
Er helliggørelse selvudvikling? 

 

”Skab dit liv”, lyder det i en annonce i et nyåndeligt blad. Som i mange af de forskellige former for 

terapi og vejledning tilbyder man her redskaber til personlig udvikling. Men handler det dybest set 

ikke om, at mennesket søger at frelse sig selv? Og er kristendommens befriende budskab netop 

ikke, at vi grundlæggende ikke bliver bedre, og at frelsen sker af nåde? 

 

I stedet for straks at spejde efter modsætninger og se selvudvikling som en anstødssten, kunne 

man lade det være tilknytningspunkt for forkyndelsen. Og se fænomenet som en anledning til at 

genopdage det potentiale for personlig udvikling, der faktisk ligger i gudsbilledet og læren om 

helliggørelse. Det kunne blive en anledning til at udfolde frelsen som genoprettelsesproces og 

helliggørelsen som en udviklingsvej, hvor Kristus vinder skikkelse. Kunne man ligefrem sige, at der 

sker en udvikling af det sande Selv. 

 

Bag trangen til selvudvikling ligger ofte en oprigtig længsel efter at udfolde sine potentialer og at 

leve i overensstemmelse med sin guddommelige bestemmelse. Den norske teolog Joachim Grün 

hævder, at helliggørelsen handler om menneskets dybeste længsel efter at blive hel og helstøbt. 

Helliggørelsen beskriver vejen mod at blive menneske fuldt ud. Han hævder, at helliggørelsen er 

svaret på menneskets personlige længsel efter at finde sin dybeste identitet gennem at blive det, 

Gud har bestemt os til at være, nemlig at blive lig Kristus.   

 

Der er forskel i menneskesynet. Men man i det nyåndelige miljø ofte anser mennesket for at være 

guddommeligt i sin kerne, får man kristeligt forstået del i guddommelig natur af nåde. Gud alene 

har æren for al forandring i et menneskes liv og karakter, og der er en naturlig grænse for, hvor 

langt et menneske kan udvikle sig selv. Derfor må skelneevnen og den kritiske sans bevares i 

mødet. Men uanset menneskesyn, må mennesket bruge sine sjælskræfter som vilje, handlekraft 

og fornuft. Sagt med Paulus, skal der arbejdes på frelsen. For Gud virker alt for sin gode vilje. 

 

 

 


