  h dp eancesede  h  pg  h pkke  h fsa  h de  h eso asepkles,  h  om
Zwpnglp hog hLuehes hhavde h låee hfa e, hnås hdee hgældes han-
den  hdel  h af  h den  hkla  p ke  hksp ene  h eso bekendel e,  h dv .
 pøsg målee hom, hhvosdan hee hmenne ke hblpves hfsel e.

Diespmod hhandles halle h yv hasepkles hfsa hSchlepehepm hom,
hvad hdøbesne hfos eod hved hae hvæse hkpske, hog hom hhvosdan
en hksp een hkpske hkommes hepl h yne hp h amfundee, hnås hkps-
ken h(Gud folk) hog hdee hnaeponale hfolk h(fx hdee hey ke hog
 chwepzp ke hfolk) had kplle . hDiee h æsegne hved hdese  h yv
asepkles hdsejede h pg hm.a.o. hom hkpskefos eåel en.

’Kpsken’ hhavde h kpfee hkasakees hop hgennem hden hepdlpge
mpddelaldes, hog hden hvas hefes hdøbesne  hopfattel e hende
med hae hblpve hbosee hp hkuleusen. hGsæn en hmellem hkpsken
og hden  homvesden hvas hfos vundee. hKuleus hog hkpske hvas
blevee hée hog hdee h amme. hKpsken hvas hpkke hlængese h’Gud 
folk hp hkuleusen’, hmen hden hvas hblevee hée hmed hdee hnaepona-
le hfolk. h’Ksp eendom kuleusen’ hhavde h ee hdagen  hly  hpå
beko enpng haf hdee hkendee hmøn ees hfsa hNy hTe eamenee,
hvos h’kpsken’ hop eod, hnås hmenne kes hblev h’kalde hud’ h–
dee hes hbeeydnpngen haf hdee hgsæ ke h’ek-kle pa’ h– haf hkuleu-
sen hfos hhesved hae hblpve h’kpske hp hog hfos hkuleusen’. hI hdag hes
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dee halmpndelpge hae h pge, hae h’Cospu  hChsp ep’ hvas hblevee hepl
’Cospu  hChsp epanum’.  hKsp eu -lpgheden hvas  hblevee  h epl
’ksp eelpgheden’. hFos kellen hpå hen h’Je u hKsp ep hdp cppel’
og hen h’almpndelpg hcpvpl hbosges’ hvas hmed handse hosd hfos-
 vundee. hDiee hes hdette hkpske- hog hkuleus- ksed, h om hdøbes-
ne  hbekendel e hfsa hSchlepehepm hfos øges hae hpeale ætte hpå
gan ke hsadpkal hvp  hog hfos hføs ee hgang hp hmese hend heu pn-
de hås.

I hdee hpes pekepv hbegyndes hbekendel en hp hasepkel h1 hmed
ae  heale  hom hdåben.  hDiåben hvas hblevee  h epl  hbasnedåb hop
gennem hmpddelaldesen  h– h ’den  h  eøs ee  h  ynd  h fsa  hpave-
dømmee’ h– hpdee hNy hTe eamenee  hmøn ees hmed hdåb haf
menne kes, hdes h elv hbekendee hesoen, hvas hblevee hfoslade.
Hesved hblev hNy hTe eamenee  hklase heek ees h– hdem, hEsa -
mu  hhavde hudlage hp h kspfes,  hdes hblev hudgpvee hp  hføs ee
halvdel haf h1520sne, hog hdem, hdøbesne hhavde hdsøfee hmed
Zwpnglp h– hlade hp h epkken. hDiøbesne hvplle hnu hvende heplbage
epl hSkspfen  hpålydende: h’Diette hesos hvp hpå, henfoldpge, hmen
dog hfa e hog hmed hvp hed’. hDiee hdsejes h pg hpkke hbloe hom hen
dåb handlpng, hdes hfndes h eed hpå hee hfoskese hepd punke hp
ee hmenne ke  hlpv h om h pædbasn dåb, hmen hom hdee hkul-
eus ksed hbasnedåben  hpnesodukepon hmedføsee. hNås halle
blpves  hdøbe h om h pædbøsn h’pnd hp  hen hkuleus’,  hophæve 
gsæn en hmellem hkpsken h– hdv . hGud folkee hp hfolkee h– hog
folkee  h  elv.  hHes  h lå  h fos  h døbesne  h ond kaben  h sod.  hHes
måtte hdes h– hpgen! h– h kabe  hklashed. hDienne hføs ee hog hde
se eesende  h  ek  h eso asepkles  h fsa  h Schlepehepm  h asbejdes
med  hae  hgenopsette  h følgesne  haf  hdette  h  ammenbsud  haf
gsæn en hmellem h’ksp eene hfolk’ hog hdee h’naeponale hfolk’.
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Kpskeeugeen h– hae hlukke hee hmedlem hude haf hkpsken h– hhav-
de hog å h kpfee hkasakees hpga. hden hnævnee hnedbsydnpng
af hgsæn en hmellem hkpsken hog hcpvpl amfundee. hHvos hden
p hde hpaulpn ke hbseve hhøses hmenpgheden hepl, hvas hdee hpå
sefosmaepon epden hblevee hen h ag, h om hpspmæse høvspghe-
den heog h pg haf. hDiee hvas hblevee hmese hog hmese heydelpge hop
gennem hmpddelaldesen.  hAsepkel  h 2  h gøs  h op  hmed  hdenne
psak p . hBandly npng hfsa hKsp ep hkpske hhøses hfos hdøbesne
menpgheden hepl. hOg hden hpsak p , h om hdøbesne hfande hho 
Je u  h– h e hMatthæu  h18:15-20 h– h kulle hlægge  hepl hgsund
fos hkpskeeugeen hp hkpsken. hSamealen hes hmpdlee hog hfos o-
npngen hes hmålee. hI hsefosmaepon epden  hkpske hbsugee hman
både hden hlplle hbandly npng h(udelukkel e hfsa hnadvesdel-
eagel e) hog hden h eose hbandly npng h(udelukkel e haf hkps-
ken h om hkættes). hDiøbesne hbsugee h’den hbsodeslpge h am-
eale’ hmhp. hden hefesfølgende hfejspng haf hnadvesen h– hfos
alle. hHvp  hdette hmp lykkede , hmåtte hden, hdes hpkke hvplle
angse, hfoslade hmenpgheden. hDiee hafgøsende hnye hvas, hae
menpgheden h– hpkke høvspgheden h– hblev h ubjeke hfos hpsø-
vel e hog heve. hbandly npng, hdv . hudelukkel e haf hmenpghe-
den  hfælle  kab.

Hespå hes  hdee  hnaeuslpge,  hae  hasepkel  h3 hhandles  hom hnad-
vesen  hfejspng. hDiøbesne healee hhes hom h’bsødee  hbsydel e’.
Fos hdøbesne hvas hdee hpkke hafgøsende, hhvad hdes heve. h kes
med hbsød hog hvpn hp hksaf haf hpnd epfel e osdene. hDienne
sefosmaeosp ke  hdebae  h handles  h asepklen  h pkke  h om.  hDies-
pmod h pge  hdee hek plpcpe, hae hde, hdes hfejses hnadves, h kal
modeage hbåde hbsødee hog hvpnen. hLpgelede  hfsemgås hdee,
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ae hdee hes hée hbsød, hdes hbsyde  hog hnyde  h– h om heegn hpå
’Ksp ep hbsudee hlegeme’.

Diee  hafgøsende  hnye  hbe eås  hdog h p,  h ae  hmenpgheden,  hdes
 amle  hom hHessen  hbosd, halene hudgøse  haf hdem, hdes hes
døbe hmed hden hapo eol ke hdåb, hdes hblev homeale hp hasepkel
1. hKun hdem, hdes h– hp hksaf haf heso hog hdåb h– hdeles hÅnden 
fælle kab,  h dv .  h es  h fos onede  h p  hKsp ep  h kpske,  h kan  h fejse
bsød bsydel e h’efes hKsp ep hbefalpnges’.

Asepkel h4, hdes heales hp hksafpge hvendpnges hom hkpsken  had-
 kpllel e  hfsa hden  homvesden,  hkan hkun hfos eå  hpå hbag-
gsund haf hdee, hdes hblev hpåpegee hp hpndlednpngen hovenfos:
Gsæn en hmellem hkpske hog hcpvpl amfund h kal hvæse h yn-
lpg hog hmaskese  hpndefsa haf h ammenholdee hp hkpsken. hAlle,
des hhøses hepl hhes, h kal hpneee hhave hmed hde hkuleusksp ene
ae  hgøse,  hhvad heneen hde hes  h ’pavelpge  helles  hnypavelpge’
(kaeol ke  h elles  h psoee eanep ke).  hAe  hpleje  h omgang  hmed
dp  e hes h’en hvedes eyggelpghed’ h– hdv .  hheden kab, hdes
has hsej e h pg hpnde hp hHessen  hegen hkpske. hGsæn en h– h kel-
lee  hmellem hde hksp ene,  hdes hvas hdøbe hpå hbekendel e  haf
dese  heso, hog hden homlpggende hkuleus h– hvas hhele hafgøsen-
de hfos hdøbesne  h elvfos eåel e: hAlle h kabnpnges hes hdele hp
eo hkla  es, hgod hog hond, hesoende hog hpkke hesoende, hmøske
og hly , hvesden hog hdem, hdes hes hkaldee h(’ek-kle pa’) hud haf
den.  hKsavee  hom hklase  h lpnjes  hmellem h ’o ’  hog  h ’dem’  hes
ufsavpgelpg. hHvp  h’kpsken  hbabylonp ke hfangen kab’ hfos
Luehes hhavde hmed hopfattel en haf hGud  hfsel e hae hgøse, h å
handlede h’dee hbabylonp ke hfangen kab’ hfos hdøbesne hpsp-
mæse hom h ynee hpå hkpsken. hOg h’kpsken  hfald’ hfande h eed,
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da  h denne  hgsæn e  hmellem  hKsp ep  h kpske  h og  h  amfundee
omkspng hden hblev hud lettee.

På hsefosmaepon epden hbeeød hkpsken  hgej elpge hale. hOsdp-
naeponen haf hpsæ ees hog hbp koppes h atte hee  hseele  h kel  hp
Gud  hfolk. hPsæ ees hog hbp koppes hblev hudpegee hoppefsa hp
kpsken  hhpesaskp, hmenpghedesne hvas hmodeagese. hTpllpge
vas hdee hoves hepd hblevee halmpndelpge, hae hbp koppesne hblev
pnd ae haf h’cpvple hmyndpghedes’, hdv . hkonges, hfys ees helles
bysåd. hAueospeee hog hmage(mp bsug) hp h eoskpsken hvas hofe
knyttee hepl hdenne hkon eellaepon hmellem hkpske hog høvspg-
hed. hDiee, hdes hallesede hes h age hp hbekendel en, hmedføses,
ae hee h ådane h yn hpå hpsæ een  hejene ee hpkke hkunne hopsee-
holde  hblande hdøbesne. hHo  hdem h kal hpsæ een h– h pges
asepkel h4 hnu h– hpspmæse hvæse h’hysde’ hfos hmenpgheden, h å
den  h ’må  hvok e  h og  h udvpkle  h  pg’.  h I  h denne  h fosmulespng
 kpnnes hdese  hnye hkpske yn hpgennem.

