
En dag slo lynet ned like ved jusstudenten 
Martin Luther. Hva ville ha hendt om det 
hadde truffet ham? Hvor ville han da våkne 
opp? Det ble Luthers store spørsmål. Hvis 
vi ikke fullstendig har fjernet gudsbegrepet 
fra livet vårt, ville også vi i dag stille oss dette 
spørsmålet. For Luther ble denne opplevel
sen utgangspunktet for en radikal omven
delse som gjorde ham til reformasjonens far.

«Vår Gud han er så fast en borg»
sang Luther, ikke i tyskprotestantisk nasjo
nalfølelse, men fordi han var i dyp nød. Fra 
alle kanter stormet det mot ham, og i denne 
sangen proklamerte han med stor styrke hva 
troen sier: Selv når beskyttelsen fra kirke og 
stat uteblir, er det nok å være beskyttet av Gud.
Det falt Luther aldri inn å tvile på Guds eksis
tens. Han visste hvem vi alle en dag skal avlegge 
regnskap for. Derfor var gleden så stor over 
den skatten han hadde funnet i evangeliet om 
Guds rettferdiggjørende nåde. For denne skat
ten var Luther villig til å lide og til å miste all 
glede verden kan gi. Han visste hvilken grunn 
som bar i liv og død: «Guds rike vi beholder!»
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Er reformasjonen fullendt?  
Tilbake til korset!



Hele kristenheten venter på at Guds rike skal 
komme – i glede og sorg, i velstand og fattig
dom, under trengsler og i forfølgelse. I 2000 år 
har menigheten forent seg i Herrens bønn «La 
riket ditt komme».
Men den unge åndsfylte Luther forsto at kirken 
trengte en radikal helomvending for at Guds rike 
skulle komme. Da må kirken underlegges Skrif
ten og ikke omvendt. SOLA SCRIpTURA – tilbake 
til Guds ord – ble Luthers bekjennelse.

Arv og belastning
Reformasjonsforskere er enige om at den unge 
Luther var bedre enn den gamle. Til denne dag 
har det vært vanskelig å forklare hva som kan 
ha medvirket til den nærmest irrasjonale for
andringen som fant sted i de siste tjue årene av 
livet hans.
Da Luther var ung, var han preget av en sjel
dent positiv og fruktbar tilnærming til troen. 
Senere ble han stadig mer stridslysten. Noe av 
det siste han skrev, var uverdige og dypt destruk
tive angrep på jødene.
Slik fortsatte Luther i det gamle sporet som 
hadde preget kirkehistorien i århundrer. Hans 
holdning overfor jødene vakte først håp om en 
nyorientering, og en trodde at jødehatvulka
nen var sluknet. Men siden brøt den ut med ny 
styrke også i Luthers liv.
På ytterveggen av kirken i Wittenberg der Luther 
var prest, står til dags dato en skulptur som på 
det groveste spotter jødene og Guds navn. Den 
vitner med all tydelighet om denne tragiske 



utviklingen. I dag må vi spørre om en tekst og 
et «kunstverk» som håner Gud selv og hans 
utvalgte folk, kan forsvares fordi det blir kalt et 
«kulturminne». Er et gudshus et egnet sted for 
en slik bespottelse?

Alltid klart til nedlasting
Det gamle jødehatet er som et dataprogram. 
Når programmet først er installert, er det alltid 
tilgjengelig. De århundrergamle holdningene 
og tenkemåtene ligger latente under overfla
ten. Intellektuell forståelse 
og teologisk klargjøring er 
viktig, men det sletter ikke 
programmet. Forstanden er 
en ganske liten del av vår 
personlighet. Skal det skje 
en dyptgripende og varig 
forsonings og helbredelses
prosess, må alt vi er og har 
utleveres til Jesus Kristus, 
kropp, sjel og ånd – SOLUS 
ChRISTUS!
Som ved et tastetrykk ble 
dette «programmet» aktivert igjen i Tysk
land 400 år etter Luthers død. Vulkanen som 
man trodde var død, fikk nye utbrudd. Med 
enkelte unntak gikk stat og kirke i NaziTysk
land sammen i hatet mot jødene. Det bredte 
seg en dødelig lavamasse ut over hele ver
den. Hakekorset inntok også de stedene som 



er forbundet med Luthers virke – Wartburg, 
Eisenach og Wittenberg. Kan vi i dag puste 
lettet ut og slå fast at denne fryktelige tiden er 
forbi, og at vulkanen endelig er sluknet?

