
Nittifem teser for det 21. århundre 

INNLEDNING 

Den 31. oktober 1517 delte Martin Luther sine 95 teser med verden. Det ble fortalt at 
han spikret tesene sine opp på døren til slottskirken i Wittenberg i Tyskland, for å 
invitere folk til en debatt. 

    Luthers 95 teser presenterte ikke den modne og ferdige læren til det som senere 
skulle bli den lutherske kirken. Tesene fokuserte på ett tema - misbruken av avlat i 
kirken på den tiden. Luther skrev at «hele livet til de troende skal være et liv i 
omvendelse» og at «enhver sann kristen, enten han er levende eller død, har del i alle 
Kristi og kirkens goder, også uten avlatsbrev». 

    De 95 tesene ble uansett gnisten som satte i gang den lutherske reformasjonen. 
Derfor feirer lutherske kristne den 31. oktober som Reformasjonsdagen, og i 2017 
feirer vi 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. 

    Som en del av feiringen av 500-årsjubileet har Den konfesjonelle evangelisk-
lutherske konferanse (KELK) utarbeidet nittifem nye teser, satt sammen av en gruppe 
av femten pastorer fra ulike deler av verden. Disse tesene ble godkjent ved et KELK-
møte i Grimma i Tyskland den 29. juni 2017.  

    Til forskjell fra Luthers teser, presenterer KELKs Nittifem teser for det 21. 
århundret hele den grunnleggende bibelske læren, slik den bekjennes av den lutherske 
kirken. De er ordnet etter disposisjonen i Martin Luthers lille katekisme, som til denne 
dag er et høyt verdsatt undervisningsverktøy i KELKs medlemskirker. 

    Med disse nye tesene vil medlemmene i KELK gi et felles uttrykk for det de har 
mottatt som arvinger etter den lutherske reformasjonen. De takker Gud for å få være 
del av et internasjonalt kirkefellesskap som holder fast ved Bibelens lære, med fokus 
på frelsen i Jesus Kristus. De er ivrige etter å dele denne arven med verden.  

 
 
 
 
 
 



NITTIFEM TESER FOR DET 21. ÅRHUNDRE 
For konfesjonelle lutheranere  

Ordnet etter disposisjonen i Luthers lille katekisme 

 

 GRUNNLEGGENDE SANNHETER 

#1 Ved Guds nåde tror, lærer og bekjenner den konfesjonelle lutherske kirken det bibelske 
evangeliet. Gud frelser syndere fra synden, døden og djevelen, ved Jesu Kristi liv, død og 
oppstandelse. Frelsen er av Guds nåde, for Kristi skyld, ved troen, og ikke på grunn av 
menneskelige anstrengelser.  

#2 Ved Guds nåde bygger den konfesjonelle lutherske kirken alle sine lærer bare på Bibelen. 
Som Guds inspirerte og ufeilbare ord, er Bibelen den eneste sikre autoritet og kilde for kristen 
lære. Den er et levende og virkekraftig ord, aktuelt for alle mennesker alle steder og til alle 
tider.  

	BIBELEN 

#3 Utenom Bibelen finnes ingen kilde til kunnskap om Guds frelsesplan. Den skapte verden 
og loven som er innskrevet i menneskets hjerte gir en del informasjon om Gud og hans lov, 
men ingen av disse presenterer den gode nyheten om frelse i Jesus Kristus. Menneskelig 
fornuft og vitenskap er heller ikke i stand til å avdekke sannheten om Guds frelse for syndere. 

#4 Gud inspirerte Bibelens forfattere slik at de skrev akkurat de ordene han ville. Bibelen, den 
hellige Skrift, er derfor uten feil i alle ting den forteller om. Jesus, Guds egen Sønn, sa: 
"Skriften kan ikke settes ut av kraft" (Joh 10,35). Som det ufeilbare Guds ord er Bibelen 
annerledes fra alle andre skrifter, og den er standarden som alle andre religiøse dokumenter 
skal bedømmes ut fra.  

#5 Menneskelig intellekt og fornuft er til hjelp for å forstå Bibelen, men må aldri settes over 
Bibelen. Vanskelige skriftsteder skal forklares i lys av sammenhengen de står i og i 
overensstemmelse med de tydeligere skriftstedene. Skriften tolker Skriften.   

#6 Bibelen har to hovedbudskap fra Gud: loven og evangeliet. Loven lærer oss hva vi bør 
gjøre og ikke gjøre, og loven fordømmer oss overfor Gud. Evangeliet lærer oss at Gud i sin 
store kjærlighet sendte Jesus som verdens gjenløser, og evangeliet gir oss frelsen, 
rettferdigheten som gjelder for Gud. 

