Det er ligegyldigt
at være
evangelisk-luthersk!

Spørgsmål

Udfordringer

Hvad mener du, der er rigtigt og/eller
forkert i udsagnet for denne aften?

• ”Det handler om at være kristen –
ikke at skabe skel!”
• ”For meget fokus på læren gør det
kristne liv tungt og indsnævrende!”
• ”Mangel på viden kan forvirre!”
• ”Ingen retninger har patent på den
sande kristendom!”

Luthersk anliggende
• Finde en nådig Gud – men spørger
folk efter det i dag? Er den lutherske
hjertesag egentlig ikke irrelevant?
• Alternativt(?): Forkyndelsen må tage
sigte på at få det moderne menneske
i tale ved at svare på menneskers
følte behov!
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Luthersk hjertesag
• Spørgsmålet om den nådige Gud
stiller mennesket aldrig af sig selv!
• Modsat: ”Gud tilgiver jo nok – det er
hans job”, sagde Voltaire
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”Antinomisme”

Upopulært

• Vi lever i en kultur præget af antinomisme – og det sætter præg på os!
• Foucault: Overgreb at sige noget er
sandt og ret – og andet falsk og forkert.

• At kalde til omvendelse
• At sige at noget er synd
• At tale om at være synder og fastholde
Gud hellighed
• At have brug for en stedfortræder /
forsoner
• At livet har to udgange

Aktuelt budskab

Aktuel betydning

• På Areopagos: ApG 17,16-34

• Gud er Gud – og krav på mennesket
• Loven er vigtig til erkendelse og frelse
• Pinsedag: ApG 2,37

• Gud kommer ikke med en høflig
henstilling til mennesket (vil du
forandre livsstil?), men med en
befaling, som kræver omvendelse!

• Centrum for den lutherske tro og
bekendelse: Sandheden om lov og
evangelium!

Aktuel udfordring
• Enhver generation må genvinde disse
sandheder! Det må tilkæmpes og
fornyes.
• Problemet er ofte, at ordene og
trossandhederne kan lyde velkendte –
dermed så selvfølgeligt!
• Troen alene, Kristus alene, Skriften
alene
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Spørgsmål / samtale
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Forskelligheder

Forskelligheder

• Skriften alene + åndelighed
(åbenbaringssyn)
• Troen alene + oplevelser/erfaring
(tro/psykologi)
• Nåde alene + indgydte kærlighed
(”åndsdåb”, salvelse); få mere, ikke
nok, Gud har mere at gi’ (vækst)

• Troens subjekt (min tro) og objekt
(troens indhold); fejl at skille liv og
lære ad
• Organisk – organisatorisk enhed (!)
• Synet på bekendelser
• Økumeni: katolsk/ortodoks + frikirker

Forskelligheder

Forskelligheder

• Sakramentsyn (dåb, nadver – gendåb?)
• Åndens person og Åndens kraft
(betydning af adskillelse)

• Guds Ånd og menneskets ånd (om at
bedømme åndelighed; konsekvenser af
sammenblanding)
----------• Bevidsthed om læren er ikke ligegyldig
– for troens skyld!
• Undervisning / forkyndelse (katekisme)

• oldkirken: ”monarkisme” (dels fokus på
trinitarisk gudsforståelse på bekostning af
Åndens selvstændige person, dels større
fokus på Åndens kraft og virkninger i
jeg’et); anderledes vægtlægning end i
bekendelserne.

Refleksion
• At lytte bedre til hinanden! Lære af
andre
• Fordomme, hovmod, traditionsstrid
• Man svækker på ingen måde troværdigheden af en kritik ved at give
mennesker ret i det, de har ret i! –
og fastholde saglig kritik
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Drøftelse
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