Kpsken hes h pkke h længese hdefnesee  hgeogsaf k h om h og-
nemenpghed, hmen hden hblpves hneeop hepl h om h’ee hudkalde
folk’, hdes hleves hog hvok es hp hksaf haf hom osg hfsa h’hysden’,
dv . hpsæ een. hDienne h kal h eøtte  haf hmenpgheden, h å hhan
kan h’leve haf hEvangelpee’. hAfgøsende hes hp æs, hae hpsæ een
pkke h eås h’ofenelpge’  hepl hsegn kab hho  hksæfes hudenfos
menpgheden. hTpl hdem hudenfos h kal hhan hhave hgod hkon-
eake. hIndadepl h eås hhan hpkke hoves hmenpgheden, hmen hhan
es h om halle handse hp hmenpgheden hundeslage hmenpgheden 
segel hfos hkpskeeuge h– hjævnføs hsefesencen hepl hMatthæu 
18 hp hasepkel h2. hDiøbesne hsegnede hen h ådan hpsæ eeejene ee
fos hen huspa po e hp h amepden. hHvp  hpsæ een h’blpves hlede hepl
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Hessen’ hgennem hmaseyspee, h kal h’en handen hosdpnese  hp
han  h eed hp h amme hepme, h å hGud  hlplle hfok hpkke h kal hfos-
gå’.

Die heo h pd ee hasepkles hhandles hnu hom, hhvosdan hmedlem-
mes haf hdøbesmenpghedesne h kal hopesæde hudenfos hme-
npgheden. hFøs e hdsejes hdee h pg hom, hhvosvpde hde hmå hbæse
våben. hHes hopseeholdes hdøbesne hdee hkla  p ke h kel hmel-
lem hloven  hføs ee hog handen hbsug. hI hdee hcpvple h amfund
(føs ee hbsug) h kal h væsdee hbsuge  hepl hae h esafe hde honde.
Men hen hksp een, hdes hes hdøbe hepl hae hejene hp hGud  hspge, hmå
pkke hbæse hvåben hp hdee hofenelpge  hejene ee. hDiee hgældes,
hvad heneen hdee hdsejes h pg hom hae h’anvende h væsdee hmod
de honde hepl hfos vas, hepl hbe kyttel e haf hdee hgode helles hfos
kæslpgheden  h kyld’.

Diee hbegsunde  hdel  hmed hdée, hJe u hlæses hog hbefales, hdel 
med hHessen  hegee hek empel. hHan hafvp ee hae hbsuge h væs-
dee; hdee h amme hmå hhan  hdp cpple hkon ekvene hgøse. hDiø-
besne hafvp ee hale å hae hejene h om h oldaees hp h amepden, hog
desfos  hblev hde hopfattee  h  om hcpvple  hopsøsese,  h pkke  hkun
 om hafvpgese hp heeologp k hfos eand.

Ae hafægge hed hvas hee hudpsægee hfænomen hpå hsefosma-
epon epden.  hHes  h  kelnede  h døbesne  h og å  hmellem  h eden 
funkepon hp hcpvple h ammenhænge hog hp hGud  hfolk. hAsepkel
7 hes hlpge å hlang h om hden hfosspge, hmen hdee hkosee haf hdee
lange hes, hae hen hlpgnende hpo pepon hfa eholde  hmed h amme
begsundel e h om hp hasepkel h6. hDiøbesne hmå hpkke hafægge
ed hepl høvspgheden, hhvosfos hde hhelles hpkke hmå hpåeage h pg
øvspghed opgaves, hdes hbygges hpå hed afæggel e, hfx h om
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dommese. hDiese  heale h kal hefes hJe u hud agn hvæse h’ja hog
nej’. hSepk hpmod hae h væsge hbe eås hdese  hejene ee hp hae haf-
lægge hvpdne bysd hom, hhvem hKsp eu  hes hog hom hdée, hhan
læsee. h’Skellee’ h kulle hopseeholde  hmellem h’Ksp ep hkpske’
og hden homgpvende hkuleus.

Ae hdeleage hfulde hud hp h amfund lpvee hp hdaepden hvas hpkke
mulpge hpfølge hdøbesne, hhvp  hde h kulle hleve hefes hdee hvpd-
ne bysd, h om hNy hTe eamenee hfoskyndee hom hdese  hHesse.
Ho  hham h kulle hde hfa eholde hdese  hpspmæse hloyalpeee h–
ae h øge hGud  hspge hføs e. hHesepl hejenee hdese  hopseeholdel e
af hden hp hepden hnye hog hmaskanee hgsæn e hmellem h’kpske’
og h’folk’.

Bekendel en hfsa hSchlepehepm hgjalde h’en hsække haf hGud 
bøsn’, h amlee hp hSchafhau en hp h1527. hDien hblev hpkke h kse-
vee h om hen heso bekendel e, hdes h kulle hvæse hbpndende hfos
alle hdøbesne hepl halle hepdes. hDien hes hee hhp eosp k hvpdne bysd
om, hhvosdan hmange hdøbese heænkee hp hen hkonksee hhp eo-
sp k h ammenhæng hpå hsefosmaepon epden.

Som h ådan heegnede hden hee homspd  haf hee hp hepden hnye hkpske
og h-kuleus yn. hDip  e hdøbese  hkuleus yn hændsede h pg hho 
de  hfe ee  h døbese  h gennem hde  h åshundsedes,  h des  h fulgee.
Diespmod  h fosblev  h dese  h kpske yn  h langepd holdbase.  h På
den hmåde hfosegseb hdøbesne hde hvæ enelpg ee hesæk hp hden
mp  pon eeologp,  h des  h es  h blevee  hudfosmee  h  pden  hbegyn-
del en haf hdee h20. håshundsede.
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Schleitheim-bekendelsen   fra Kanton
Schaffhausen, Schweeizc31

Indledning

En broderlig sammenslutning af nogle af Guds børn
– om syv artikler.
Må glæde, fred og barmhjertighed fra vores Fader i
kraf af fællesskabet i Jesu Kristi blod samt Åndens
gave, som er sendt af Faderen for at styrke alle troen-
de, og for til verdens ende at give trøst og udholden-
hed under alle trængsler, være med jer. Amen.
Dete ønsker vi for alle, der elsker Gud, og børn af ly-
set, som er spredt allevegne, hvor end de måte være
forordnet af Gud, vores Fader, og hvor end de er sam-
let i åndelig enhed i én Gud, vores alles Fader. Nåde
og hjertets fred være med jer alle. Amen.
Elskede brødre og søstre i Herren! Først og fremmest
tænker  vi  på  at  trøste  jer,  og  på  at  styrke  jeres
samvitighed (som engang var usikker), så I ikke for

31 Teksten er oversat efer den tyske original med stadigt
hensyn til den engelske oversætelse fra 1977 af John 
Howard Yoder.
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altid skal være adskilt fra os som fremmede og med
rete være udelukkede, men at I må vende jer til de
ægtesåede lemmer i Kristus, som er væbnet med tål-
modighed og selverkendelse, og derved igen forenes
med os i en gudelig kristen ånds kraf og ildhu for
Gud.
Det er åbenlyst ved hvilken mangfoldig list, djævelen
har vendt os mod hinanden for derved at kunne øde-
lægge og udslete Guds værk, som med barmhjertig-
hed og nåde var begyndt iblandt os. Men vores sjæles
sande hyrde, Kristus, som har igangsat dete i os, vil
lede  og  lære  det  til  enden,  til  hans  ære  og  vores
frelse. Amen.
Kære brødre og søstre! Vi, som er samlet i Herren i
Schleitheim  ved  Randen,  gør  det  hermed  klart  i
punkter og artikler for alle, der elsker Gud, at vi er
forenet for at stå fast i Herren som lydige Guds børn,
sønner og døtre, som skal være adskilt fra verden i
alt, hvad vi gør og ikke gør. Pris og ære alene være
Guds, at det sker uden modsigelse og med alle brød-
renes fulde tilfredshed. Heri har vi mærket den en-
hed, der fndes i  Faderen og i  vores fælles Kristus,
som er til stede hos os i deres Ånd. For Herren er fre-
dens Herre og ikke splidens, som Paulus bemærker32.
For at I skal forstå på hvilke punkter, det har fundet
sted,  skal  I  være  opmærksomme  på  og  forstå  føl-
gende:
32 1 Kor 14,33.
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Nogle falske brødre har indført en stor brøde blandt
os,  hvorved fere er kommet bort fra troen, idet de
tror, at de praktiserer og lever efer Åndens og Kristi
frihed. Men de mangler sandhed, og de har (til deres
egen  fordømmelse)  overgivet  sig  til  umådehold  og
kødelig løsagtighed, da de har ment, at tro og kærlig-
hed kan og vil tillade hvad som helst, og at intet kan
skade eller fordømme dem, fordi de er ’troende’.
Læg mærke til, I Guds lemmer i Jesus Kristus, at tro-
en  på  den  himmelske  Fader  gennem  Jesus  Kristus
ikke indreter sig sådan, ikke skaber og frembringer
den  slags  ting,  som  disse  falske  brødre  og  søstre
praktiserer og lærer. Vogt jer selv og pas på den slags
mennesker, for de tjener ikke vores Fader, men deres
fader, djævelen.
Men ikke I! For de, som hører Kristus til, har korsfæ-
stet kødet med alle dets lyster og begær33. I kender
godt mig og de brødre, vi har i tanken. Skil jer fra
dem, for de er fordærvede. Bed til Herren om, at de
må få indsigt til omvendelse, og for os om, at vi må få
udholdenhed til at holde os til den sti, vi er trådt ind
på, til Guds ære, og Kristus, hans Søn. Amen.

33 Gal 5,24.
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De syv artikler

Artiklerne, som vi har behandlet, og om hvilke vi ta-
ler af ét hjerte, er:
Dåben
Bandlysningen
Brødsbrydelsen
Afsondring (fra pavekirken)
Hyrder i menigheden
Sværdet
Edsafæggelsen

1) I respekt for dåben

Dåben skal gives til dem, der er blevet belært om om-
vendelse og et  forandret liv,  og som ærligt  tror,  at
deres synder er taget bort af Kristus, som vandrer i
Jesu Kristi opstandelse, og som ønsker at blive begra-
vet  med ham i  døden,  så de må blive oprejst  med
ham; og den gives til alle, som i den mening anmoder
os om dåben og kræver den for dem selv. Dete ude-
lukker enhver form for barnedåb, pavedømmets før-
ste og højeste vederstyggelighed. Hvad alt det angår,
har du fundamentet og vidnesbyrdet fra apostlene34.
34 Mat 28; Mark 16; Ap. G. 2, 8, 16, 19.
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Dete tror vi på, enfoldigt, men dog fast og med vis-
hed.