#7 Hovedhensikten med Bibelen er å forkynne de gode nyhetene om frelsen i Jesus Kristus 
for alle mennesker. Hele Bibelen - fra begynnelse til slutt - er Kristussentrert, med fokus på 



Guds plan om frelse i Kristus. Det er et herlig privilegium å få lese og studere Bibelen, da den 
er som et kjærlighetsbrev fra Gud. 

	DE TI BUD 

#8 Gud vår Skaper har fastsatt en absolutt standard for hva som er rett og galt. Denne loven 
gjelder for alle folk gjennom menneskehetens historie, så det er ikke opp til hver enkelt kultur 
og samfunn eller hver enkelt person å bestemme hva som er rett og galt. Denne loven er til en 
viss grad innskrevet i alle menneskers hjerter. Den er blitt tydelig åpenbart i Bibelen. 

#9 De ti budordene, opprinnelig gitt av Gud på steintavler, gir fremdeles en nyttig 
oppsummering av Guds tidløse lov. Dens innhold gjentas i Det nye testamente. Denne loven 
kan oppsummeres i en setning: Elsk Gud og elsk din neste. 

Å ELSKE GUD 

#10 Det første og største bud er dette: Vi skal frykte, elske og stole på den treenige Gud over 
alle ting. 

#11 Det er galt å dyrke eller be til noe annet vesen enn den treenige Gud. Dette inkluderer 
engler, Maria, Allah, forfedres ånder, og alle mytologiske avguder og gudinner. Vi må ikke i 
hemmelighet sette noe annet enn den treenige Gud først i livet vårt, for eksempel penger, 
eiendeler, makt, yrke, underholdning, idrett, familie, eller ektefelle.  

#12 Guds navn er en spesiell eiendel han har betrodd oss, og det må ikke brukes tankeløst. 
Gud vil at vi bruker hans navn til å lovprise ham, be til ham, og dele kunnskapen om ham med 
andre mennesker i verden.  

#13 Det åndelige lys fra den treenige Gud går ikke sammen med åndelig mørke. De som tror 
på Herren skal ikke ha noe med trolldom/heksekunst, okkultisme, astrologi og onde ånder å 
gjøre. 

#14 For dem som tror på Kristus er det en stor glede regelmessig å møtes til gudstjenester og 
andre samlinger om Guds ord. Slik kroppen vår trenger mat for å leve, trenger også troen vår 
nådemidlene - Guds ord og sakrament – for å leve og vokse. 

#15 Gud har ikke gitt oss befaling om noen bestemt gudstjenestedag eller en bestemt 
gudstjenesteordning vi må følge. Kristus og nådemidlene er det sentrale i vår gudstjeneste, der 
vi bekjenner våre synder og hører om Guds nådige tilgivelse i Kristus.   

Å ELSKE SIN NESTE 

#16 Foreldre og andre personer med autoritet i kirken og samfunnet fortjener vår respekt, 
kjærlighet og lydighet, fordi Gud har satt dem over oss som sine representanter. Men skulle 
det skje at de beordrer oss til å gjøre noe som er i strid mot Guds ord, må vi lyde Gud og 
trosse deres ordre. 



#17 Verdslige myndigheter er innstiftet av Gud for å holde fred og orden på jorden. Derfor 
bør kristne alltid respektere sine ledere som Guds representanter og be for dem. Kristne må 
gjerne gjøre tjeneste innen politisk styre og stell og arbeide med å forbedre ledelsen av 
samfunnet. 

#18 Barn er dyrebare gaver fra Gud, og det er et privilegium, ikke en byrde, å oppdra dem. 
Barna må ikke overlates til seg selv når det gjelder den religiøse oppfostringen. Gud vil at 
kristne foreldre og menigheter skal være ivrige etter å gi neste generasjon undervisning i den 
kristne tro. Når Gud velger å la noen ikke få barn, skal et kristent par ta imot også dette som 
Guds gode vilje for dem.  

#19 Kroppen vår er en gave fra Gud, og livet vårt her på jorden er en nådetid da vi kan 
komme til tro og tjene andre mennesker. Gud vil at vi skal ta godt vare på kroppen vår og ikke 
skade den med fyll, stoffmisbruk eller annen vanskjøtsel. Fordi Gud alene har rett til å 
avslutte liv, er det en synd både å begå mord og selvmord eller delta i barmhjertighetsdrap. 
Fordi livet begynner ved unnfangelsen, er det også en synd å ta abort. 

#20 Gud vil at vi skal hjelpe andre mennesker med det de trenger for å leve, når vi er i stand 
til det. Kristne bør vise omsorg og være sjenerøse særlig mot de fattige og nødlidende, 
funksjonshemmede og alle medkristne. Vi skal også elske våre fiender og be for dem. 

