Bare NÅDE
For 500 år siden strevde Luther med spørsmålene: Hvordan finner jeg en nådig Gud?
Hvordan kan jeg gjøre opp for alle mine synder? Hvordan kan Gud godta meg?
I feiringen av reformasjonsjubileet har Den norske kirke valgt ordet NÅDE som overskrift.
Nåden er ikke alltid like lett å få tak på, den inneholder så masse: Tilgivelse, ny start,
forsoning, oppreisning. En nådig Gud som tilgir oss og setter oss fri, utfordrer oss til å tilgi og
sette andre fri.
En nådig Gud som elsker oss, utfordrer oss ikke bare på å like dem vi kjenner, men å elske
våre fiender. En nådig Gud som møter oss med godhet langt over det vi fortjener, utfordrer
oss på å møte andre med den samme godheten.
Slik kunne vi fortsatt. Teksten fra Ef 2 sier:
Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet, gjorde han
oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere
frelst!
Når Paulus skriver disse ordene har han nok sin egen livsvandring i tankene. Han som gikk fra
å være en fanatisk fariseer, til å bli en evangelieformidler av Guds nåde. Han møtte nåden på
sin vandring til Damaskus. Og nåden forandret han.
Samtidig er nåde utfordrende å leve ut. Er det slik at mange mennesker forbinder nåde med
Jesus og troen, og kirken med fordømmende, sneversynte og klikkete?
Vi som er aktive i kirker og bedehus kan kun skylde på oss selv. Alt for ofte har meninger og
teologi vært det som har kjennetegnet oss, og ikke nåde, godhet og kjærlighet. Har vi vært
mer opptatt av å forbanne mørke, enn å tenne lys?
Rick Warren sier at det kirken nå trenger er en ny reformasjon. En reformasjon hvor tro og
nåde, ikke er teori, men liv som leves ut.

Isbryter
Kommer du på en hverdagssituasjon eller en nyhet, der tilgivelse og nåde har vært aktuelt?
Opp
Ukens bønn:
Herre, gå ikke fra oss, vi trenger deg. Du Gud, for hverdagssyndere, for feige og for dei
slappe. Syndene våre vekker ikke oppsikt. De er bare vanlig småtteri, og så alminnelige at vi
nesten glemmer dem, særlig om vi også glemmer deg. Du, Hellige, du Gud for syndere, for de
lunkne, de likegyldige, se i nåde til oss.
av Karl Rahner, Katolsk bønnebok
Inn
Les Ef. 2, 1 – 10 og innledningen. Del tanker med hverandre.
Overskriften Den norske kirke har på reformasjonsjubileet er NÅDE. Hvordan vil du definere
nåde?
Hvilken film/ serie syns du uttrykker nåde på en god måte?
Lytt til NRKs intervju klipp om folks respons på ordet «NÅDE»: NRK Radio – søk «Mot helg:
Nåde». https://radio.nrk.no/serie/mot-helg/DMTL25000517/03-02-2017
Se for deg en av personene som ble intervjuet. Hvordan ville du forklart at nåden fortsatt er
aktuell i dag?
Jesus blir beskrevet som "full av nåde og sannhet" (Joh 1,14). Her er begge deler. Hvordan
stemmer dette med vårt rykte som enkeltpersoner og menighet?
Ut
Er det en vanskelig situasjon du står i nå, som kan bli endret gjennom at du viser nåde - eller
tar imot nåde?

Bare Bibelen
Den katolske kirke hadde opp gjennom årene innført ulike praksiser som ble problematiske
for Luther. Avlatshandelen var en av dem. Pavens rolle var en annen. Men hvordan kunne
han ta et oppgjør med dette? Det hjalp ikke bare med god sjøltillit.
For Luther ble Bibelen den autoritet som satte han i stand til å ta et oppgjør. Den gav han en
større autoritet enn den han fant i tradisjonen og i kirkeledelsen. For utgangspunktet for den
kristne kirke, det var evangeliet som apostlene hadde forkynt. Og siden dette budskapet var
nedskrevet i Bibelen, ble den det avgjørende grunnlaget for kristen tro.
Samtidig skal vi ikke ha lest mye i Bibelen før vi ser at den kan være utfordrende. Bibelen har
blitt brukt og misbrukt. Hvordan skal vi tolke Bibelen?
Nøkkelen må alltid være evangeliet om Jesus. Bibelen er Guds ord og inneholder alt vi
trenger til vår frelse. Det betyr ikke at den gir oss ufeilbarlig informasjon om alle mulige
andre forhold.
Samtidig er ikke Bibelen løsrevet fra tradisjonen. Tradisjonen er og blir en hjelp til å forstå
Bibelen. På sett og vis er det vanskelig å si "Skriften alene", fordi Bibelen aldri står alene.
Ingen av oss tolker Bibelen uavhengig av den tradisjon vi står i eller kommer fra.
Likevel kan tradisjonen binde oss til bestemte løsninger, som gjør at vi setter tradisjonelle
tolkninger på linje med Bibelen selv. Derfor må vårt møte med Bibelen både være forankret i
tradisjonen og kritisk til tradisjonen.
Det samme gjelder våre erfaringer. Vi møter alltid Bibelen med våre egne "erfaringsbriller". I
det kristne fellesskapet er det viktig at så mange erfaringer som mulig slipper til når vi skal
tolke Bibelen. Det er rom for ulike tanker og spørsmål. Erfaringene våre skal ikke overprøve
Bibelen, men hjelpe oss til å forstå den.