2) Vi er enige om følgende angående band-
lysning

Det skal  alle,  som har overgivet  sig til  Herren,  til-
slute sig for at vandre efer hans bud og befalinger,
sammen med alle dem, der er døbt ind i Kristi lege-
me, og kaldes søstre og brødre, selvom de ind i mel-
lem fejler og synder, når de uvilligt overrumples af
synden. Men forsæter de med at synde, skal de for-
manes to gange i det skjulte, men tredje gang skal de
åbenlyst  disciplineres,  og  derefer  udelukkes  efer
Kristi lære35.
Dete skal  ske i  overensstemmelse med Ånden,  før
brødet brydes (i nadveren), så vi med ét hjerte og i én
kærlighed kan bryde og spise det ene brød og drikke
af det samme bæger.

3) Om brødets brydelse er vi enige og fore-
net om følgende

Alle, som ønsker at bryde det ene brød til minde om
Kristi brudte legeme, og alle, som ønsker at drikke af
det ene bæger til minde om Kristi blod, skal først for-
enes i  dåben til  at  være ét  i  Kristi  legeme,  som er

35 Mat 18,15.
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Guds menighed, og hvis hoved er Kristus. For som
Paulus gør opmærksom på, kan vi ikke på samme tid
tage del i Herrens bord og i djævelens bord. Ingen,
der har del i mørkets døde gerninger, har del i lyset.
Derfor  har  ingen,  som  følger  djævelen  og  verden,
fællesskab med dem, som Gud har kaldt ud af verden.
Enhver, der er faldet i det ondes magt, har ikke del i
det gode.
Derfor er og må det være sådan: Ingen, som ikke er
kaldet af den ene Gud til én tro, til én dåb, til én Ånd,
til ét legeme, sammen med alle Guds børn, kan blive
ét brød med dem, som de dog skal være, hvis nad-
veren i sandhed skal holdes efer Kristi befalinger.

4) Vi er enige om følgende angående afson-
dring (fra det onde)

En afsondring skal  fnde sted  fra  det  onde og  den
ondskab, som djævelen har plantet i verden: På den
måde, at vi simpelthen ikke skal have fællesskab med
dem, og ikke løbe med dem i deres vederstyggelighe-
der. Det vil sige, at da alle, som ikke vandrer i troens
lydighed, og ikke har forligt sig med Gud, så de øn-
sker at gøre hans vilje, er en stor vederstyggelighed
for Gud, og der kan ikke vokse eller udspringe andet
fra dem, end vederstyggeligheder. For der fndes ikke
andet  i  verden  og  i  hele  skabningen  end  godt  og
ondt, tro og vantro, mørke og lys, verden og dem, der
har forladt den, Guds tempel og afguder, Kristus og
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Den Onde (Belial); og ingen kan have del i dem beg-
ge.
For os er Herrens befaling klar, når han kalder os til
at lade os skille fra det onde; så vil han være vores
Gud, og vi skal være hans sønner og døtre. Yderligere
formaner han os til at forlade Babylon og det jordiske
Egypten, så vi ikke skal blive udsat for den smerte og
lidelse, som Herren vil sende over dem.
Deraf skal vi lære, at intet af det, som ikke er forligt
med Gud og Kristus, kan være andet end den veder-
styggelighed, som vi skal sky og fygte fra. Med det
menes alle pavelige og nypavelige gerninger og gud-
stjenester, møder og kirkegang, værtshuse, vantroens
forbund og  kontrakter  og  andre  ting  af  den  slags,
som er højt agtet af verden, men udøves i strid med
Guds befaling, svarende til al den uretfærdighed, der
er i verden.
Fra alle disse ting skal vi afsondre os og vi skal undgå
at tage del i dem, for de er intet andet end en veder-
styggelighed; og det er årsagen til, at vi bliver hadet
for Jesu Kristi skyld, som har sat os fri af kødets sla-
veri og gjort os duelige til at tjene Gud gennem Ån-
den, som han gav os.
Derfor vil også voldens ukristelige, ja djævelske vå-
ben, med sikkerhed falde fra os – så som sværd, rust-
ning og den slags, og alt deres brug, om det så er for
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venner eller mod fenden – som følge af Guds Ord:
Gengæld ikke ondskab36.

5) Vi er enige om følgende angående hyr-
derne i Guds kirke

Hyrden  i  Guds  menighed  skal  efer  Paulus’  orden
være en, der har god anseelse hos dem, der er uden-
for. Hans tjeneste skal være at læse, at formane og
undervise, at advare for at disciplinere, at udelukke
fra menigheden, og at lede i bøn for liv og vækst for
alle brødre og søstre, at opløfe brødet før det brydes
og i alle ting at tage sig af Kristi legeme, så det må
vokse og udvikle sig, og al sladder og bagtalelse stop-
pe.
Desuden  skal  han  støtes  af  menigheden,  som har
valgt ham, hvor han kan have behov, så han, der tje-
ner  Evangeliet,  også  kan  leve  af  Evangeliet,  sådan
som Herren har befalet det. Men gør en hyrde noget,
som kræver iretesætelse, skal intet foretages uden
vidnesbyrd fra to eller tre vidner. Hvis de synder, skal
de iretesætes foran alle, så andre må frygte det.
Skulle det ske, at hyrden ved korset enten skulle for-
vises eller bliver ledt til Herren (gennem martyriet),
skal en anden ordineres i hans sted i samme time, så
Guds lille fok ikke skal forgå.

36 Mat 5,39.
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6) Vi er enige om følgende angående svær-
det

Sværdet er forordnet af Gud udenfor Kristi fuldkom-
menhed  (dvs.  udenfor  kirken).  Sværdet  strafer  og
dræber  de  onde  og  vogter  og  beskyter  de  gode.  I
Loven er sværdet forordnet for at strafe og dræbe de
onde, og det samme sværd er nu ordineret til at blive
brugt af de verdslige dommere. 
Men indenfor Kristi fuldkommenhed (i menigheden)
er det kun bandlysningen, der bruges til at advare og
udelukke den, der synder, og det uden at slå kødet
(kroppen) ihjel – simpelthen for at advare og befale
til ikke at synde mere. 
Nu vil det spørgsmål bliver stillet af mange, som ikke
kender Kristi vilje for os, om en kristen må eller skal
anvende sværdet mod de onde til forsvar, til beskyt-
telse af det gode eller for kærlighedens skyld. 
Vores enstemmige svar er følgende: Kristus lærer og
befaler os at lære af ham, for han er ydmyg og sagt-
modig af natur, og i det skal vores sjæle fnde fred.
Kristus  siger  ikke  til  kvinden,  der  er  taget  i  ægte-
skabsbrud37, at hun skal stenes efer hans Faders Lov
(og alligevel siger han, som Faderen har befalet mig
at gøre, sådan gør jeg), men i nåde og tilgivelse og
som en advarsel, siger han ’synd ikke mere!’ Sådan

37 Joh 8.
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bør vi  også bære os  ad,  når  vi  skal  foretage band-
lysning.
For det andet vil der blive spurgt angående sværdet,
om hvorvidt en kristen skal dømme i verdslige tvister
og stridigheder, som de ikke-troende har med hinan-
den? Dete er vores enstemmige svar: Kristus ønske-
de ikke at afgøre eller dømme mellem brødre i arve-
sagen38, men afviste at gøre det. Det samme skal vi
derfor gøre.
For det tredje vil der blive spurgt angående sværdet,
om en kristen skal lade sig udråbe til dommer, hvis
han bliver valgt? Svaret er følgende: De ønskede at
gøre Kristus til konge, men han fygtede, da han ikke
anså det for at være hans Faders vilje. Vi skal også
gøre som han gjorde, og følge ham, så vi ikke skal
vandre i mørke. For han siger selv, at ’Hvis nogen vil
følge efer mig, skal han fornægte sig selv og tage sit
kors op og følge mig’39. Han forbyder også tjeneste
ved sværdet og siger, at folkets fyrster hersker over
dem,  og  så  videre,  men  sådan  skal  det  ikke  være
blandt jer40.  Og videre fortsæter Paulus: ’Dem, han
forud har  kendt,  har  han også forud bestemt til  at
formes  efer  sin  søns  billede41.  Og  Peter  siger,  at
Kristus har lidt og ikke hersket, og derved eferladt

38 Luk 12,13f.
39 Mat 16,24.
40 Mat 20,25-28.
41 Rom 8,29.
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os et eksempel, for at vi derved kan følge i hans fod-
spor42.
Sluteligt vil det blive klart, at det ikke er passende
for en kristen at tjene som dommer af følgende grun-
de: Den verdslige dommer dømmer efer kødet, men
den kristne lever efer Ånden; deres hushold og bolig
er  i  denne verden,  mens  den  kristnes  er  i  himlen;
deres borgerskab er i verden, men den kristnes bor-
gerskab er i  himlen.  Våbnene i  deres  konfikter  og
krige er kødelige og kun mod kødet, mens den krist-
nes våben er åndelige, mod djævelens fæstningsvær-
ker. Denne verdens mennesker er bevæbnet med stål
og jern, mens de kristne er bevæbnet med Guds rust-
ning: Med sandhed, retfærdighed, fred, tro, frelse og
Guds Ord. Kort sagt, det sind, der er i Kristus, vores
hoved, skal også være i lemmerne af Kristi krop, så
der ikke fndes nogen splid i kroppen, som kan øde-
lægge den. Da Kristus er, som det er skrevet om ham,
så skal hans lemmer være på samme måde, så hans
krop må forblive  komplet  og  forenet  til  dens egen
fremgang og opbyggelse. For ethvert rige i splid med
sig selv lægges i ruiner.

42 1 Pet 4,1.
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7) Vi er enige om følgende angående edsaf-
læggelse

En ed er en bekræfelse blandt dem, der skændes el-
ler afgiver løfer. I Loven er det befalet at gøre det i
Guds navn, men kun i sandhed, ikke i falskhed. Men
Kristus, der lærer os om lovens opfyldelse, forbyder
sine  eferfølgere  at  afægge  ed,  uanset  om  det  er
sandt eller falsk – hverken ved himlen eller ved jor-
den, eller ved Jerusalem eller ved vores hoved – og
årsagen er, som han kort angiver, at du ikke er i stand
til  at  gøre dit  hår hvidt eller sort.  Giv agt!  På den
baggrund er al sværgen forbudt. Vi kan ikke udføre
det, vi lover, når vi sværger, for vi kan ikke ændre
selv den mindste ting ved os.
Nu er der nogle, der ikke har tiltro selv til Guds det
mindste  bud,  men  afviser  det  med  spørgsmålet:
’Sværgede Gud ikke til Abraham ved sig selv (da han
var Gud), da han lovede Abraham, at han ville være
med  ham  og  ville  være  hans  Gud,  hvis  Abraham
holdt hans bud – hvorfor må jeg så ikke sværge, når
jeg afgiver et løfe til nogen?’
Svar: Hør, hvad Skrifen siger: ’Da Gud med al tyde-
lighed ville vise hans løfes arvinger, hvor urokkelig
hans vilje er, så indestod han for det med sin ed; der-
med skulle vi  i  disse to urokkelige kendsgerninger,
som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst’43.