#21 Det er Guds vilje at menn og kvinner skal finne seksuell tilfredsstillelse innenfor 
ekteskapet, ikke i tilfeldige forbindelser eller i samboerforhold utenom ekteskapet. Ekteskapet 
er en livslang forening mellom en mann og en kvinne som er offentlig godkjent. Selv om 
skilsmisse og gjengifte er tillatt for den uskyldige part i tilfeller av seksuell utroskap eller 
ondsinnet overgivelse, så er skilsmisse alltid et resultat av synd hos minst en av partene. 

#22 Fordi Gud har innstiftet ekteskapet, har han også rett til å fortelle oss hvordan det skal 
fungere. Han sier at forholdet mellom mann og kone skal etterligne forholdet mellom Kristus 
og kirken, og at ektefellene dermed har ulike roller. Mannen skal være en kjærlig leder, 
«hodet», mens hustruen skal være en kjærlig hjelper. Gud vil at alle som er gift skal behandle 
sin ektemake med respekt.  

#23 Guds ord sier at homoseksualitet er i strid mot Guds hensikt for mann og kvinne. 
Mennesker med homoseksuell dragning kan finne tilgivelse i Kristus og kraft til å leve i 
harmoni med Guds vilje. 

#24 Gud vil at vi skal være rene ikke bare i våre handlinger, men også i tankene. Urent begjær 
i tanke og sinn er syndig, på samme måte som hor. Hatefulle tanker er synd, på samme måte 
som mord. 

#25 Alt i universet tilhører Herren. Når Herren betror oss med penger og eiendeler, forventer 
han at vi forvalter dette for ham på en klok måte, bruker det til å forsørge familien vår, betale 
skatt, støtte kirkens arbeid og hjelpe mennesker som lider nød. Han forventer også at vi bruker 
tiden og evnene våre på en klok måte, som hans gode forvaltere. 

#26 Gud forbyr oss å ta andres penger eller eiendeler. Det er synd å skaffe seg ting ved tyveri, 
ran, bedrageri, bestikkelser, å ta overpris eller betale underpris. 



#27 Gud hører hvert ord vi sier. Han vil at vi skal snakke sant og uttrykke oss slik at det 
bygger andre opp, istedenfor å rive ned. Han vil at vi skal tolke andres ord og gjerninger i 
beste mening. Gud avskyr løgn og sladder.  

#28 Fordi vi har en sjenerøs Gud som har lovet å gi oss alt vi behøver, kan vi være tilfreds og 
skal ikke misunne andre. Å gå og lengte etter ting Gud ikke vil vi skal ha, er syndig og farlig. 
Slike begjær kan lede til gjerningssynder som tyveri, hor, og mord. 

#29 Å gjøre det Gud befaler handler ikke om å utføre heltemodige eller ekstraordinære 
gjerninger, men at vi midt i hverdagens aktiviteter og gjøremål viser kjærlighet mot andre slik 
som han har vist det mot oss, og at vi behandler andre slik vi vil at andre skal behandle oss. 

Å HOLDE LOVEN  

#30 Den sanne Gud er ikke fornøyd med at vi gjør en bra innsats for å holde loven eller at vi i 
hvert fall klarer å være lydigere enn andre folk. Fordi den sanne Gud er hellig, kan han ikke 
tolerere noen som helst synd i sin nærhet. For å stå i et rett forhold til Gud og få komme inn i 
hans himmel, må menneskene lyde Guds lov fullkomment, i hver tanke, ord og gjerning.  

#31 Siden den sanne Gud er rettferdig, må han straffe all synd. Den fysiske døden er en straff 
for synden. Den endelige straffen er den evige død i helvetet, et virkelig sted hvor de onde 
englene og alle som avviser Guds frelsesplan kommer til å måtte lide en pine uten ende. 

#32 Guds lov avslører at alle mennesker har syndet og fortjener Guds dom. Ingen er god nok 
til å fortjene himmelriket. Alle er under fordømmelsen. Som et speil viser oss våre 
skjønnhetsfeil, viser loven oss hvor store syndere vi er overfor Gud.  

#33 I tillegg til våre synder i tanker, ord og gjerninger, lærer Bibelen at vi alle har en syndig 
natur eller gammel Adam som vi har arvet av våre foreldre, og som også gjør at vi fortjener 
Guds fordømmelse. På grunn av denne arvesynden dras vi mot det onde, og også våre gode 
gjerninger er besmittet av synd. 

#34 Vi har et desperat behov for en frelser fra synden. Vi takker Gud for at Bibelen 
presenterer evangeliet! Evangeliet, som sammenfattes i den apostoliske trosbekjennelsen, er 
den gode nyheten om hva Gud har gjort ved sin sønn Jesus for å frelse menneskeslekten fra 
synden.  