Isbryter
Fortell om din første Bibel.
Opp Ukens bønn:
Gud, vær i mitt hodet og min forstand
Vær i mine øyne og mitt syn
Vær i min munn og min tale
Vær i mitt hjerte og min tanke
Gud, vær i min siste dag
og når jeg skal dra herifra
Hentet fra Andaktsbok fra Salisbury fra 1500 tallet

Inn
Les innledningen og Joh 1,1-14 etter LOGG metoden. Del tanker og erfaringer dere fikk i
møte med teksten.
Beskriv ditt forhold til Bibelen. Hva har den betydd for deg?
Hvilke rytmer har du i hverdagen for bibellesning?
Hvilke tips har dere for å inspirere til bibellesning?
Les 2 Tim 3,15-17
Hvordan kan bibellesning hjelpe oss til å være ”fullt utrustet til all god gjerning”?
Hvordan kan Bibelen hjelpe deg til ulike avgjørelser i hverdagen?
UT
Er det noen du kan tenke deg å gi et bibelord til oppmuntring og hjelp?
Del ditt favorittvers på Facebook/Instagram/Snap/Twitter.

Bare JESUS
Var han redd? Han nærmet seg katedralen i den sene nattetime. Nå var det ingen vei tilbake.
Han fant fram hammer og spiker, og naglet pergamentrullen fast til kirkedøren. Svett og
skjelven? Han tok et skritt tilbake og betraktet verket sitt med den dristige tittelen: «95 teser
om avlatens kraft og virkning av Martin Luther». Jesus alene. Det er alene troen på Jesus som
frelser.
Peter er også tydelig i sin bekjennelse, han viker ikke, er ikke redd for å ta et standpunkt. Det
er helt avgjørende hvem han setter sitt håp til.
Disiplene er i en krisesituasjon. Johannes Døperen er nettopp blitt halshugget i fengselet.
Fariseerne og saddukeerne er blitt mer og mer iherdige i sine forsøk på å overbevise folket om
at Jesus er en bedrager. Kanskje kom disiplene selv i tvil: Hvem er egentlig Jesus?
Det er som om Peter med skjelvende, men håpefulle hender, griper omkring Jesus som sin
eneste redningsplanke. Da er alt avhengig av at denne planken holder. En klok skriftlærd, en
inspirerende lærer, en karismatisk profet holder ikke da, de kan ikke frelse, det er det kun
Messias, den levende Guds Sønn som kan.
Det er dette det handler om, at vi sammen og hver for oss lever ut i fra at Jesus alene er nok
for oss, hans seier på korset er fullbrakt. Jesus er mye nærmere vår hverdag og virkelighet enn
vi ofte tenker og tror.
Bekjenner vi med livene våre at Jesus alene er redningsplanken? Setter vi vår lit til at Jesus
frelser oss, og at Han alene er den eneste veien til Gud?
«Og dere», spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias,
den levende Guds Sønn.»

Isbryter
Da du var liten, hvem var din "superhelt" og hvorfor?

Opp
Ukens bønn (inspirert av Fil. 2)
Jesus, du var i Guds skikkelse, men tviholdt ikke på din posisjon. Du gav avkall på ditt eget
og kom som en tjener. Du ble som en av oss i all vår menneskelighet. Du fornedret deg, lydig
til døden, ja, døden på korset. Derfor er du opphøyd til det høyeste. Du har fått navnet over
alle navn. Jeg bøyer meg for deg og bekjenner at du er Herre, til Guds Fars ære,
Jeg ber om nåde til å følge deg, ydmykt og trofast.
Inn
Les Matteus 16, 13-20 og Filipperne 2,5-11. Del tanker med hverandre.
Les innledningen på forrige side.
Og du, hvem sier du at Jesus er?
I hvilke situasjoner er det uproblematisk å bekjenne troen på Jesus? I hvilke situasjoner
koster det mer?
Jesus, eneste veien til Gud: Hva da med dem som ikke tror på Jesus? Hva med fortapelsen?
Drøft påstanden: "Det er viktigere å gi mennesker mat og medisiner, enn ord om Jesus".
Ut
Hvis du skulle si til noen hva som er det viktigste i det du tror på, hvordan ville du si det?
Skriv det gjerne ned, og bruk det.