43 Heb 6,17-18.
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Hør betydningen af dete skrifsted: Det, Gud forby-
der dig at gøre, har han magt til at gøre, for alt er
muligt for ham. Gud afgav et løfe til Abraham, for-
tæller Skrifen, for at vise, at hans råd er uforanderli-
ge.  Det  betyder,  at  ingen kan  modstå  eller  modar-
bejde hans vilje: Derfor kan han holde sit løfe. Men
vi kan intet  gøre,  som Kristus siger ovenfor,  for at
holde eller udføre vores løfe. Derfor skal vi på ingen
måde sværge.
Så siger andre videre: ’Gud kan ikke forbyde at svær-
ge i Det Nye Testamente, når det faktisk er befalet i
Gamle Testamente, hvor det kun er forbudt at sværge
ved himlen, jorden, Jerusalem eller vores hoved’.
Svar: Hør, hvad Skrifen siger: ’Han, som sværger ved
himlen,  sværger ved Guds  trone og  ved ham,  som
sidder på den’. Se, det er forbudt at sværge ved him-
len, som er Guds eneste trone. Hvor meget mere er
det så ikke forbudt at sværge ved Gud selv! I folser
og blinde, hvem er størst, Guds trone, eller ham, der
sidder på den?
Andre siger også, at hvis det er forkert at bruge Gud
som garant for sandheden, så sværgede apostlene Pe-
ter og Paulus også.
Svar: Peter og Paulus bevidnede kun det, som Gud lo-
vede Abraham med en ed, men de to apostle selv lo-
vede ingenting, som eksemplet tydeligt viser. At vid-
ne og at sværge er to forskellige ting. Når en person
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sværger, så lover han først fremtidige ting, ligesom
Kristus  blev lovet til  Abraham. Og ham modtog vi
lang tid efer. Når en person giver vidnesbyrd, vidner
han om nutiden, uanset om det er godt eller ondt, li-
gesom Simeon talte til Maria om Kristus og vidnede:
’Se, dete barn er bestemt til fald og oprejsning for
mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges’44.
Kristus underviste os på samme måde, da han sagde:
’I jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej.
Hvad, der er ud over det, er af det onde’45. Han sagde:
’I jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej’,
hvad man ikke kan forstå sådan, at han har tilladt ed.
Kristus er simpelthen Ja og Nej, og alle, som søger
ham, vil forstå hans Ord. Amen.

44 Luk 2,34.
45 Mat 5,37.
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Afsluttende bemærkninger

Kære brødre og søstre i Herren! Det er de syv artik-
ler,  som nogle  af  brødrene  hidtil  har  misforstået  i
modsætning til deres sande betydning. Derved har de
forvirret mange svage samvitigheder, hvorved Guds
navn er blevet svært vanhelliget. Derfor er det nød-
vendigt  for  os  at  komme  overens,  hvilket  også  er
sket. Guds være æren og prisen. Når I nu endelig har
forstået Guds vilje, som nu er åbenbaret for os, er det
også nødvendigt, at I med iver og uden udsætelse nu
fuldender det, I har erkendt. For I ved jo udmærket,
hvad lønnen er for den tjener, der synder med vilje.
Alt, hvad I har gjort i uvidenhed, og som I har be-
kendt at have gjort forkert, tilgives jer gennem den
trofaste bøn, som er fuldbragt af os i vores forsamling
for al vores fejl og skyld, i kraf af Guds nådige tilgi-
velse og i kraf af Jesu Kristi blod. Amen.
Hold øje med alle, som ikke vandrer efer den gud-
dommelige  sandheds enfoldighed,  som er  sammen-
fatet af vores forsamling i dete brev, så alle iblandt
os kan regeres ved reglen om bandlysning, og at fal-
ske brødre og søstre fremefer derved kan undgås i
blandt os.
Skil jer af med det, der er ondt, så vil Herren være je-
res Gud, og I vil være hans sønner og døtre.46

46 2 Kor 6,17-18
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Kære brødre,  husk hvordan Paulus formaner Titus.
Han siger: ’Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse
for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til
ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og
retskafent  og  gudfrygtigt  i  denne verden,  mens vi
venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor sto-
re Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i her-
lighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os
fra al slags lovløshed og skafe sig et rent folk som
sin  ejendom,  ivrigt  efer  at  gøre  gode gerninger’47.
Tænk over det, og øv jer i det, så vil fredens Herre
være med jer.
Må  Guds  navn  for  evigt  velsignes  og  højt  prises.
Amen.
Herren give jer sin fred!
Amen.

Die h yv hasepkles hfsa hSchlepehepm.

Kaneon hSchafhau en, hSchwepz.

24. hfebsuas h1527

47 Titus 2,11-14.

79





MELCHIOR HOFFMANN

Melchior Hofmann

Guds forordning (1530)

Melchpos  h Hofmann  h blev  h føde  h omkspng  h 1495  h p  h den
 ydey ke hby hSchwäbp ch hHall hog hblev hudlæse h om hpel -
handles.  h Læ npng  h af  h bpbelen,  h mpddelaldesmy epk  h og
Masepn hLuehes  hvæskes hvas hmedvpskende hepl hen hselpgpø 
vækkel e.

Undes hee hophold hp hfosbpndel e hmed hfosseenpnges hp hLee-
land hbegyndee hMelchpos hHofmann hp h1523 hae hvpske h om
psædpkane. hHan hmåtte hdog hpå hgsund haf husolpghedes hsej-
 e  hvpdese  h epl  hE eland,  hhvos  hdee  h lykkede  hham h p  hbyen
Taseu  h (Diospae)  h ae  h osganp ese  h en  h psoee eanep k  h be-
vægel e, hblande handee hmed hbplled eosm hepl hfølge. hFos hae
beholde  h  pn  h see  h epl  hae  hpsædpke  h p  hbyen  hmåtte hMechpos
Hofmann hdog heage hepl hWpttenbesg hog hfå hMasepn hLuehes 
godkendel e, hhvplkee h keee hp h1525.

I h1526 hsej ee hMelchpos hHofmann hvpdese hepl hSeockholm,
men hvas hblande handee hpå hgsund haf hmod eand hfsa hkon-
gen, hGu eav hVa a, hnøde hepl hae hsej e hvpdese håsee hefes h–
føs e hepl hLübeck, hWpttenbesg hog hHambosg, hhvos hhan hdog

81



MELCHIOR HOFFMANN

helles hpkke hkunne hblpve. hI hHol een hhavde hMelchpos hHof-
mann hdog hheldee  hmed h pg,  hda hden hdan ke hkonge hFse-
despk hI hpnd atte hham h om hpsædpkane hp hNpcolapkpsche hp
Kpel.

Imod  h luehesanesne  h lagde  h Hofmann  h p  h  epgende  h gsad
væge  hpå hnødvendpgheden  haf  h ee  hhellpge  h lpv.  hKonfpkees
med hdee hluehes ke heeablp  emene hføsee hepl, hae hHofmann
efes hen hdp pueaepon hp h1529 hblev hevungee hepl hae hfoslade
dan k heesspeospum. hHofmann hsej ee hepl hSesa bousg, hhvos
han hudvpklede h pne hefeshånden hsee h æspsægede heankes
om hKsp ep hnæse eående hgenkom e hog hvesden  hende. hHof-
mann hvp ee hp h epgende hgsad h ympaep hfos hdøbesbevægel-
 esne. hHan hksævede, hae hdøbesne h kulle haneskende  hpå
lpge hfod hmed h eae kpsken, hog hae hen hkpske h kulle hopføse 
fos hdem hp hSesa bousg. hI h1530 heog hhan h kspdeee hfulde hud
og hlod h pg hdøbe.

Efes hnogle hås hmed h ucce fuld hmp  pon hp hNedeslandene,
eog hHofmann heplbage hepl hSesa bousg, hhvos hhan hnu hmen-
ee  h ae  hhave  h opdagee,  hae  hKsp eu  hvplle  h opsette  hdee  hNye
Jesu alem. hDiee h kulle h ke hefes hee hvold ome hblodbad hp
byen hp h1533.

Hofmann hhavde hp h pne hepdlpge h kspfes hvende h pg hmod hde
’fanaepkese’, hdes h elv hvplle hek ekvese hGud  hdom hoves hde
vaneso h– hmulpgvp  hThoma  hMünezes hog handse hknyttee hepl
bondeopsøsee hp h1525. hI h pn hkommeneas hepl hRomesbsevee
fsa h1533 hfos vasede hHofmann hlpgelede  hen heplbagehol-
dende hopfattel e, hhvos hksp ene hpkke hes hkaldee hepl hae hbæse

82



GUDS FORORDNING (1530)

våben, hmen hp h eedee hfspvpllpge hmå hundeska ee h pg hmyn-
dpghedesne.

Hofmann  h eeospes  h om  hnæse eående  h vold omme  hbegp-
venhedes hp hSesa bousg hfk hdog hbyen  hmyndpghedes hepl hae
fsygee, hae hhan  hfosud pgel es hvplle hudvpkle h pg hepl hen h elv-
opfyldende  hpsofeep.  hHan  hblev  hdesfos  h fæng lee  h p  h 1533.
Fsygeen h kulle hvp e h pg hae hvæse hvelbegsundee. hDia hde hfos-
ud agee  hbegpvenhedes  h p  hSesa bousg h om hbekende  h pkke
pndesaf,  h be luttede  h nogle  h af  hMelchpos  hHofmann  h epl-
hængese h pg hfos hae heage h agen hp hegen hhånd. hHolland ke
Jan hvan hMatthpj  hog hJan hvan hLepden hmenee hnu hae hhave
fundee hud haf, hae hdee hNye hJesu alem h kulle hopsette  hmed
mage hp hden hnosdey ke hby hMün ees. hDiette hblev h ease kud-
dee h epl  hen hsække hvold omme hbegpvenhedes,  hdes  h kulle
 ætte hen h kamplee hpå hdøbesbevægel en hmange hås hfsem.
Melchpos hHofmann hdøde hp hfæng lee hp h1543.

I  h eek een hGud  hfososdnpng h(elles  h ’osdpnan ’)  h  lås  hMel-
chpos hHofmann hfa e, hae hdåben hes hKsp ep hfososdnpng hfos
dem, hdes haf  hegen hfsp  hvplje  høn kes  hae  h pndgå hpage  hmed
Gud. hIfølge hHofmann hkaldes hGud halle hmenne kes, hmen
kun hdem, hdes h vases hpå hdette hkald hved hae hefes esæbe hee
hellpge hlpv hog hlevned, hblpves hog å hudvalge haf hGud. hTek-
 een  h vpdnes  h og å  h om  h Hofmann  h  ppspeualp esende
læ npng haf hbpbel k hbplled psog. hNedenfos hbspnge  hee hud-
dsag haf heek een.

