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Jeg kan ikke bede uden at synde. Jeg kan ikke prædike
uden at synde. Jeg kan hverken uddele eller tage imod den
hellige nadver uden at synde. Selv min anger behøver jeg
tilgivelse for, og de tårer, jeg fælder, må vaskes i Kristi blod.
Biskop George Berkeley, side 39.

„

„

Der er aldrig opstået noget parti eller nogen sekt, uden at
man ligesom paven har ført mennesker fra Kristus til noget
andet usikkert gøgl, for at man ikke skulle blive i ham. For
selvom de bruger mange ord, er det korte af det lange:
Troen alene gør det ikke, man må stramme sig anderledes
an, forlade alt osv. Det drejer sig altså alligevel om
gerninger, så frelsen altid er usikker.
De når aldrig derhen, hvor de lægger den første grundsten
rigtigt og lærer sådan: Inden jeg begynder at gøre noget,
må jeg først være sikker på Guds nåde i Kristus. Når stenen
ligger, hvor den skal, fortsæt så derfra og gør så mange
gode gerninger, du kan, og tak Gud, der har taget dig til
nåde før og uden en eneste af dine gerninger.
Martin Luther, side 50.

„

„

Returneres ved
varig adresseændring

Thyrasvej 15
8600 Silkeborg
Danmark

Nyt Livs blad udsendes gratis ti l
alle, som ønsker at modtage det.

Tilmelding via formularen på Nyt Livs
hjemmeside: nytliv.dk.
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