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Gud i din nåde, omskap verden! 
Luk 4.16-21 
Åpningsgudstjeneste, Kirkemøtet 2006 
Direktør Jens-Petter Johnsen 
 
Profetiske ord – mer enn et løfte 
Anno horribilis, vet vi altfor godt noe om. 
Det forferdelige året! 
Her får vi vite at vi alle lever i anno gratiae. 
Et nådens år fra Herren. 
Det lykkelige året! 
 
Jesus leser fra profeten Jesaja. 
Profetiske ord – det er trøsteord og forventningsord. 
Talt første gang 500 år før da israelittene var bortført til Babylon. 
Forventningsord fordi de forventet at Messias en dag skulle komme. 
Trøsteord – for den dagen skulle fattigdommen være historie, fanger få frihet, blinde få 
synet igjen. 
Det skulle komme en dag. 
 
Nå er den dagen der! sier Jesus. 
I dag er dette skriftordet oppfylt 
Nå mens dere hører på. 
Jeg er Messias. 
Profetien er oppfylt! Løftet om en fremtid er der nå! 
 
Og - er her nå! 
Dette profetiske ordet gjelder også oss. 
Det er et løfte. 
Men det er mer enn et løfte – et oppfylt løfte. 
Evangeliet til oss er et budskap om løfter som er oppfylt. 
Vi har løftets fasit. 
Det er oppfylt i Kristus.  
Han som Jesaja sa om:  
”Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for 
at vi skulle ha fred. 
Han har gjort det som ble lovet! Også for oss! 
Et nådens år fra Herren er her – nå! 
 
Her og nå – og enda ikke! 
Allerede oppfylt! 
De kunne knapt forstå det der de satt i synagogen. 
For de satt jo der – riktignok fri fra det babylonske fangenskap, men det romerske 
fangenskapet var ikke stort bedre.  
Og midt iblant dem var det både fattige, blinde og sultne. 
Vi kjenner oss igjen! 
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Krig og elendighet i den store og i vår lille verden, er ikke historie. 
Menneskelig lidelse og sykdommer er oss ikke ukjent. 
Allikevel – nådens år er her! 
 
Alt er oppfylt 
Hva er det? Hva slags nåde er det? 
Det handler om at Messias, Guds sønn er her.  
Det viktigste av alt viktig for oss alle, uansett livssituasjon. 
Når Jesus dør på korset soner han alle våre synder. 
Forsoningens krefter er satt inn i vår verden. 
Oppgjørets, tilgivelsens mulighet er der. 
Gud rekker ut en utstrakt hånd og ber oss ta den. 
Han ber oss forsone oss med Gud.  
Det handler om Guds store forsoningsgjerning. 
 
Gud reiser Jesus opp fra graven 
Oppstandelsens krefter er virksomme i vår verden.  
Dødskreftene i verden har ingen enerett og råderett. 
 
Dette er forsoningens og oppstandelsens krefter som kan omskape alt! 
 
Nådens år  
Derfor er det et nådens år. 
Slik israelittene feiret hvert femtiende år. 
Men som vi kan feire hvert år, hver dag pga Kristus. 
Nåden som gir tilgivelse. 
Nåden som gir håp. 
Nåden som jeg ikke kan gjøre noe for å få, men som jeg bare kan ta imot. 
 
En mann kjøpte en Rolls Royce i England. 
Kanskje den beste og dyreste og mest påkostede bilen han kunne finne. 
Han dro på ferie med den til Frankrike, da den en dag stoppet og ikke ville mer i en liten 
fransk landsby. 
Han fikk tak i et lokalt verksted som ikke hadde sjanse til å reparere den. 
Så ringte han Rolls Royce fabrikken i England, forklarte situasjonen, og de sendte 
umiddelbart en mekaniker til Frankrike med eget fly og han reparerte bilen. 
Da han kom tilbake til England etter ferieturen ventet han å motta en klekkelig regning. 
Men ingenting kom i posten. 
Etter noen tid skrev han til Rolls Royce i England, forklarte historien og etterlyste en 
regning. 
Da fikk han følgende svar fra Rolls Royce: ”Dear sir, vi har ingen kjennskap til at noen 
Rolls Royce noen gang har stoppet eller gått i stykker” 
 