83



MELCHIOR HOFFMANN

Guds forordning (uddrag)

Herren Jesus Kristus forkyndte først og fremmest for
sine apostle  og  disciple,  at  han  havde modtaget  al
magt, kraf, styrke, Ånd, sind, vilje og alle løfer fra
sin  himmelske  far,  om  at  han  skulle  være  konge,
prins og kaptajn, både i himlen og på jorden, og at
hans magt skulle udstrække sig over alt, uanset hvad
det måte være.48 På denne måde taler Gud ved sine
hellige profeter: ’Sæt dig ved min højre hånd, indtil
jeg  får  lagt  dine  fender  som en skammel  for  dine
fødder’  (Sl  110,1),  og et  andet  sted:  ’Jeg har indsat
min konge på  Zion, mit  hellige bjerg’.  Den samme
magt og kraf vidner Paulus udtrykkeligt om i sine
breve, nemlig, at Kristus er herre over alle ting, og at
intet  kan nævnes,  som ikke allerede er under hans
fod.49 Ja, han udøser alle himmelske, evige og åndeli-
ge gaver fra Gud. Ligesom Josef i Ægypten udøste le-
gemlige  og  kortvarige  goder,  sådan  udøser  Kristus
Jesus åndelige, himmelske og evige rigdomme.
Sådan er Menneskesønnen! En frelser for sit folk og
den salvede fredsfyrste for alle troende, en forsoner,
talsmand og ypperstepræst, ja, ’munden’ for den ån-
delige Moses og himmelske far — altid udsender han

48 Mat 28,18; Mika 5,2; Mat 2,6.
49 Fil 2,10f; Ef 1,21f.
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venner, tjenere og apostle for at samle sig en brud ud
af  mørkets  bånd, ud af djævelen og Satans rige og
mange kræfer ud af alt, som tilhører denne verden,
ind i Gud og Herren Jesu Kristi rige.
Og kongernes konge holder ingen ude af sit rige. Han
afviser ikke én eneste,  men taler og befaler hellere
sine tjenere, at de skal gå hvor som helst hen og være
hans udsendte, og undervise alle mennesker, hednin-
ger og stammer, alle tungemål og nationer, ligesom
det skete i apostlenes tid, indtil deres røst nåede ud
til alle områder, og deres ord nåede verdens ende. Li-
gesom Herren Jesus kalder  dem, siger han også til
dem: ’Kom til mig, alle I, som slider jer træte og bæ-
rer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile’, for der er
et lys som oplyser alle mennesker, giver forstand og
sand kundskab;  det  kalder  også  på  alle,  drager  og
fremmer dem. Sådan er også Guds sande vilje, som
ved den salvede Frelser ønsker, at alle mennesker må
heles  og  være  velsignede,  ligesom  apostlen  Paulus
skriver.50 Og det er sandelig ikke hans vilje, at nogen
skal gå fortabt.51 Dete skriver også apostlen Peter, og
på denne måde taler den Højestes mund til profeter-
ne:  Han  ønsker  ikke  at  nogen  skal  tilintetgøres.
Derom skriver og forkynder også Vismanden og den
Øverste Profet.52

50 1 Tim 2,1-2.
51 2 Pet 3,9.
52 Muligvis Salomon.
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For Kristus Jesus har givet sig selv for alle menne-
sker,  ja,  ethvert  individ,  og han har  betalt  for hele
verdens synd, fernet og afskafet den, og opnået en
evig frelse. Og nu igen er tiden kommet, hvor Guds
Ords proklamation skal nå ud til alle mennesker som
et vidnesbyrd, og absolut ingen skal undgå at høre
det. Men evangeliet skal åbenbares for alle stammer,
hedninge, tungemål og nationer til deres oplysning,
ja, hele verden skal få klar oplysning og forståelse af
den rete indsigt; de skal oplæres, kaldes og drages af
Guds Ånd og Ord. Og alle de, der hører dete, og ikke
lukker deres øre til, men i stedet tager årvågent imod
det, vil arve deres frelse og ikke foragte den. 
Det er altså enhver egnet apostels pligt at udgå fra
den Højeste Guds mund — den mund er Kristus, og
de sande apostle er den salvede Frelsers mund — for
at lære alle mennesker og forkynde dem det venlige
budskab  og  det  glædesfulde  kys  fra  brudgommens
mund, ja,  dete hellige evangelium om den korsfæ-
stede Kristus Jesus, og det evige livs Ord, som har be-
talt for alle ugerninger. Han er blevet stadfæstet som
herre over alle Guds skabninger, både i himlen og på
jorden. Og alle, som ønsker at tjene og bekende og
have ham som konge, prins og herre kan komme til
ham i frihed og vished. Disse vil han for evigt bevare
hos sig i Guds rige. Herrens sande apostle åbenbarer
for  alle  mennesker,  at  læren  om  al  kendskab  til
Kristus er den sande næring, sammen med det kors-
fæstede, stegte og bagte påskelam, hvilket vores ån-
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delige fædre i det åndelige Ægypten uddelte som mad
i  deres  åndelige huse,  forsamlinger  og menigheder.
Også i vor tid er der en lignende mad tilgængelig og
en lignende forkyndelse af den korsfæstede Kristus
Jesus. 
Det er desuden Herrens bud og befaling eller lov for
hans  apostolske  udsendinge,  ifølge  hvilket  de  også
underviste,  lærte og formanede folket,  forlangte og
opfordrede ved evangeliet og Guds Ord, at også de,
der havde overgivet deres liv til Herren, måte lede
sig selv ud af Satans herredømme og fra mørkets rige
og ud af denne verden, og at de skulle rense sig selv
og lede sig selv ind i den åndelige ørken og samtidig
vie og binde sig til Herren Jesus Kristus ofenligt ved
pagtens  ægte  tegn,  vandbadet  og  dåben.  Alt  dete
med det formål, at de for altid måte forblive lydige
og følge Faderens, Sønnens og Åndens vilje og deres
velbehag, og for at deres egen vilje, liv, ønsker, ånd
og passion måte dræbes helt og aldeles, stilne af og
dø ud, og at de fra da af alene måte leve i Ånden,
sindet og viljen og af Guds visdom og det evige livs
Ord, som en ægte brud, lydig imod sin kære ægtefæl-
le i alle ting, ja, opmærksom på hans vilje og ønsker,
uden nogen krænkelser og svigt. På samme måde var
også dåben og dét at dø fra denne verden betegnet og
fremstillet ved det Røde Hav, hvori Israels børn blev
døbt  og  døde fra denne verden,  og indgik en pagt
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med den guddommelige Majestæt under skyens søjle,
som også den hellige apostlen klart bevidner.53

Og det stod klart fra Herren Jesu ord, at alt dete hen-
viste til den rete forordning fra Gud til hans trofaste
følgere. De har også lært, og er selv blevet belært og
har modtaget  al  kundskab om Jesus Kristus,  og de
ønsker at have ham som herre, konge og brudgom,
og ofentligt binder de sig til ham og i sandhed un-
derlægger de sig  ham, og ægter  ham, igennem då-
bens pagt, og de giver sig selv til ham som død og
korsfæstet. Og dermed er de med stor iver bestandigt
genstand for hans vilje og behag. Da er det en sand
og sikker pagt som den, der fnder sted, når en brud
med fuldstændig, frivillig og kærlig hengivenhed, og
med komplet frihed og velovervejet forlovelse over-
giver sig i hengivelse og tilbyder sig selv, som et fri-
villigt ofer til sin herre og brudgom. 
En sådan brud vil ikke længere leve for sig selv, hver-
ken i mørket eller i den gamle Adam; igen, hverken
hvad der er ’af verden’, ej heller hvad der kan kaldes
af verden, men ene og alene for Herren Jesus Kristus.
Således  udråber  Paulus:  ’Jeg  lever  ikke  mere  selv,
men Kristus lever i mig’ (Gal 2,20). De er de sande
’døde’, som har den sande frelse og frihed fra synd.
De er rensede fra alle misgerninger ved Jesu Kristi
blod,  og har deres liv i  Kristus Jesus — alle,  som i
Herren er døde fra sig selv, har udryddet og afagt sig
53 1 Kor 10,2.
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den  gamle  Adam og  igennem dåben  påtaget  og  i-
klædt sig den nye Adam, Kristus Jesus; de har kors-
fæstet den gamle Adam med hans tilskyndelser  og
begær (som nu er lagt til ro og hvile fra alle synder,
og derfor  må afstå fra alle sine gerninger).  Og det
syndige frø, som er dødt, kan ikke gøre uretfærdig-
hed frugtbar, for den, som er født af Gud har vundet
og sejret, og derfor kan ingen synd fremkomme.
De,  som altså  nu i  sandhed har  iklædt  sig  Kristus
Jesus igennem tro og dåb, så de er i Kristus Jesus og
Kristus Jesus i dem — i dem er der intet at fordømme.
Loven har ikke længere magt over dem, fordi de lever
for retfærdighed og ikke længere for synden. Derfor
kan loven ikke gøre dem skyldige. Ej  heller kan et
spejl, som viser pleter eller fejl, for de er rensede, og
lever ikke længere efer kødet, men efer Ånden, og
er blevet fundet uangribelige for Guds domstol.
Og nu i disse sidste tider vil Herren Jesu Kristi sande,
apostolske  udsendinge  samle  den  udvalgte  fok  og
kalde den ved evangeliet og føre Herrens brud ind i
den åndelige ørken, vie den og slute pagt med den
igennem dåb til Herren. Også Paulus havde viet kir-
ken i Korinth med Herren, som en jomfru med sin
ægtemand, og bundet den til pagten. Herren Jesu Kri-
sti brud må blive ledt af de sande udsendinge ind i
den åndelige ørken — igennem det åndelige taberna-
kels  forgård og templets forgemakker.  For den nye
pagt på den tredje dag — den tredje månefest, det ån-
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delige Tabernakels festmåltid — vil fnde sted i den
åndelige  ørken,  og  være  månens  sidste  tilsyne-
komst.54

Sådan en billedlig betydning underforstås af Herren
Jesus Kristus, når han går foran sin fok i spidsen som
et forbillede. Han kommer til Johannes Døberen ved
Jordan, indgår pagt og ægter, ja, tilbyder sig selv, alt
hvad han er, til sin himmelske Far. Til ham lader han
sig døbe ved Johannes Døberen, og han ægter og ind-
går en pagt ved vandbadet, imens han skilles fra sin
egen vilje, og igennem Guds pagt indlemmes i den
ophøjede  Faders  vilje  for  at  leve  evigt  for  ham.
Faderen  tager  derfor  imod  ham,  sender  den  enkle
Ånds-due ned over ham og giver ham vejledning, al
sin kraf, sit sind og sin vilje. Han antog ham desu-
den som sin velbehagelige, elskede Søn.
Derefer blev den salvede Frelser ført af Ånden og af
Guds vilje ud i ørkenen for at faste i fyrre dage og
fyrre næter og fristes af alle Satans fristelser.  Men
han  forblev  trofast  og  tro  imod  sin  overbevisning,
hengivent stolede han på sin himmelske Far, kæmpe-
de til det sidste og modstod Satan og overvandt ham
på en sådan måde, at Satan ikke kunne få nogen del i
ham eller fnde noget, som svarede til hans ønske el-
ler behag. Da blev han også en udvalgt repræsentant
for den højeste Gud, hans himmelske Far.