Jødenes konge
Så lenge Jesu Kristi kors ikke står der tydelig 
som kirkens midtpunkt, kan denne vulkanen 
når som helst bryte ut på ny. Over hodet på den 
korsfestede på Golgata stod det for nesten 2000 
år siden en innskrift. Den romerske landshøv

dingen Pontius Pilatus fikk satt 
den der på tre språk: jESUS FRA 
nASARET, jØdEnES kOnGE. 
På mange krusifiks ser vi den 
fremdeles i forkortet form: InRI 
(latinsk for JESUS NAZARENUS, 
REX JUDÆORUM).
Det dreier seg her om kristen
hetens Herre. Hans frelsesverk 
på Golgata har vi tatt imot 
med takk, og vi bygger på den 
grunnen ingen annen kan legge. 
Likevel har vi glemt noe abso

lutt grunnleggende som ble historisk doku
mentert på korset: Jesus Kristus er fra Nasaret 
og er jødenes konge.
Som følge av denne skjebnesvangre glemselen 
kunne det umulige skje: I alle århundrer for
fulgte kristenheten hensynsløst Guds eget folk.
Men kristenhetens framtid vil nettopp bli 
avgjort av at vi anerkjenner Jesus med den tit
telen som sto skrevet på korset, altså at vi aner
kjenner vår Frelsers jødiske identitet.



La ditt navn holdes hellig
Jødehatet ligger der fremdeles som en slum
rende vulkan. Et nytt utbrudd kan forhindres 
hvis kristne fra alle trosretninger, tradisjoner 
og nasjoner finner sammen på det stedet der vi 
alle har fått vår identitet – under korset.
Sannheten er jo at de tyngste lidelsene Jesus 
gjennomgikk var en følge av romernes, altså 
hedningenes dom og straff. Det var anklagen 
«Jødenes konge» som førte til både pisking, 
domfellelse, tornekroning og korsfestelse.
Burde ikke vi som kristne i dag samstemmig 
snu vanæren og spotten som Jesus måtte bære, 
til anerkjennelse og opphøyelse av ham som 
Jødenes konge! Det ville være et tegn på ekte 
økumenikk og bli lagt merke til. Et slikt en 
hetens tegn ville være i samsvar med Herrens 
bønn «La ditt navn holdes hellig».
Det finnes mange muligheter til å fremme 
reformasjonens sanne ånd. I våre bønner kan 
vi presisere hvem Gud er, Jesu Kristi Far og 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og når vi 
bekjenner vår hellige tro, kunne vi i våre hjer
ter stille tilføye: «… unnfanget ved den Hellige 
Ånd, født av jomfru Maria, et lys til åpenbaring 
for hedningene og ditt folk Israel til ære». Luk 2,32

Et avgjørende skritt
Den 62. av Martin Luthers 95 teser lyder: «Kir
kens sanne skatt er det hellige evangelium om 
Guds herlighet og nåde.» Denne tesen tar oss 
inn i troens kjerne: Vi kan få nåde, nåden er 
gratis – om synden er aldri så stor – og alltid 
ufortjent: SOLA GRATIA!



Men gratis betyr ikke verdiløs. Vi må trenge 
dypere inn i nådens gave, slik at den blir vårt 
innerste ankerfeste. Da kan vi erfare hemmelig
heten til en sann fornyelse i våre liv:
Jesus fra Nasaret, Jødenes konge: Jeg ønsker å bli 
bedre kjent med deg. Åpenbar sannheten om deg, 
sannheten om meg, sannheten om alt fiendskap 
og all forvirring som rår med tanke på de mange 
religionene og de store problemene i denne ver-
den. Se i nåde til meg syndige menneske. Du skal 
helt og fullt være Herre i livet mitt.
Over nordportalen på Luthers sognekirke i Wit
tenberg står noen av hans enkle, veivisende ord: 

En kRISTEnS hjERTE på ROSER GåR,  
nåR mIdT I kORSETS TEGn dET STåR.
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