Indhold
5

Forord

7

1. samling: Hvorfor luthersk?
Er det ikke nok at være kristen?

13

2. samling: Skriften alene!
Det lutherske bibelsyn

19

3. samling: Kristus alene!
Og troen alene!

25

4. samling: Nåden alene!
Gud bruger mørket

31

5. samling: Nåden alene!
Retfærdiggørelsen – en syndfri synder!

37

6. samling: Dåben, nadveren og forkyndelsen
Nådens midler

42

7. samling: Helligelsen
En åndelig dåb!

48

Oversigt over Lohse bibelstudier 2010

Forord
Dette bibelstudiehæfte inviterer til at gennemgå noget
af det »guld«, som Luther var med til at grave frem fra
Bibelen. Det er ikke en samlet troslære-fremstilling over
hele den lutherske lære, men der sættes fokus på nogle
helt centrale »guld-klumper«.
Hæftet forsøger at lægge vægten på det personlige
trosliv hos deltagerne i studiegruppen/bibelkredsen.
Forfatteren vover at bruge sit eget personlige vidnesbyrd som et eksempel på, hvor livgivende det »lutherske guld« er. Deltagerne udfordres til at anvende dette
»guld« i deres hverdag – både over for sig selv, over for
andre kristne og over for mennesker, der endnu ikke er
kristne.

Brugsanvisning
Først læser I forfatterens vidnesbyrd (kan gå på omgang i gruppen, hvor I hver især læser et afsnit højt).
Dernæst går I i gang med de forskellige udfordringer,
som er inddelt efter følgende principper:
Tjek ind (den indledende aktivitet, hvor I tager fat på
samlingens emne).
Tilbedelse (hvor I retter jer mod Gud og tilbeder ham).
Tilegnelse (her arbejder I – med hjerne og med hjerte
– med bibeltekster).
Tjeneste (her prøver I at give samlingens indhold nogle
konkrete udtryk).
Det er ikke sikkert, I har tid til alle udfordringer på en



aften – men vælg dem ud, som I gerne vil satse mest
på. I forbindelse med den første samling kan det være
nyttigt at snakke om, hvad I især vil bruge tid på de
følgende gange.