54  Hofman tænker eskatologisk her.
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På samme måde bør alle Guds børn og Herren Jesu
Kristi brødre eferligne ham, og også ægte og indgå
pagt med Herren Jesus Kristus under Guds pagt, og
give sig selv til ham i sandhed som et frivilligt ofer,
ligesom også han har givet sig selv over til ham, hans
himmelske Far. På samme måde er det med de apo-
stolske udsendinge, de går foran og lader sig ægte li-
gesådan under hans pagtstegn, og de udgår fra deres
egne, idet de fremstiller sig som Herrens tjenere i den
åndelige ørken.  De — ledt  og  drevne af  Ånden og
Guds vilje og den salvede Frelser — brugte 40 dage og
40 næter i ørkenen med åndelig faste, alle efer Her-
rens vilje og behag, ja, erindringen om de 40 år i Si-
naj og de 40 alen langs forgården eller templets skib
op til Det Allerhelligste. De forbliver helt og aldeles i
Herren Jesu Kristi gode behag, ånd, humør og vilje,
og de kæmper indtil enden og sejrer. Da er de fundet
loyale og uangribelige i alle Guds prøvelser.
Mod en sådan sejr reter sig alle Guds løfer, nemlig,
at til  alle disse sejrende gives Guds rige her og nu
som deres ejendom; at de samme træder ind i Det Al-
lerhelligste  og  Sabbaten  og  den  sande hvile,  fuld-
stændig nøgent og opgivende, for at gå til brudgom-
mens seng, hvor den retfærdige fødsel sker, og hvor
man belæres af Gud og Ordet. Og sjælen er helt og
aldeles  viet  ved Guds nåde.  Der afages den gamle
Adam fuldstændig — den enkelte, ganske nøgent, er
fri fra alt. Den gamle Adam ophører helt med lyster
og  længsler.  Han  er  korsfæstet  og  død;  slagtet  fra
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synden, og han ophører med alle sine gerninger, for
at syndige frø ikke mere skal bære deres frugt. Disse
gøres  derpå fromme og modtager  Jesu Kristi  blods
rensning,  og  der  fndes  ikke  længere  noget  at  be-
brejde, som nævnt.
Paulus taler også tydeligt om sådanne sejrrige kampe
og advarer om, at vi skal lægge alt til side, der kan
tynge, ja, den plagende synd, og i stedet løbe et godt
løb mod det sande Zion og mod Guds forsamlings by,
mod  forsamlingen  af  de  fuldkomment  retfærdige,
englenes fællesskab og Jesu blod.55 Der kan man gå
ind i det Hellige Jerusalem, ind i det sande nye Guds
himmerige. Da vil de blive sande, genfødte børn. Dér
er alt nyt og det gamle er helt forbi. Dér næres man
af den sande Herrens nadver med indsigtens brød og
forfriskes med livets vand. 
De, som indtil enden forbliver tro imod læren og Kri-
sti skole, igennem kampe og sejre, og som forbliver
urokkelige, og ikke overmandes, bliver frelst. For som
man oplyses og modtager Herren, når man tror, så-
dan loves også frelsen og Guds riges arv fra første
færd; og hvis én rejser til det åndelige løfes land, vil
man få del i arven til riget. For til de, der tror på Jesu
Kristi navn, giver han først og fremmest magten og
krafen til at være Guds børn, modtage den nye fød-
sel og det evige rige.

55 Hebr 12,1; 22f.
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For alle disse sejrende vil Gud selv være belønningen,
og Herren Jesus Kristus vil give sig selv som en præ-
mie til sine egne. Og det skal ske som i evangelistens
og apostlens beretning i de himmelske åbenbarelsers
Bog, hvor Ånden og Jesu Kristi mund siger, at han vil
give livets krone til alle de sejrende.56 Ja, de skal spise
af livets træ og af den skjulte himmelske manna. Li-
geledes vil  han give dem en hvid sten med et  nyt
navn, morgenstjernen, en hvid klædning, og han vil
skrive dem ned i livets bog. Han vil gøre dem til en
søjle i sit tempel, hvor ingen lidelse fndes, ej heller
den anden død. De skal sidde med ham på hans trone
og  regere  over  hedningerne.  Han  vil  holde  nadver
med dem, og de med ham. Dermed arver alle sejren-
de  alt,  siger  Gud,  den  almægtige  Herre,  ved  Jesus
Kristus.
O, velsignede er de, som i denne tid opnår sådan en
arv og deri tilegner sig og griber Riget, og derved op-
når deres udvælgelse. Alle mennesker er kaldede og
kaldes fortsat,  men ingen er blevet udvalgt,  bortset
fra de, som har kæmpet og sejret. Og skulle de alle
kæmpe og sejre, vil de alle blive udvalgt af Gud, ja,
endda hele verden. For han har for altid lidt for alle
mennesker, og er død for alle. Ydermere ønsker Gud
ikke, at nogen skal fortabes, eller at nogen vil blive
fordømt; men hans vilje er, at alle når til omvendelse,
modtager  kendskab  til  sandheden  og  bliver  frelst,

56 Johannes’ Åbenbaring 2,17; 3,5;12.
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som også Paulus siger, når han formaner, at man ikke
bør lukke ørene, når Guds Ånd formidler evangeliet,
som Israels børn gjorde i ørkenen.
Sådanne nævnte løfer, en sådan forordning, er ind-
holdet  af  den  ophøjede  pagt  med  Gud  og  Herren
Jesus Kristus. Det er tegnet på Guds pagt, som alene
er indstifet for de voksne, de modne, og de rationel-
le, som kan modtage, tilegne og forstå Herrens un-
dervisning og forkyndelse, og den er dermed ikke for
de  umodne,  uforstandige  og  ufornufige,  som  ikke
kan  modtage,  lære  eller  forstå  apostlenes  under-
visning: Sådan er de umodne børn; og sådan er klok-
ker, der ringer for døden, kirkernes altre og alt muligt
andet afskyeligt. For der fndes ikke et eneste bogstav
i det Gamle eller det Nye Testamente med reference
til børn. Og der er ingen befaling derom bestemt af
apostlene eller  af Jesus Kristus,  og de har  hverken
lært eller skrevet en eneste stavelse om det. Der er
intet belæg fundet for, at de har døbt et eneste barn,
og det vil ej heller blive fundet i al evighed!
For det var alene befalet dem af Kristus Jesus, deres
Herre, at døbe de folkeslag som tager imod deres ord
og forkyndelse af den korsfæstede Kristus Jesus, og
overgiver sig til ham af deres egen frie vilje. Til så-
danne hører pagten og dåben. [.]57

57 Melchior Hofmann konkluder, at dåben er den 
frivilligt indgåede pagt med Gud for dem, der har 
svaret på hans kald. I resten af teksten uddyber 
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Menno Simons

En principiel og klar
bekendelse fra de stakkels,

trængte kristne (1552)

Menno hSpmon  hblev h om hung hosdpnesee h om hkaeol k h og-
nepsæ e  h efes  h en  h esadpeponel  h uddannel e,  h des  h mese
handlede hom hkpsken  hesadpepon hog hkanonp k hlov hend hom
de hbpbel ke h kspfes. hHan  hopbsud hfsa hden hkaeol ke hkpske
begyndee hepdlpge hved, hae hhan h epllede h pøsg mål hved hkps-
ken  hnadvesopfattel e.  hHesefes  hblev  hhan h  nase  hkende
 om hevangelp k hhumanp e.

I h1530 hblev hen hholland k hdøbes hhensettee. hDiee hblev hås ag
epl, hae hMenno hSpmon  hbegyndee hae hundes øge hNy hTe ea-
menee  hdåb  yn. hHan hlæ ee hpkke hbloe hSkspfen, hmen hepllp-
ge  h kpskefædsene  h og  h fese  h af  h Luehes  h sefosmaeosp ke
 kspfes. hI h1530sne hopponesede hhan hmod hudvpklpngen hp
Mün ees. hI h1536 hfoslod hhan h pe hpsæ eejob hp hWpemas um,

Hofmann denne tanke og kritiserer sine modstandere.
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lod h pg h om h40-åspg hdøbe haf hObbe hPhplpp , hhvospå hhan
gpfede h pg hmed hGesesud hmed hhvem hhan hfk hese hbøsn.

Han hbegyndee hnu h ammen hmed hPhplpp -bsødsene hae hse-
osganp ese hse eesne haf hden hnosdey ke hog hholland ke hdø-
besbevægel e, hdes h kulle hkendeeegne  hved hfsed hog hpkke-
vold. hI h1542 hudlovede hmyndpghedesne hen h eos hdu øs hfos
han  hlpv, hmen hhan hund lap hmpsakulø e hved hkon eane hae
væse hpå hsej e helles hved hae hgå hundes hjosden, hpndepl hhan
døde hp h1561.

På hesod  haf hee hlpv hpå hfuge helles hundes hjosden hfk hMenno
Spmon  hp h1541-43, hmen  hhan hopholde h pg hp homegnen haf
Am eesdam,  h  ksevee  h ese  h bøges  h om h ’Dien  hksp ene  hdåb’,
’Gsundlagee hfos hden hksp ene heso’, hog h’Dien h ande hksp ene
eso’. hFsa h1543 hopholde hhan h pg hde h pd ee h18 hås haf h pe hlpv hp
dee hnosdlpge hTy kland, hp hHol een hog hpå hØ ees øky een.

I æs h ’Gsundlagee  h fos  hden  hksp ene  h eso’  hfk h  eos  h pndfy-
del e. hDien hhavde hee hdobbele h pgee, hdel  hpsæcp esede hhan
Mün ees-esagedpen  h fejlespn,  hdel  hpåpegede  hhan,  hhvad
Skspfen hpndebæses haf heso hog hpsak p  hfos hdøbesne. hTypp k
fos hMenno hSpmon  hvas hden hu y eemaep k hanlage, hmen
 ksevee hp hee henkele hleelæ e h psog, hhvos hhan  heplhængese
udfyldee hmanglesne hmed hfosfattesen  hek emplasp ke hog
opofsende hlpv  epl.

Indholdee hvp es, hae hMenno hSpmon  hkendee h pe hNy hTe ea-
menee, hde hepdlpge hkpskefædse hog hEu ebpu , hdes hbe ksev
kpsken  hhp eospe h’fsa hKsp eu  hepl hKon eanepn’. hBogen hud-
kom hp hden hfsp p ke hdpaleke h(1540 hog h1554), hpå hholland k

96



EN PRINCIPIEL OG KLAR BEKENDELSE FRA DE STAKKELS, TRÆNGTE
KRISTNE (1552)

(1558), hpå hey k h(1575) hog hhespå hp hmange hengel ke hudga-
ves.

Menno hSpmon  hbe ksev hp hen hkommeneas hepl hén haf h al-
mesne hp hdee hGamle hTe eamenee hdée, hhan hsegnede hfos hdee
afgøsende  h p  h han  h egen  h eænknpng:  h ’Dipn  h Søn,  h Je u 
Ksp eu , hesos hjeg hpå. hHan  hvplje hog hhan  hvej h øges hjeg’.
Han  hefesesyk h lå hpå hevangelpee  hvpsknpnges h p homven-
del e, hgenfødel e hog hnye hlpv hp hefesfølgel e haf hKsp eu . h

Fos hMenno hvas hgsundvolden hfos hesoen hlage hén hgang hfos
alle hp hJe u  hKsp eu . hHan  hnøgleosd hvas h1 hKospnehesbsev
3,11: h ’Ingen hkan hlægge hen handen hgsundvold hend hden,
des hes hlage,  hJe u  hKsp eu ’.  hMen heso hes haldspg hen heom,
fosmel hgave; h and hksp eeneso hom ættes h pg hp hvpskely e hog
 ættes hkæslpgheden  hfsuge hp hhvesdagen.