 TROSBEKJENNELSEN 
#35 Den sanne Gud er «tre-i-en» eller treenig. Han eksisterer som tre særskilte personer – 
Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd. Likevel er det ikke tre Guder, men bare én Gud. 

#36 Jesus Kristus var og er Gud fra evighet, og som Guds Sønn deltok han ved skapelsen av 
universet. Den som ikke tilber Jesus, tilber ikke den sanne Gud. Jesus sa: «Den som ikke ærer 
Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham (Joh 5,23). 

#37 Den Hellige Ånd æres og tilbes også som Gud, av samme vesen og like evig som Faderen 
og Sønnen. Han er ikke bare en åndelig kraft, men en særskilt person i den treenige Gud. 



Kirken bekjenner i sine gamle trosbekjennelser at Gud Faderen ikke er født av noen, Gud 
Sønnen er født av Faderen fra evighet, og Gud Den Hellige Ånd utgår fra Faderen og Sønnen. 

#38 Den sanne Gud er ufattelig for oss i storhet, herlighet og makt. Han fortjener vår inderlige 
og helhjertede tilbedelse og lovprisning. Bibelen sier at Gud er ånd og at han er uendelig, 
evig, uforanderlig, allmektig, allvitende, allestedsnærværende, hellig, rettferdig, trofast, god, 
kjærlighetsrik, nådig og tilgivende.   

SKAPELSE OG OPPRETTHOLDELSE  

#39 Alt i universet, det synlige og usynlige, ble skapt av Gud ut av ingenting, ved hans 
allmektige ord, på seks vanlige dager, Når vi ser alt det underfulle i universet, fra galakser til 
atomer, fra majestetiske fjell til menneskekroppens underverk, ledes vi til å lovprise Herren 
som skapte det hele.   

#40 Evolusjonsteorien, som fremstilles som en forklaring på alle tings tilblivelse, er i strid 
mot Bibelen. Den presenterer et annerledes verdensbilde som ikke lar seg harmonere med 
Bibelens klare lære om at Gud skapte en fullt ferdig jord med Adam og Eva som virkelige 
personer, og at alt i begynnelsen var «svært godt». 

#41 Menneskene er de viktigste skapningene i Guds verden. Mennesker er forskjellige fra 
dyrene fordi de ble skapt i Guds bilde, har en udødelig sjel og står til ansvar overfor Gud for 
hvordan de lever. Det er for menneskene Gud la en plan om frelse ved Jesus Kristus.  

#42 Gud ga verden til menneskene for at de skulle bruke og styre over den på en måte som 
ærer ham. Vi får lov å nyte denne jordens ressurser som Guds velsignede gaver til oss, men vi 
bør gjøre det på en ansvarlig måte, vel vitende om at vi står ansvarlige overfor Gud for 
hvordan vi forvalter det vi har fått. 

#43 Herren er ikke langt borte fra den verden han har skapt eller uinteressert i den. Han er 
aktiv med å bevare og styre universet, i både stort og smått. Han innsetter og avsetter 
herskere, og ikke en spurv faller i bakken uten at det er hans vilje.  

#44 Herren har en stor mengde mektige, åndelige vesener kalt engler, som tjener ham i 
himmelen og på jorden. Det er en trøst å vite at disse englene sendes ut spesielt for å beskytte 
og hjelpe dem som tror på Jesus, og at de våker over oss hele tiden. 

#45 Kort tid etter skapelsen gjorde noen engler opprør mot Gud. Deres leder var Satan, som 
også kalles djevelen. Disse onde åndene fortsetter å stå imot Gud og alt som er godt. 

#46 Guds verden, som fra begynnelsen av var fullkomment god, ble helt fordervet da Adam 
og Eva lot seg friste av djevelen og falt i synd. Derfor er verden nå svært annerledes fra det 
opprinnelige skaperverket. På grunn av syndens påvirkning er verden og alt i den i forfall og 
vanskeligheter, og alle levende skapninger dør.  

#47 Vi bør ikke bli forbauset når vi ser ondskap her i verden. Gud har sagt at ondskapen 
kommer til å bli værende fram til dommens dag, da det onde til sist skal bli skilt fra det gode 
for all evighet. Gud er aldri ansvarlig for synd og ondskap. Han tillater det, mens han 
tålmodig styrer verden i den hensikt å berge mennesker fra alle generasjoner.  



#48 Når vi opplever forskjellige slags problemer – sykdom, uførhet, krig, hungersnød, uvær, 
pengemangel, eller dårlig behandling på grunn av hudfarge eller sosial status, vet vi at Gud 
lover å vende alt til det beste for dem som tror på ham. I tillit til Guds løfter kan vi bære våre 
kors og fortsette med å gjøre det gode. Vi vet at Gud snart vil gi de troende lindring i den 
himmelske herligheten.  

