Guds nåde setter fri
En uttalelse fra Bispemøtet ved 500-årsmarkeringen av reformasjonen

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen.
Hendelsen utløste den rekken av begivenheter som vi kaller reformasjonen. Under
overskriften «Frigjort ved Guds nåde» vil Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie løfte fram den gode kjernen i arven etter Luther: Hans forståelse og formidling
av evangeliet om Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighet.
Dette er et godt budskap også for mennesker i vår tid. Mange, ikke minst ungdom,
lever under store krav. Vi kjenner presset fra egne og andres idealer om kropp, utseende og sosial status. Tilværelsen blir et strev for å lykkes på alle arenaer. Fokuset rettes
mot egen innsats og enhver er sin egen lykkes smed. Dette svarer på mange måter til
Luthers utgangspunkt i kampen for å komme i et rett forhold til Gud. For mennesker
som opplever livet slik, er evangeliet om nåden et budskap som gir frihet.
Luther hadde sin bakgrunn i en teologisk tenkning der menneskets frelse ikke bare
var avhengig av Guds nåde, men også av egen innsats i form av gode gjerninger, bønner og fromhetsøvelser. Langs denne veien fant han ingen fred, selv ikke da han som
munk i klosteret kunne vie seg helt og fullt til det åndelige livet. Uansett hvor hardt
han prøvde, tvilte han på om hans tro og fromhetspraksis holdt mål for Gud.
Luther fant først fred med Gud da han forstod at han ikke ble rettferdig for Gud
gjennom gode gjerninger, men bare ved å ta imot gaven som Gud gir gjennom Jesus
Kristus og det han gjorde for oss. Da Jesus døde og stod opp av graven, overvant han
synden, døden og djevelen og satte oss fri.
Vi kjenner ødeleggende krefter både i våre egne selvsentrerte liv og i verden rundt oss.
Mange holdes stadig nede i fattigdom og urettferdighet. Vi krenker våre medmennesker og skaperverket, og dermed Gud, i tanker, ord og gjerninger. Men Kristus har
ved sin død og oppstandelse forsonet oss med Gud. Guds nåde er den kjærlighet som
tilgir og som kan gjenopprette det vår ondskap og unnfallenhet har ødelagt.
Denne nåden er uten betingelser. Den er en gave som vi får ta imot i tro og tillit. Paulus skriver i Romerbrevet: «Den rettferdige skal leve ved tro» (Rom 1,17), og Luther
beskriver det sentrale i sin teologi slik: «....at vi ikke ved gjerninger, men gjennom
troen på Kristus blir rettferdige og salige».

Martin Luther levde i en annen tid og kjempet med spørsmål som er forskjellige fra våre.
Ikke desto mindre bærer mennesker i dag også på en lengsel etter å være sett og elsket, etter
et håp som gir mening og livsmot. Denne lengselen får sitt sanneste og dypeste svar i evangeliet om Guds nåde. Det viktigste i livet er ikke det vi får til, men det vi får.
Som biskoper i Den norske kirke erkjenner vi at kirken som institusjon og i møte med
enkeltmennesker ikke alltid har representert trygghet, respekt og kjærlighet for alle. Reformasjonsåret 2017 gir oss mulighet til å fornye formidlingen av Guds nåde og barmhjertighet både i ord og handling. Gud vil fellesskap med oss som sårbare, syndige og ansvarlige
mennesker. Gud vil helbrede oss, forsone oss med seg selv og med hverandre, og reise oss
opp til et liv i tro og tjeneste. For oss som kirke betyr det å holde frem:
• at hvert menneske er skapt, sett og elsket av Gud; menneskets verdi er ukrenkelig.
• at vi ved dåpen og troen på Kristus får tilgivelse for våre synder, forenes med vår
himmelske Far og blir hans barn. Frelsens grunnlag er Guds nåde alene.
• at Guds barmhjertighet overfor oss innebærer et kall til å leve ut den samme barmhjertighet i møte med medmennesker og i ansvar for skaperverket.
Den norske kirkes fremste oppgave er å forkynne evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus.
Dette evangeliet har vi felles med kristne i andre kirkesamfunn, også i den katolske kirke.
Vi ser derfor frem til en markering av reformasjonsåret i den kristne enhetens tegn. Vår
bønn er at denne markeringen vil bidra til å gi nåden og barmhjertigheten større rom både
i kirken og i samfunnet.
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