Spd e hp h1540sne hløb hbevægel en hpnd hp hen h espd hom hKsp ep
guddommelpghed.  h Menno  h Spmon  h  ksev  h en  h mpndse
fsem epllpng hom hespnpeasp k hgud eso, hdes hvp ee, hae hfosfae-
eesen hdelee hden hkla  p ke heso hpå heseenpgheden, hmen hpkke
på  h pnkasnaeponen.  hMenno  h Spmon  h fos vasede  h nemlpg
den hopfattel e, hae hog å hKsp ep hlegeme hp hen helles handen
fos eand hkom hfsa hhpmlen, hog hale å hpkke hfsa hhan  hmos.

Sespden hblev hpkke hbplage, hog hden hksp eologp, h om hMenno
Spmon  hp høvspge hhavde hoveseagee hfsa hHofmann, hvedblev
ae  h  kabe  h psoblemes.  hOg å  h om  hkpske ynee  h op eod  h des
uovesen  eemmel es,  hdes  hhandlede  hom hen  h  esam helles
modesae hbsug haf hmenpghed eugeen. hMenno hSpmon  hvas
eal mand  h fos  h føs enævnee  h psak p  h p  h ee  h fos øg  h på  h ae
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håndhæve  h ee  haf  h de  hkla  p ke  hkpskekendeeegn,  hnemlpg
kpsken  hhellpghed.

Menno hSpmon  hfsem eplle  hofe h om hden heeolog, hdes hefes
kaea esofen hp hMün ees hendelpg hfosmåede hae hfosmulese hen
 ande h’evangelp k hanabapep me’. hDiee hkan hepl hdel  hvæse
spgepge hnok. hMenno hSpmon  hblev h om hmange handse hdø-
bese hanklagee hfos hae hvplle hgøse hmenne kes  hgode hgesnpn-
ges  h epl  h fsel en  h omdsejnpng punke  h p  h  eedee  h fos  h Gud 
nåde. hMen hneeop hdesfos h log hhan hfa e, hae hfsel en halene
fnde  hp hJe u  hKsp eu .

Ae hvp hfsel e  hudelukkende haf hnåde hfsemgås hp æs haf hbe-
kendel en hnedenfos,  h om hpndeholdes hmange hklase hfos-
 pkspnges hom, hae hdee hpkke hes hvose  hgesnpnges hog hhellpg-
hed, hdes hfsel es ho , hmen hKsp eu . hMenno hSpmon  hundes-
 eseges, hae hdee halene hes hved hGud  hnåde, hae hde hesoende hes
blevee hgenføde hog homvende. hReefæsdpggøsel en hes hpkke hee
psoduke haf hmenne kee  han esengel es, hmen halene haf hKsp-
 ep  hgesnpng.  hMen haf  hseefæsdpggøsel en hfølges  hee  høn ke
om hae hleve hp hovesen  eemmel e hmed hJe u hundesvp npng.
Diee hes hpkke hmenne kes  hgode hgesnpnges, hdes hfsembspn-
ges  h fsel en,  hmen hfsel en,  hdes  hfsembspnges  hmenne kes 
gode hgesnpnges.

Samepdpg  h es  hpsoblemesne  hved  hMenno hSpmon ’  h eeologp
dog hog å heydelpge. hHan hoveseog hnemlpg hden h ppspeualp-
 ep ke hopfattel e hfsa hMelchpos hHofmann, hae hJe u  hegene-
lpg hpkke hvas hee hmenne ke h om ho  handse, hog hae hfælle  kab
med hKsp eu  hdesfos hes hee hsene håndelpge hanlpggende. hDiee
es hpkke h å hmegee hdee, hae hKsp eu  hes hblevee hmenne ke hp
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Je u , hog hae hhan hes hdød hog hop eåee hpå hvose  hvegne, hdes
gøs, hae hvp hfås hfælle  kab hmed hham, hmen h nasese hen hpn-
dse, håndelpg hesan fosmaepon. hSom hp hmange handse heek ees
fås hMenno hSpmon  hhes hkose  hnævne, hae hKsp eu  heog h pe
egee  hkød hmed hfsa hhpmlen,  hog hae  hmenne kes  håndelpge
genfød el hafhænges haf, hom hman heages hpmod hnåden hgen-
nem heso.

Reefæsdpggøsel en hopfatte  h om hnogee, hdes h kes hpnde hp
menne kee, h nasese hend hp hKsp ep hdød hpå hkos ee. hDiesved
vp es  hMenno hSpmon ,  hae  hhan hmå ke hnok hepl luttes h pg
den hsefosmaeosp ke heso hpå hseefæsdpggøsel e hved heso, hmen
ae hhan hdog hafvp es hlæsen hom, hae hksp ene hpå hén hgang hes
 yndese hog hseefæsdpggjosee h(peccaeos hee hju eu ).
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En principiel og klar bekendelse fra de
stakkels, trængte kristne.

Højtærede læser. Det er klart og tydeligt, at Adam og
Eva, vores alles far og mor, i begyndelsen var skabt i
Guds billede af Kristus,  rene, gode, uden synd, ret-
færdige og ufordærvede, som skrifen lærer,58 og at de
forblev  rene  og  retfærdige,  indtil  de  syndede  mod
deres skabers ord og befaling. For Gud havde sagt til
dem, at ’træet til kundskab om godt og ondt må du
ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du
dø!’, hvilket jo også skete. For så snart Adam og Eva,
bedraget af slagen, spiste af den forbudne frugt, blev
de urene, uretfærdige, fordærvede, af en syndig na-
tur, og de blev dødens og djævelens børn. Ved deres
ulydighed mistede de på den måde deres status som
Guds børn og den renhed, som de var skabt med. Og
de og deres eferkommere ville for altid have været i
synd,  under  forbandelsen  og  dødens  og  djævelens
slaveri, hvis ikke Gud, den barmhjertige Fader, hvis
kærlighed varer for evigt, igen havde trøstet og op-
rejst dem med løfet om Kristus, som han lovede at
sende i fremtiden for at knuse slangens hoved. For
Kristi  skyld ville han være nådig mod dem, tilgive
dem deres overtrædelser, vise dem barmhjertighed og
gunst, hvis bare de troede.
58 1 Mos 1,27; ApG 17,24; Præd 17,9.
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Da Adam og Eva hørte det glade budskab om nåden,
fredens evangelium, fra Herrens egen mund, tog de
imod det med stor glæde, og de troede det som Guds
uforanderlige sandhed. De holdt ivrigt fast i  det og
trøstede sig selv med det, som et sikkert fundament
for deres frelse. Og på den måde blev Adam og Eva
igen taget imod af Gud gennem Jesus Kristus, retfær-
diggjorte og udfriede fra den evige død og forban-
delse. For de troede og stolede på ham i overensstem-
melse med Guds løfe, og de så hen til ham, der i de
sidste dage er sejrherre, frelser og nådemidlet til evig
frelse.
Men havde de foragtet dete middel og ikke taget i
mod det i tro, ville de have lidt evig død. Kristus selv
siger jo, at ’den, der ikke tror, er allerede dømt’, og
Johannes Døberen siger, at ’den, der tror på Sønnen,
har evigt liv, og den, der ikke tror Sønnen, skal ikke
se livet, men Guds vrede bliver over ham’.59

Ligesom Adam og Eva blev bidt og forgifet af den
djævelske slange, og derved fk en syndig natur med
det resultat, at de ville have lidt evig død, hvis ikke
Gud igen havde taget imod dem i nåde gennem Jesus
Kristus,  sådan er også vi,  som deres eferkommere,
født  af  deres  syndige natur,  forgifet af slangen og
bundet til det onde. Og i kraf af den iboende synd er
vi børn af helvedet, djævelen og den evige død. Og vi

59 Joh 3,18; Joh 3,36
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kan ikke befries fra den tilstand – og hermed taler vi
om dem, der har nået en alder,  hvor de forstår,  og
derfor kan gøre syndige gerninger – uden at vi tager
imod Jesus Kristus  som det eneste middel til  nåde,
ved sand og ægte tro,  og derved bevidst ser op på
’bronzeslangen’60 som Gud,  vores  himmelske  fader,
har rejst som et tegn på frelse. For uden ham er der
intet, der kan hjælpe vores sjæle, ingen forligelse, in-
gen fred. Vi har, som nævnt, kun udsigt til vanære,
vrede og evig død. Men dem, der tager imod Kristus
med en sand tro, som, ifølge Paulus’ lære, blev givet
os af Faderen med henblik på visdom, retfærdighed,
helliggørelse og udfrielse, har del i nåden for Kristi
skyld, og Gud er deres Fader. For af tro er de født af
ham. Han tilgiver dem alle deres synder, viser barm-
hjertighed mod alle deres menneskelige fejl og svag-
heder, vender dem bort fra forbandelsen, vreden og
den evige død. Han tager imod dem som sine elskede
børn, og giver dem Jesus Kristus, såvel som alle hans
fortjenester, faste, bøn, tårer, lidelser, trængsler, kors,
blod og død, men også hans Ånd, arv, rige, ære, glæ-
de og liv.
Vi slår samtidig fast, at intet af dete sker ved vores
egne  fortjenester  og  gerninger,  men  alene  af  nåde
gennem Jesus Kristus. Som Paulus siger det: ’Men i
60 Reference til Moses, der i ørkenen løfer en 

bronzeslange, for at de, der ser på den, skal helbredes 
for deres slangebid. I Johannesevangeliet forstås det 
som et billede på Kristus. Se Joh 3,14-15.
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sin  rige  barmhjertighed  og  på  grund  af  den  store
kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os,  der
var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus –
af nåde er I frelst – og han oprejste os sammen med
ham og sate os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for
i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende
rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af
den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer
selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for
at ingen skal have noget at være stolt af.  For hans
værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger,
som Gud forud har lagt til rete for os at vandre i.’61

Se, kære læser, vi søger altså ikke vores frelse i ger-
ninger, ord eller sakramenter, som de lærde gør det –
heller ikke selvom de anklager os for det – men vi sø-
ger alene vores frelse i Jesus Kristus og i intet andet
middel i himlen og på jorden. I det ene middel fnder
vi glæde, og i intet andet. Ved Guds nåde stoler vi på,
at vi kan blive deri indtil døden.
Men at vi afskyr kødelige gerninger, og at vi ønsker
at tilpasse os hans ord og befalinger, alt efer hvad
vores svaghed tillader os, skyldes, at han har lært og
befalet os at gøre det. For den, der ikke følger hans
lære,  beviser derved, at  han ikke tror på ham eller

61 Efeserbrevet 2,4-10
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kender ham, og at han ikke er en del af de helliges
fællesskab.62