#49 Kristne kan forvente å bli forfulgt for sin tro, slik det skjer i mange land i dag, for 
eksempel der sekularisering eller islam står sterkt. Vi vet at Gud vil beskytte og velsigne de 
troende under slike forhold og gi styrke og mot til å bekjenne hans frelsernavn.  

FRELSEN 

#50 Før verdens grunnvoll ble grunnlagt, la Gud i kjærlighet en plan for å befri falne 
mennesker fra synden. Guds frelsesplan innebar å sende sin Sønn, Jesus, til jorden for å tjene 
som gjenløser og mellommann. I Det gamle testamente lovet Gud gjentatte ganger at Kristus 
skulle komme for å frelse verden. Det nye testamente forteller om hvordan Kristus kom, 
åpenbarte Gud for alle mennesker til alle tider, og vant en evig frelse.  

#51 Da tiden var inne skjedde det at Kristus, den andre personen i Treenigheten, tok på seg 
menneskelig natur og ble som en av oss, bare uten synd. Det skjedde da han ble unnfanget ved 
Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria. Siden den gang har han alltid vært både Gud og 
menneske i en person. Fordi han er sant menneske, kunne han leve, lide og dø som vår 
stedfortreder. Fordi han er sann Gud, har hans gjenløsningsverk kraft til å frelse alle 
mennesker.  

#52 For å frikjøpe hele menneskeheten fra synden, døden og helvetet, behøvde Jesus først å 
holde Guds lov fullkomment, i vårt sted. Dette gjorde Jesus, uten en eneste gang å synde i 
tanker, ord eller gjerninger. Han hadde en fullkommen rettferdighet, som godskrives vår 
konto hos Gud. Vi kaller dette for Kristi aktive lydighet.  

#53 Jesus behøvde også å sone straffen for alle menneskers synder gjennom alle tider. Han 
gjorde dette ved å dø på korset. Korset er kristendommens fremste symbol, fordi det var på et 
kors Jesus led helvetets smerte som vår stedfortreder. Fordi Jesus som Gudmennesket tok på 
seg den straffen vi fortjente, behøver ikke lenger vi å bli straffet for våre synder. Vi kaller 
dette for Kristi passive lydighet.  

#54 Påskesøndags morgen sto Jesus opp fra de døde i herlighet, med kropp og sjel. Søndagen 
er de kristnes viktigste gudstjenestedag og påsken den største kristne høytiden, fordi Kristi 
oppstandelse er det seierrike høydepunktet i Guds frelsesplan. Oppstandelsen beviser at Jesu 
forsoningsverk var godkjent av Gud Faderen og at frelsen virkelig var fullbrakt.  

#55 Kristi forsoningsverk var for alle mennesker til alle tider. Da Gud reiste Jesus fra de døde, 
rettferdiggjorde han alle syndere i hele verden. Gud tilga alles synder og erklærte alle for å 
være rettferdige, fordi Jesus betalte alles skyld. Denne sannheten, som kalles den universelle 
eller objektive rettferdiggjørelsen, gir hver og en av oss visshet om at syndene våre er gjort 
opp for og at vi virkelig er gjenløst, frikjøpt.  

#56 Det faktum at Kristus betalte for hele verdens synder, betyr ikke at alle mennesker 
kommer til å bli frelst. Kristi frelsesverk mottas av hver enkelt ved troen. Vi har personlig 
eller subjektiv rettferdiggjørelse når vi har fått troen på Kristus. De som ikke stoler på Kristus, 



uansett grunn, går glipp av hans gjenløsning og blir værende i sin synd og under Guds 
fordømmelse.   

#57 Vi ser ikke lenger Jesus vandre synlig iblant oss her på jorden, for på den førtiende dagen 
etter sin oppstandelse fór han opp til himmelen. Jesus mottar nå den himmelske hærskarens 
lovprisning, og Bibelen sier at han sitter ved Faderens høyre hånd. Dette betyr at han regjerer 
over alle ting i universet sammen med Faderen og Den Hellige Ånd. Han er usynlig tilstede 
overalt.  

#58 Mens Jesus levde på jorden som Gudmennesket, gjorde han ikke alltid full bruk av sine 
guddommelige evner og egenskaper, etter sin menneskelige natur. Han ble trett og trengte å 
spise og drikke, akkurat som en av oss. Men nå, i himmelen, er han ikke begrenset i bruken av 
sin fulle guddommelige makt og herlighet.  

#59 Sann kristendom har alltid Jesus Kristus i sentrum, fordi det er på grunn av hva Kristus 
har gjort at vi er forsont med Gud og skal få leve for evig med Gud i himmelen. I likhet med 
Bibelen er den sanne kristendom Kristussentrert. 

