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De troende har bekendt Jesus Kristus som Herre. Når vi med vores mund bekender Jesus 
som Herre og i vores hjerte tror, at Gud oprejste Ham fra de døde, så er vi frelste, altså 
tilhører vi Gud (Rom. 10,9). Gud er blevet vores fader og Hans rige er blevet vores 
“verden”. Vi er blevet til nye skabninger, der er sat i Kristus. Vi tilhører en ny slægt. De 
troende er nu vores brødre og søstre i Kristus. 
Verden kan for os deles op i to: Vores verden ved Gud og den verden som ikke tror. Vi 
troende er i verden; men ikke af verden. 
 
Det er derfor bemærkelsesværdigt, hvor meget de troende, “kirkerne”, beskæftiger sig 
med den ikke-troende verden. 
 
Guds rige 
Som troende bør vores fokus være på Guds rige - ved Jesus Kristus. Tænk på dét, som er 
i himlen, og ikke på det jordiske (Kol. 3,3). Vi bør have fokus på den nåde, som vi er 
løskøbt til ved Jesus død på korset og opstandelse. Jesus befriede os fra døden og kaldte 
os ind i et evigt liv - et liv sammen med Ham og vores himmelske Far, hvor den sejr, som 
Jesus vandt over satan, synden og loven, er vores sejr. Hans blod rensede os fra al 
tidligere synd (vantro) og dagligt bliver vi renset og dækket under Hans blod. Der er ingen 
dom over de troende, vi er løskøbt fra loven! 
 
Verden 
Den ikke-troende del af befolkningen lever i den fysiske verden. De tilhører dén verden og 
bliver dømt efter verdens love. Dommen over den tilhører Gud. 
 
Den faldne kirke 
Adskillige steder advarer Gud os i Bibelen mod kirkens fald. Falsk lære førte de 
menigheder, som Paulus og Peter havde været med til at opbygge, til at falde – fordi den 
nye falske lære fik de troende til at sætte lid til deres egne gerninger og ikke til Kristi 
gerning. Denne falske lære fører fordømmelse af andre mennesker med sig og i dag 
tordner mange “troende” mod verdens syndere og lægger en dom over verdens børn - en 
dom som udelukkende tilhører Gud. Disse ”troende” tilhører farisæerne, der i det ydre gør 
sig hellige, men i det indre har hårde hjerter og oplever sig som bedre mennesker end 
resten af befolkningen.  
Om disse mennesker siger Jesus: ”Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner 
kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al 
slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af 
hykleri og lovløshed” (Matt. 23,27-28). De har sat sig over Gud og er faktisk de eneste 

mennesker, som Jesus revser, mens Han går på jorden.  
Om verden siger Jesus: tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør. Det bør også være vores 
holdning. Vi bør bede for verdens børn og ej fordømme dem. 
 
Guds rige er for de troende 
Alle er velkomne i Guds hus ”kirken” - selvfølgelig, Gud ønsker alle frelst. Og vi troende 
har fået til opgave at forkynde evangeliet om Guds nåde og frelse. Men i stedet forkyndes 



loven (som kun farisæerne burde have forkyndt, da de har sat sig selv under loven og 
derfor har dømt sig selv under hele loven). Samtidig kan alle, der er medlem af folkekirken 
- dog uden at tro på Gud - blive døbt, viet, konfirmeret og tage nadver. Ved dåben renser 
Gud os - på vores tro. Nadveren tages i tro på, at vi gør os i ét med Kristus og som ved 
dåben renser Gud os også ved nadveren, da vi tager imod syndernes forladelse. Gud 
advarer os imod at indtage nadveren på uværdig måde, dvs. uden tro. 
Ovennævnte er hellige handlinger (sakramenter), som er forbeholdt de troende, der jo 
tilhører Gud. Altså har vi blandet Guds verden sammen med den fysiske verden. Et hus i 
splid med sig selv kan imidlertid ikke bestå. 
 
Lov og evangelium 
Vi bør derfor se på verden, som Gud ser den - nemlig Hans verden hvor de troende lever 
under Guds nåde og beskyttelse - sideløbende med den verden, som er lagt under satans 
herredømme og som kun Gud har retten til at dømme. I stedet har mange troende blandet 
det hele sammen, vendt evangeliet ryggen, iklædt sig farisæernes retfærdigheds-klæder 
og dømmer både deres medtroende brødre og søstre samt verdens børn. 
 
Det må være på tide, at vi troende får øjnene op for det kæmpe bedrag, som kirken har sat 
sig under i dag, og at vi begynder at skille lov og evangelium ad. Loven er for verdens 
børn samt farisæerne (= de skinhellige troende som tror sig bedre end andre).  
Evangeliet er for de troende, der i ydmyghed har modtaget frelsen i erkendelse af, at de 
dels ikke selv kan efterleve lovens krav og dels har brug for Guds omsorg og kærlighed for 
at klare livet. 
 
Vi er kaldet til at forkynde det glade budskab, at gøre Guds nåde kendt - og ikke til at være 
dommere over folket! 
 

 