Alle  dem,  der  med  troende  hjerter  tager  imod  det
middel til nåden, som fndes i Jesus Kristus, og lukker
ham ind i  deres  samvitighed,  tror  og  bekender,  at
deres synder er dem tilgivet gennem hans ofer, død
og blod, at hans vrede og forbandelse ikke vil være
over dem for altid, at han tager imod dem som sine
elskede sønner og døtre, og giver dem det evige liv –
alle, der tror sådan, får fred og glæde i ånden, og tak-
ker Gud med fornyede hjerter. Troens kraf opvæk-
ker dem nemlig og forandrer dem til et nyt liv, som
de kan leve i ved Helligåndens gave og nåde, deres
nye fødsels kraf, alt efer deres mål af tro, i lydighed
mod deres Gud, som har vist dem så stor en kærlig-
hed.  De passer  ihærdigt  på  ikke  at  falde  fra  Guds
nåde og gunst ved perversitet og ugudelighed. De an-
erkender i lyset af Skriferne, at Adam og Eva, verde-
nen før syndfoden, Sodoma og Gomorra, og patriar-
kerne  i  vildnisset  blev  hårdt  strafede  af  Gud  på
grund af deres synder, at syndens løn er døden, og at
også  Jesus  Kristus,  Guds  uskyldige  lam,  som  intet
kendte til synd, blev dybt ydmyget og pint på grund
af vores synder.63

De tror Herrens ord, som siger, at det er død at være
kødeligt sindet – hvis du lever efer kødet skal du dø,

62 1 Joh 3,10; 1 Joh 5,10; 2 Joh 1,6.
63 1 Mos 3,7; 1 Mos 19,9-10; Rom 6,23; 1 Pet 1,19.
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for ingen ægteskabsbrydere, horekarle, drukkenbolte,
gerrige, stolte, løgnere, og så videre, skal arve Guds
rige. De tror også, at Gud er sandhed, at ingen kan
frelses  imod  hans  ord,  at  han  vil  dømme  i  over-
ensstemmelse med sit ord, fordi han er sand og ikke
kan lyve, som der står i Skrifen.64 Derfor er de oprig-
tigt hengivne til Herren, og i hengivenhed afdør de
fra kødet, korsfæster deres lyster og begær, og und-
fyr  og  afskyr  urene,  ugudelige  gerninger,  som  er
imod Herrens ord. 
Men samtidig er de bevidste om Guds rigelige nåde,
gunst  og  kærlighed  mod  os,  som  kan  ses  i  Jesus
Kristus, og som svar elsker de derfor Gud, fordi han
elskede  os  først.  Og  med  den  kærlighed  står  de  i
deres svaghed klar til at adlyde hans hellige ord, vilje,
befalinger, formaninger, læresætninger og forordnin-
ger i overensstemmelse med de talenter, de har mod-
taget. Derved viser de, at de faktisk er troende, at de
er født af Gud, og at de er åndeligt sindede. De lever i
et  fromt,  upåklageligt  liv  foran  mennesker,  og  de
lader sig døbe i overensstemmelse med Herrens befa-
ling, som bevis på, at de har begravet deres synder i
Kristi død, og de er klar til at leve med ham i et nyt
liv. De bryder fredens brød med deres elskede brødre,
som bevis og vidnesbyrd på, at de er ét i Kristus og
hans hellige kirke, og at de hverken har eller kender
64 Rom 8,6-13; 1 Kor 5,10; 1 Kor 6,10; Gal 5,21; Ef 5,5; Åb 

22,15.
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andre midler i himlen og på jorden til nåde og synds-
forladelse end Herren Jesus Kristi kød og blod alene,
som han én gang ved sin hellige Ånd i lydighed mod
Faderen har ofret og udgydt på korset for os stakkels
syndere. De lever i kærlighed og barmhjertighed, og
de tjener deres næste. Kort sagt tilpasser de sig, i al
deres svaghed, til  alle Kristi ord, befalinger,  forord-
ninger, hans Ånd, regel, eksempel og målestok, som
Skrifen lærer. For de er i Kristus og Kristus er i dem.
Og derfor lever de ikke længere i det gamle syndige
liv fra den gamle Adam (bortset fra hans svaghed),
men i det nye retfærdige liv som kommer af tro, fra
den  anden himmelske  Adam,  Kristus.  Paulus  siger,
jeg lever ikke længere, ’men Kristus lever i mig, og
mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn,
der elskede mig og gav sig selv hen for mig’.65 Og
Kristus siger, ’hvis I elsker mig, holder i mine bud’.66

Tro ikke, kære læser, at vi praler af at være perfekte
og uden synder. Slet ikke. For mit eget vedkommende
bekender jeg gerne,  at  min bøn ofe er  blandet  op
med synd og min retfærdighed med uretfærdighed.
For ved Guds nåde mærker jeg, i kraf af den salvelse,
der er i mig, når jeg sammenligner min svage natur
med Kristus  og hans befalinger,  hvad det  er  for  et
kød, jeg har arvet fra Adam. Ja, hvis Gud ville døm-
me os efer vores værdighed, retfærdighed, gerninger

65 Gal 2,20.

66 Joh 14,15.
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eller fortjenester og ikke efer hans store godhed og
barmhjertighed, så måte jeg bekende med den helli-
ge  David,  at  intet  menneske  kunne bestå  for  hans
dom.67 Derfor bør det ligge os fernt at betrygge os
med noget andet end med Guds nåde gennem Jesus
Kristus. For det er ham alene og ingen anden, som
helt har opfyldt den retfærdighed, som Gud kræver.
Vi ved også af Guds nåde, at alle de hellige fra begyn-
delsen  af  har  begrædt  deres  køds  fordærvelighed,
som  vi  kan  læse  hos  Moses,  David,  Job,  Esajas,
Paulus, Jakob og Johannes.
Men for Kristi skyld er vi i nåden, for hans skyld bli-
ver vi hørt, og for hans skyld er vores overtrædelser,
som begås ufrivilligt, forladt. For det er ham, der står
mellem Faderen og hans uperfekte børn med sin per-
fekte retfærdighed og med sit uskyldige blod og død,
og det er ham, der går i forbøn for alle dem, som tror
på ham, og som med tro på det guddommelige ord
stræber efer at vende sig bort fra ondskab, følge det
gode, og som oprigtigt ønsker, med Paulus, at opnå
den fuldkommenhed som fndes i Kristus.68

Bemærk, kære læser, at vi altså ikke tror eller lærer,
at vi frelses ved vores egne fortjenester eller gernin-
ger, som dem, der misunder os, anklager os for uden
et gran af sandhed, men at vi frelses alene af nåde,

67 Sal 143,2; Sal 130,3.
68 Fil 3,12.
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gennem Jesus Kristus, som nævnt. Af nåde blev men-
nesket  skabt,  gennem Jesus Kristus.69 Af  nåde blev
det igen modtaget gennem Kristus, da det gik tabt. Af
nåde blev Kristus sendt til os af Faderen.70 Af nåde
har han søgt de fortabte får, lært dem omvendelse og
syndsforladelse, og han døde for os, mens vi stadig
var ugudelige og fender.71 Af nåde modtog vi troen.
Af nåde blev Helligånden givet os, i Jesu navn.72 Kort
sagt,  af  nåde  får  vi  del  i  evigt  liv  gennem  Jesus
Kristus.73

Se,  kære  læser,  sådan  er  vores  tro  og  bekendelse,
hvad angår det spørgsmål: At vi ikke kan opnå frelse,
nåde, forligelse eller fred med Faderen undtagen gen-
nem Jesus Kristus, som han selv siger: ’Ingen kom-
mer til Faderen undtagen gennem mig’.74 Peter siger
også, at ’der er intet andet navn givet under himlen
til  mennesker,  hvorved  vi  kan  frelses’,  end  navnet
Jesus. Alle dem, der tager imod nåden i Kristus, som
forkyndes af evangeliet og modtages i en fast tillid
med hjertets tilslutning ved Helligåndens kraf gen-
nem  tro,  forandres  i  deres  hjerter.  De  fornyes  og
deres  sind  forandres,  ja,  de  overføres  fra  Adam til
Kristus, hvorved de lever et nyt liv som lydige børn i
69 1 Mos 1,27.
70 Joh 3,34.
71 Luk 15,4; Rom 5,6.
72 Joh 14,16.
73 Rom 6,8.
74 Joh 14,6.
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den nåde, som er åbenbaret for dem. De får et nyt,
ydmygt sind. De er milde, barmhjertige, medlidende,
fredelige,  tålmodige,  sultne og tørstige efer retfær-
dighed. De stræber ihærdigt, med gode gerninger, ef-
ter evigt liv. For de er troende, de er født af Gud, de
er i Kristus og Kristus i dem, de tager del i hans Ånd
og natur,  og  lever  derved i  overensstemmelse  med
Herrens ord ved Kristi kraf, som er i dem. Det er det,
det ifølge Skrifen vil sige at være troende, at være
kristen, at være i Kristus og Kristus i os.
Men det er også klart, at de er fortabt, som er lige-
glade med den forkyndte nåde  og ikke  tager  imod
Jesus Kristus i tro, som forkaster hans hellige ord, vil-
je, befalinger og forordninger, og hader og forfølger
dem, der  tror,  og at  de,  der lever  usømmeligt  efer
deres lyster, ingen gavn har af at prale foran Herren
af deres påståede tro og nye skabning eller af Kristi
nåde, død og blod. For de tror ikke, de forbliver i den
første  fødsel,  nemlig,  uforandrede  i  deres  jordiske,
korrupte natur og i deres ubodfærdige, kødelige sind,
ja, de forbliver helt uden Ånd, Ord og Kristus, og der-
for er de dødens børn, som Skrifen lærer, for de ken-
der ikke Kristus i hvem, der er liv, som Johannes si-
ger, ’Og dete er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det
evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har Søn-
nen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke li-
vet.’75

75 1 Joh 5,11-12.
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Se, ærværdige læser, det, som du her har læst, er nu
vores  principper og bekendelse af  retfærdiggørelse.
Døm selv, om præsterne bærer sig rigtigt ad, når de
bagtaler os og lyver om os, når de siger, at vi forven-
ter at blive frelst ved vores egne fortjenester og ger-
ninger, og at vi praler af at være uden synd. Må Her-
ren tilgive dem, at de så fendtligt besudler os med så
skamfulde løgne. O, at de elendige mennesker kunne
forstå, at æreskrænkere, bagvaskere og løgnere er af
djævelen og fortjener døden, at Gud afskyr alle løg-
nere, at de ingen del skal have i hans rige, og at en
mund, der lyver, dræber sjælen.76

Sådan er altså vores fundament, og ved Guds nåde vil
det vedblive med at være det, for vi ved og bekender i
sandhed,  at  det  er  Herrens  uovervindelige  ord  og
sandhed. Derfor bevidner vi for dig, og for hele ver-
den, at vi er uenige med dem, som lærer og iværk-
sæter en død tro, som de samler fra den verdslige hi-
storie – for det første den opfatelse, at der uden for-
andring kan være Ånd, kraf og frugt, og for det an-
det,  at  vi  kan frelses  af  vores  egne fortjenester  og
gerninger.
Må den barmhjertige, nådige Fader, gennem hans el-
skede søn Jesus Kristus vores Herre, give os alle Hel-
ligåndens gave,  så vi  oprigtigt  kan tro og bekende
den nævnte nåde i og gennem Kristus, og at vi må

76 Joh 8,44; Rom 1,32; Sal 5,7; Åb 21,27; Åb 22,15.
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leve og blive deri, fast forankrede og trofaste til en-
den, til Guds evige pris og ære.
Amen.
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