#60 Alle religioner fører ikke til den samme Gud. Det finnes ikke noen annen vei til Faderen 
enn Jesus Kristus. Kristendommen er inkluderende, fordi alle mennesker er frikjøpt av 
Kristus, og alle folkeslag inviteres til å komme og motta ham i tro. Kristendommen er 
samtidig eksklusiv, fordi det i hele verden ikke finnes noen annen vei til frelse. 

HELLIGGJØRELSEN 

#61 Menneskene er av naturen åndelig døde og kan derfor ikke av egen kraft tro på Kristus. 
Den frelsende troen er ene og alene Den Hellige Ånds verk: Han skaper, bevarer og styrker 
troen.  

#62 Den Hellige Ånd bruker evangeliet i ord og sakrament for å gjøre sin gjerning. Ordet og 
sakramentene (dåpen og nattverden) kalles for nådens midler, fordi de er lik rørledninger som 
syndstilgivelsen Kristus vant kommer gjennom, fra Gud til oss. Vi forventer ikke at Den 
Hellige Ånd skal virke utenom disse nådemidlene.  

#63 Vår omvendelse og frelse er noe som helt og holdent skyldes Guds nåde – Guds 
kjærlighet til syndere som ikke har fortjent den. Vi bidrar ikke med noe. Denne sannheten 
skiller kristendommen fra alle andre religioner, fordi disse i større eller mindre grad baserer 
seg på menneskets gjerninger. Det er en stor trøst å vite at frelsen ikke avhenger av våre egne 
prestasjoner og fortjenstfulle gjerninger, men helt og holdent av Gud og Kristi fullkomne 
frelsesverk.  

#64 De som blir frelst er blitt utvalgt av Gud til frelsen, ene og alene av hans nåde. Denne 
utvelgelsen til frelse fra evighet av, fremhever tydelig at frelsen er bare på grunn av Guds 
nåde og ikke avhengig av våre egne anstrengelser. Ifølge Bibelen er ingen forutbestemt til 
fordømmelse. Gud vil at alle skal bli frelst. Så de som ikke tror har bare seg selv å skylde for 
sin vantro og straffen i helvetet.  

#65 Når noen kommer til tro på Kristus, får de et nytt jeg, et nytt menneske som hater synden 
og ivrig ønsker å leve et hellig liv fylt av gode gjerninger. Dette nye livet i helliggjørelse 
strømmer fra et hjerte som vet at det er blitt rettferdiggjort av nåde og ønsker å takke Gud. 



#66 Ved å leve et gudfryktig liv kan kristne gi et mektig vitnesbyrd til andre som lokker dem 
til den ene sanne Gud. Som kristne kan vi anse omstendighetene i våre liv som et kall eller 
oppdrag fra Gud, der han vil vi skal tjene vår neste i kjærlighet. 

#67 Troende oppnår aldri fullkommenhet i dette livet, fordi de fortsetter å ha den syndige 
naturen i seg. Likevel vil Gud at de skal vokse i et hellig liv og være rike på gode gjerninger. 
Ved kraften i sitt Ord bryter Gud syndens makt over våre liv. Som troende må vi hver dag 
kjempe imot vår syndige natur, men vi finner tilgivelse og hjelp hos Kristus idet vi omvender 
oss fra synden. 

#68 For de troende tjener Guds lov, som er åpenbart i Bibelen, som en veiledning for et liv i 
helliggjørelse. Siden samvittigheten vår kan bli sløv, særlig i et umoralsk samfunn, behøver vi 
Guds lov som underviser om hvordan vi kan være til glede for Gud. 

#69 I saker som verken er påbudt eller forbudt av Guds ord, har vi kristen frihet. Vi skal 
imidlertid alltid praktisere denne friheten slik at vi tar hensyn til andre mennesker og ikke gjør 
noe som leder noen til synd.  

#70 Den Hellige Ånd gir åndelige gaver til de troende for å utruste dem til tjeneste for andre. I 
kirkens første tid ga Ånden også spesielle karismatiske gaver som mirakler og tungetale, som 
særlig ble forbundet med apostlene. Det finnes ikke noe bevis i Skriften for at vi skal forvente 
en fortsettelse av disse karismatiske gavene i dag.  

#71 Det er mulig å falle fra troen på Kristus. Daglig omvendelse og tilbakevending til dåpens 
nåde og kraft er nødvendig så lenge vi lever. Den første av Luthers 95 teser sier: «Når vår 
Herre og Mester Jesus Kristus sier: ‘Vend om’, vil han at hele livet til en troende skal bestå i 
omvendelse.». Når vi bruker nådens midler kan vi samtidig stole på Guds løfte om at han vil 
bevare oss i den ene sanne troen. 

