1: NÅDEN ALENE
ISBRYTER:

Hva betyr det at vår kirke heter Den Evangelisk LUTHERSKE Frikirke, tror du?

LUTHER HVEM?

1517 - 2017

Luther er gamle-dager. På sør-Karmøy har nok mange lurt på hvorfor paven ble sint
pga noen tø=ler. 31. oktober var det 500 år siden Luther slo opp sine teser på
kirkedøra i Wittenberg – eller i hvert fall da de ble offentliggjort. Konsekvensene av denne handlingen er
enestående i Europas historie. Berømte personer er alltid omstridt, og mange mener mye om Luther. Det som er
sikkert, er hans påvirkning på kirken som institusjon, på samfunnet, på frie valg, på skolegang. Mange gir rett og
slett Luther grunnleggende ”æren” for det Europa vi ser i dag, av vondt og godt. Han våget å stå opp mot
pavekirken som hadde enorm makt, og risikerte alt på grunnlag av åpenbaringer han =ikk om vår kristne tro.
Det forandret hele Europas kristenliv. Hans fem hovedprinsipper skal vi bli kjent med før jul; NÅDEN alene,
JESUS alene, ORDET alene, TROEN alene og ALL ÆRE TIL GUD.

NÅDEN ALENE

”Når folk har hørt evangeliet tre ganger”, klaget Luther, ”da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet”.
Evangeliet er ikke en historie å kunne utenat. Evangeliet er å ta imot Guds gave, av NÅDE. ”Nåde” er et av våre
kjernebegrep i troen på Jesus. På latin heter ”nåde” gratia, roten til vårt ”gratis”. Nåde er for tapere; den som
taper slosskampen, ber om NÅDE. Det var nettopp dette Luther oppdaget: Etter mange års kamp med Gud, måtte
han innse at han var nettopp ”taper”. Han ga opp og innrømmet at han ikke greide å møte Guds krav til et
helhjertet og hellig liv. Bønn og faste. Gode gjerninger. Tidebønner, messer og pilegrimsreiser. I alt dette søkte
han Guds rettferdighet. Alt dette er bra saker – men vi blir ikke rettferdige for Gud pga disse!

FÅR IKKE SOM FORTJENT
Guds rettferdighet er noe Gud gir bort til syndere, ikke noe han krever av dem. Dette er NÅDE: Den rettferdige
Gud gir meg ikke som fortjent. I stedet for lønn (=straff) får jeg nåde, mens hans egen Sønn får straff i stedet for
lønn. Jesus ble gjort til synd for oss.. NÅDE betyr adgang tillatt for uvedkommende, helt fram til nådens trone!
Frelsen er aldri på noen måte et samarbeid mellom Gud og oss. Gud frelser alene. Og frelsens grunnlag er aldri
tro pluss gjerninger. Det er NÅDEN ALENE som frelser. Og troen er Guds gave. NÅDEN er radikal. NÅDEN er
frihet – til å følge Jesus. NÅDEN gir syndenes forlatelse, ikke tillatelse.

OPP, UT & INN:

T A

I N N

O R D E T :

ÆRE TIL GUD: Hvordan vil dere lovprise Gud i dag?
1. BE om at Guds ånd hjelper deg i lesingen!
ORDET: Ef 2,1-10. 2.Kor 5,21. Heb 4,16. Rom 3,28.
2. LES teksten! LYTT inn teksten! NOTÈR!
² Bruk metoden til høyre à
3. Hva er din reaksjon på teksten?
² ”La Kristi ord få rikelig rom hos dere!” (Kol 3,16)
4. Hva leste du? Hva BETYR det?
SAMTALEN:
(Ord – fraser – kontekst; still spørsmål!)
5. Hva kan det bety i ditt liv FRA NÅ AV?
² Del tanker, reaksjoner, følelser og oppdagelser etter å ha
6. Hva er din BØNN etter det du leste?
lest temateksten og bibeltekstene!
² Hva tenker du om at ”nåde er for tapere”?
NABOEN:
² ØVELSE (m/penn & papir!): Forklar evangeliet på få setninger i dagligspråk! Hjelp hverandre!
² Hjemmelekse: Øv deg på å si denne forklaringen. Gjør den til din egen! Sjekk hva som skjer da!
BØNNEN:
² Be om å få leve nådefullt med deg selv om andre!
² Be om å få mulighet til å gå i ferdiglagte gjerninger!
² Be bønnetemaene under!
BE FOR DEG SELV!
”Når Gud får komme inn i alle
hjertets avkroker, ofte gjennom en
smertefull prosess, blir resultatet
fred og glede i Den hellige ånd.”
Er det tid for å knele? Be om
nåde?

B E
F O R
KONFIRMANTENE:
Ronja, Mathias, Maya,
Ragnar, Maksym, Astrid,
Sindre, Daniel, Roshini,
Vetle, Håkon, Johan, Eva
Kristine.

B E
F O R
M I S J O N Æ R E N E :
Bønneønske fra Laila & Jarle: Vi ber for styrke når vi
skal begynne å jobbe, for hjelp til å klare å leve et
integrert liv og være gode lærere og kollegaer. På
samme måte som Josva og Aron støttet opp om Moses
sine hender i striden, trenger vi at dere står med oss i
forbønn nå som dette nye arbeidet startes opp.

