Når veien er full av høl
og humper
– om korsteologien

Oppgave:
Finn 2-3 gode grunner til
å bli eller være en kristen

1. Lykke

Om jeg er liten eller stor
Om jeg er liten eller stor, så er det best for meg på jord.
Å høre Jesus til, og gå den vei Han vil, det er det som gjør meg
lykkelig.

2. Trygghet

Gud er så glad i meg
Gud er så glad i meg
at Han kan ikke holde øynene fra meg.
Dag eller natt, aldri forlatt,
Han bevarer meg.
Jeg er bestandig trygg,
for han er med meg gjennom alt det som skjer meg.
Der hvor jeg går, sitter og står,
passer Han på meg.

Heidelbergdisputasen 1518
• Korsteologi
• Gud er skjult
«Ikke den kalles med rette en teolog, som vil
kjenne Guds usynlige vesen ut fra hans
gjerninger i det skapte, men den er en rett
teolog som kjenner det som er synlig av Gud
likesom bakfra, i lidelse og kors.»

• Å se Gud bakfra
• Herlighetsteologi

Korsteologien
•

Ting er ikke som de ser ut
Jesaja 53,3-5
Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av
smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet
for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar
han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og
plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust
for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved
hans sår ble vi helbredet.

Korsteologien
•

Provoserer og støter mennesker fra seg
Lukas 9,23
Så sa han til alle: "Om noen vil følge etter meg, må
han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og
følge meg.

•

Guds makt – også på korset
Kolosserne 2,15
Han kledde maktene og åndskreftene nakne og
stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som
seierherre over dem på korset.

Korsteologien
•

Korset – de kristnes stolthet!
1. Korinterbrev 1,18 og 22-25
For ordet om korset er dårskap for dem som går
fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds
kraft.
For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,
men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en
snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men
for dem som er kalt, både jøder og grekere, er
Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds
dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet
er sterkere enn menneskene.

Korsteologien
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Å se Guds kraft gjennom kors
2. Korinterbrev 12,8-10
Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt
fra meg, men han svarte: "Min nåde er nok for deg,
for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst
være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan
ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg
for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i
forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg
sterk.
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Hvordan vi tenker om Gud
Hvordan vi opplever livet
Troen

•

Tro og løfter
Johannes 3,16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 1,12
Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli
Guds barn, de som tror på hans navn.

Guds kraft gjennom kors
•
•
•

Dåpen
Nattverden
Bibelen
Johannes 6,63
Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger
ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

•

Fellesskapet