KIRKEN 

#72 Alle som rundt om i verden tror på Kristus er med i den hellige kristne kirken – Guds 
sanne, åndelige familie som skal arve himmelen. Men bare Gud vet helt sikkert hvem 
medlemmene i denne kirken er, siden troen er usynlig for øynene våre. Overalt hvor 
nådemidlene er i bruk, kan vi forvente at denne kirken er tilstede, ettersom Den Hellige Ånd 
bruker evangeliet i nådemidlene for å skape tro.  

#73 Gud vil at alle troende skal være med i en kristen menighet – en «synlig» kirke, der deres 
tro bygges opp ved Guds ord og sakramentene. Den kristne troen er normalt ikke noe som 
skal praktiseres av enkeltindivider helt for seg selv. Den skal praktiseres sammen med andre 
som tror på Kristus.  

#74 Gud vil at troende skal tilhøre en synlig kirke som holder fast ved alt som Guds ord lærer. 
Der det eksisterer full enighet om den bibelske læren, lærer Guds ord oss at vi skal praktisere 
kirkefellesskap med felles gudstjenester, felles bønn og felles kirkelig arbeid. Det er i strid 
mot Guds ord å praktisere kirkefellesskap med slike som holder fast ved falsk lære.  

#75 Kirkens oppdrag er å forkynne evangeliet til frelse for sjeler som står i fare for å gå 
fortapt. Det er ikke kirkens oppdrag å løse alle sosiale problemer i verden. Kirken kan ikke 



garantere for resultatene av sitt arbeid, siden evangelieforkynnelsens fremgang alltid ligger i 
Guds hender. Kirken vil bare gjøre alt for å dele evangeliet med så mange som mulig.  

#76 De troende har et inderlig ønske om å spre de gode nyhetene om frelsen i Jesus til 
mennesker av alle nasjoner, språk og folkeslag. Det er spennende å se hvordan Gud har latt 
evangeliet spre seg rundt omkring i verden. Det er et privilegium å få delta i det 
verdensomspennende misjonsarbeidet gjennom forbønn, personlig tjeneste og økonomisk 
støtte.  

DE SISTE TING 

#77 Når et menneske dør, forlater sjelen kroppen og blir ikke værende i denne verden. En 
troendes sjel går straks for å være hos Herren i himmelen. De vantros sjeler går straks for å 
være hos djevelen og de onde englene i helvetet. Bibelen lærer ikke noe om sjelesøvn, 
reinkarnasjon, eller skjærsild. 

#78 Ved tidens ende på dommens dag kommer Jesus til å vende tilbake med makt og 
herlighet. Da skal han gjøre en slutt på denne verden og dømme alle mennesker, både levende 
og døde. Ut fra Bibelen venter vi ikke noe tusenårig ytre, jordisk Kristusrike eller noen 
spesiell bortrykkelse av de troende før dommens dag.  

#79 På den ytterste dagen kommer alle døde til å oppstå, og sjelene til alle som har dødd skal 
bli gjenforent med sine kropper. De troendes kropper skal da bli herliggjort slik som Kristi 
kropp, for å kunne leve for evig med Gud i den lovede nye himmel og nye jord. De vantro 
kommer etter dommens dag til å lide pine i helvetet med både kropp og sjel for evig. 

#80 Løftet om det evige liv gir et fast og herlig håp for dem som tror på Jesus. Vi har noe 
vidunderlig å se fram til! Bibelen lover at livet i herlighetsriket kommer til å være fritt for all 
smerte, alle bekymringer og all synd. Det vil bli en ubeskrivelig salighet og glede i Herrens 
nærhet for evig.   

#81 Ingen kjenner dagen eller timen for Kristi andre komme. Han har lovet å vende tilbake 
når ingen forventer det, som en tyv om natten. Men siden de bibelske tegnene på verdens ende 
er blitt tilstrekkelig oppfylt – tegn som krig, hungersnød, jordskjelv, kristenforfølgelse og 
forkynnelsen av evangeliet blant alle folkeslag, forstår vi at Jesus kan komme når som helst. 

#82 Kristi nært forestående gjenkomst gir de kristne en erkjennelse av hvor viktig det er å 
leve i troen og dele evangeliet med andre. Gud har lovet oss mange ting, men vi har ikke noe 
løfte om at det kommer en dag i morgen.  

	HERRENS BØNN 

#83 Bønn er et herlig privilegium for alle som tror på Jesus. På grunn av syndenes tilgivelse 
har de direkte adgang til Gud. Han inviterer de troende til å be til ham, alltid og alle steder. 
Han lover å høre bønnene og svare på dem i tråd med sin vilje og plan som alltid er til deres 
beste, også når de som syndere ikke er i stand til å se det store bildet og hva som til enhver tid 
tjener dem best.  