Det er nåde! Gratis! Betalt! Fullstendig oppgjort! Borte! 
Nåde er når alt er tapt, å få alt tilbake! 
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Vi har ”en åpen kirke” som tema for dette Kirkemøtet. 
En åpen kirke forutsetter at Gud vil ha med meg å gjøre og tar imot meg når jeg kommer. 
Vi har lett for å ta det som en selvfølge. 
Det er det ikke! 
Nådens budskap er jo nettopp at det jeg ikke kunne gjøre selv har en annen gjort. 
Nådens budskap er at han mest av alt vil ta imot oss. 
Det handler ikke bare om en åpen dør, men en ”åpnet dør”. 
Jesu død og oppstandelse åpnet den døren som ellers ville vært lukket. 
Derfor ligger det i hele kirkens vesen at den er åpen. 
Ellers er den ingen kristen kirke. 
 
Nådens omskapende kraft 
Med det i bagasjen kan vi be med gudstjenestens tema: Gud i din nåde, omskap verden! 
Det er ved Guds nåde til meg jeg blir satt i stand til forsoningens tjeneste. 
Det er når vi lar oss forsone med Gud at vi kan bringe andre til forsoning med Gud og 
hverandre. 
Uten forsoningens krefter lar vi døden råde. 
 
Vi får perle- pins ved utgangen av gudstjenesten fra Kirkens ressurssenter mot vold og 
seksuelle overgrep. 
Perlen er historien om forvandling. 
Ut av det som vil ødelegge og smerte vokser det frem noe nytt, dyrebart og vakkert inne i 
muslingen. 
Det er håpet for alle sårede og syke blant oss. For oss alle! 
Oppstandelsens motkrefter mot døden. 
 
Han leder oss ikke alltid utenom, men alltid igjennom. 
Gud er vår tilflukt, ikke vår flukt. 
Han kan vi fly til, men han lærer oss ikke å fly. 
Oppstandelsens krefter er der. 
Nåden er når alt er tapt, å få alt tilbake! 
 
I forrige uke hørte jeg tilfeldigvis på Pop-quiz i NRK igjen en melodi fra 1973, en 
popmelodi som gikk over hele verden: Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree. 
Det er en tekst laget over en sann historie som skjedde på en buss på vei sørover til 
Miami. 
 
En av passasjerene fortalte til bussjåføren at han akkurat var sluppet ut av fengsel etter 
tre år som han sonet for forfalskning av sjekker. I et brev til sin kone hadde han skrevet 
at han ikke forventet at hun ville vente på han. Men dersom hun fortsatt var glad i han 
kunne hun henge ut et gult bånd rundt det gamle eiketreet midt på hjembyens hovedtorg. 
Om båndet ikke var der ville han ta bussen videre mot ukjent mål. Da bussen nærmet seg 
hjembyen og torget ba han sjåføren å sakne farten, så han kunne se om det var noe gult 
bånd der. Det var det - til mannens tårefylte lettelse og glede. Og ikke bare ett bånd. Det 
hang gule bånd i hundretall over hele treet. 
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Det er nåde. Overflod av nåde. 
Og slik tilgivelse, godhet og nåde sprer seg. 
Derfor er vi selv en del av bønnen: Gud, i din nåde, omskap verden! 
  
Johannes Møllehave har skrevet om nåden: 
 
Nåden er et ord fra Gud over alle dager 
Nåden er når alt er tapt å få alt tilbake 
 
Uten håp og uten Gud lar vi døden råde. 
Tro og håp og kjærlighet får vi kun av nåde. 
 
Derfor kan vi be: Gud, i din nåde omskap du verden! 
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