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Drøftelse til klarlægning af afladens
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Ideer til samtale om temaer i folderen: ”Reformationens
hovedspørgsmål.” Folderen fås i kirken og kan læses her:
http://www.vivit.dk/reformation/Reformation1.pdf

Teserne blev begyndelsen på
reformationen

1. Reformationens hovedspørgsmål: ”Hvordan får jeg en nådig Gud?”
Luther opdagede at pavekirken snød folk. Han beskrev i 95 teser, hvordan afladen i
strid med Guds ord og frelsen i Jesus Kristus. Se eksempler fra teserne på bagsiden.
* Hvad var/er der galt med aflad? Hvordan fik Luther en nådig Gud?

Uddrag:
Tese 1: Da vor Herre og mester Jesus
Kristus sagde: ”Gør bod” osv., ville han, at
hele de troendes liv skulle være en bod.
Tese 27-28: De prædiker menneskelære,
som hævder, at straks pengene klinger i
bøtten, flyver sjælen ud af Skærsilden. Det
er sandt, at når pengene klinger i bøtten, så
kan profitten og havesygen øges. Men kirkens forbønner beror alene på Guds vilje.
Tese 36-38: Enhver kristen, der i sandhed er sønderknust, har fuld syndsforladelse fra
straffen og skylden. Og den bør gives ham også uden afladsbreve. Enhver sand kristen,
hvad enten han lever eller er død, har delagtighed i alle Kristi og kirkens goder, og de
gives ham af Gud også uden afladsbreve. Dog er pavens tilgivelse og fællesskabet med
ham på ingen måde at foragte, fordi man som sagt får en erklæring om den guddommelige tilgivelse.

2. Hvad er hovedspørgsmålet i 2017?
* Overvej, hvilket ”gudsbillede” man har i vores tid! ”En tolerant og kærlig Gud.”
3. Gud på anklagebænken
* Overvej sætningen: ”Spørgsmålet er snarere: ”Hvordan får Gud nådige mennesker?”
(Med det spørgsmål tænkes på, at mange mennesker mener, at man umuligt kan tro på en gud,
som tillader så meget ondt i verden. Derfor er kirkerne tomme og behøver modernisering og en
helt ny beskrivelse af Gud, hvis mennesker skal tro på ham.)

* Det onde og lidelsen i verden er et vanskeligt spørgsmål. Kristne ved jo godt, at det
skyldes syndefaldet og djævelen. Alligevel rammer det os personligt og eksistentielt. Overvej det ud fra en eller to personer i Bibelen: fx Josef der led meget ondt (1 Mos
37ff), og Job, som blev syg og mistede næsten alt (Jobs bog).
* Læs og overvej det svar, Luther fandt hvile i. Kan I hvile i samme svar?
4. ”Skyld” – også vort problem
* Se nærmere på de eksempler i dette afsnit og overvej, hvordan synden her kommer
til udtryk. Overvej selv et eksempel på, at mennesker i vort samfund, stræber efter at
blive vellykkede, og derved bliver til stor skade for deres nærmeste og andre.
* Hvorfor er det ikke gyldigt, når mennesker afviser syndens problem med at sige: ”Vi
lever trods alt i det 21. århundrede!” ?
* Hvad vil det sige, at angst og skyldfølelse ikke er knyttet til et bestemt århundrede,
men rammer eksistentielt og personligt?
5. Evangeliets svar
* Overvej, hvordan forfaldet i middelalderens kirke ligner forfaldet i mange
verdsliggjorte kirker i vort århundrede!
* Tal om, hvorfor reformation ikke er ”modernisering”, men ”at vende tilbage”
(omvende sig) til det oprindelige evangelium, som gælder til alle tider
LGJ, Gratiakirken, den 1. juni 2017

Tese 43: De kristne bør belæres om, at hvis man giver til den fattige eller låner til en
trængende, så handler man bedre, end hvis man køber aflad.
Tese 59-63: Den hellige Laurentius sagde, at kirkens skatte var kirkens fattige. … Uden
at gå for vidt kan vi sige, at skatten er kirkens nøgler (der er givet ved Kristi fortjeneste). Kirkens sande skat er det højhellige evangelium om Guds ære og nåde. Men denne
skat er logisk nok meget hadet, da den gør de første til de sidste.
Tese 86: Og når nu paven i dag har rigdomme, der er større end de allerrigestes, hvorfor
bygger han så ikke bare denne ene kirke, Peters-kirken, for sine egne penge frem for at
bruge de fattiges penge?
Tese 94-95: De kristne bør formanes til at stræbe efter at efterfølge Kristus, deres
hoved, gennem straffe, død og Helvede, og således mere sætter deres lid til at indgå i
Himlen gennem mange trængsler end gennem fredens sikkerhed.
Teserne blev oversat fra Latin til Tysk af Justus Jonas kort efter, at Luther havde
offentliggjort dem. Og indenfor fire uger var de kendt i hele den romersk-katolske kirke.
Oversættelse fra LutherDansk.dk v. Finn Andersen.
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