#84 Det er rett å takke Gud og be for våre egne og andres behov. Særlig er det godt å be om 
åndelige velsignelser. Ifølge Bibelen skal vi ikke rette våre bønner til engler, helgener, døde 
mennesker, solen, månen, stjerner, fjell, trær eller avguder, men bare til den treenige Gud. 
Bønnen er ikke et nådemiddel, men en respons som stiger opp fra et troende hjerte. 

DÅPEN 

#85 Dåpen er et sakrament som er innstiftet av Kristus, der vann brukes sammen med Guds 
ord. Ifølge Guds ord og løfte formidler dåpen tilgivelsen for syndene, har kraft til å skape tro, 
og innlemmer mennesker i hans kirke. Dåpen er et nådemiddel, et verktøy som Gud Den 
Hellige Ånd bruker for å dele ut sin nåde i Kristus til syndere. 

#86 Det er rett å døpe småbarn, fordi også de er inkludert i Kristi befaling om å døpe «alle 
folkeslag». Småbarn trenger syndstilgivelse akkurat som voksne, siden de er født med 
arvesynd. Bibelen viser at også spedbarn kan ha troen. 

#87 Dåpen er en skatt for de troende. Når vi daglig minnes vår dåp som forbinder oss med 
Jesus Kristus, blir vi forvisset om at Gud elsker og tilgir oss. Vi får kraft til å vende oss bort 
fra synden og leve et liv som er til glede for Gud. 

	NØKLENE OG SKRIFTEMÅLET 

#88 Alle kristne har «himmelrikets nøkler». De kan lukke opp himmelen for mennesker som 
angrer sine synder, ved å si til dem at syndene deres er tilgitt. De kan lukke igjen himmelen 
for de ubotferdige så lenge de ikke angrer sine synder, ved å si til dem at de ikke er tilgitt.   

#89 Selv om alle kristne har nøklene, har Gud også innstiftet det offentlige embetet i kirken. 
Han vil at ledere som er blitt spesielt kalt av en gruppe troende, skal forvalte nådemidlene på 
deres vegne og slik tjene som Kristi representanter. Bare menn skal tjene som pastorer, ifølge 
lederskapsprinsippet som Skaperen har åpenbart i sitt Ord.  

#90 Det er viktig å bekjenne sine synder for Gud. Dette kan vi gjøre i våre private bønner, 
sammen med andre i en offentlig gudstjeneste, eller alene med vår pastor eller en annen 
kristen. Når kristne angrer og bekjenner sine synder, skal en kristen pastor eller lekperson 
uttale avløsningen og slik forkynne syndstilgivelsen for Kristi skyld og på hans befaling.  

	NATTVERDEN 

#91 Herrens hellige nattverd er et sakrament som Kristus har innstiftet, der han gir sin sanne 
kropp og sitt sanne blod under brød og vin. Ifølge Bibelen er det ikke slik at brødet og vinen 
bare representerer Kristi kropp og blod, og heller ikke slik at de forvandles til hans kropp og 
blod, men: Kristi kropp og blod er på overnaturlig vis til stede i, med og under brødet og 
vinen, og mottas av alle som deltar i nattverden.  



#92 Nattverden, også kalt alterets sakrament og Herrens måltid, er et nådemiddel. Den 
formidler syndenes tilgivelse i Kristus til alle som tror, ved kraften i Guds ord. 
Syndstilgivelsen i nattverden er den samme tilgivelsen som vi mottar i dåpen, i avløsningen 
og når vi leser eller lytter til Guds ord. Men den mottas på en svært personlig måte når vi 
spiser Kristi kropp og drikker hans blod. 

#93 Bekjennelsestro lutheranere deler nattverden bare med personer som har fått ordentlig 
undervisning og som angrer sine synder, ettersom vi ikke vil at noen skal komme under Guds 
dom ved å motta nattverden på en uverdig måte. Videre deler vi bare Herrens måltid med dem 
som er forent med oss i samme tro. Å ta imot Kristi kropp og blod sammen med andre er et 
dypt uttrykk for kristent fellesskap.  

#94 Nattverden er en stor skatt for de troende. Under normale forhold er den en fast, 
gjenkommende del av livet til kirkens nattverdberettigede medlemmer. Når vi regelmessig 
deltar i nattverden, blir vi personlig forsikret om at Jesus døde for våre synder, vi får stadig ny 
kraft og styrke til å leve et gudfryktig liv, og vi blir oppbygget i fellesskapet vi har med andre 
troende. 

 DE LUTHERSKE BEKJENNELSESSKRIFTENE 

#95 Konfesjonelle lutheranere bekjenner seg til de lutherske bekjennelsesskriftene av 1580, 
ikke i den grad, men fordi disse bekjennelsesskriftene stemmer med Bibelens rene lære. 
Lutheranere verdsetter særlig Martin Luthers Lille katekisme som et nyttig hjelpemiddel for å 
undervise i den kristne tro.  

 

 


