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F

or Guds nåde er
blevet åbenbaret
til frelse for alle
mennesker, og opdrager os
til at sige nej til ugudelighed
og verdslige lyster og leve
besindigt og retskaffent og
gudfrygtigt i denne verden,
mens vi …
Titusbrevet 2:11–12
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H

VORFOR ER NÅDE ET SÅ

vigtigt emne? Det er
vigtigt fordi det har at
gøre med tre forhold: Vort forhold
til Gud, vort forhold til vore
medmennesker og vort forhold til
os selv.
I det forrige hæfte skrev vi om
nåde i Det Gamle Testamente.
Vi så på to hebræiske ord som
bliver oversat med »nåde« på
dansk. Det ene ord beskriver selve
pagtsforholdet mellem Gud og
hans folk. Det andet ord gjaldt
tanken om tilgivelse.
I dette hæfte vil vi se på
nådebegrebet i Det Nye
Testamente. Da jeg læste Titus

2:11–13 for et år siden, blev jeg
klar over at jeg ikke forstod
betydningen af nåde. I forbindelse
hermed skriver Paulus i Romerbrevet at vi skal »vokse i nåde«.
Hvordan gør vi det? Skal vi synde
mere så nåden kan blive større? Vi
vil se at sådan forholder det sig
ikke. Ved en anden lejlighed siger
Gud til Paulus, da han beder om
hjælp, at »min nåde er nok for
dig«. Hvorfor svarer Gud på den
måde?
Vi vil behandle disse og andre
aspekter af nåde i dette hæfte. Vi
håber at hæftet må være til glæde
og trøst for vore læsere. Nåde og
fred være med jer alle. !

Formålet med Livets Kilde hæfter er at gøre evangeliet vedkommende og tydeligt
for vor tid. Hæfterne læses af kristne fra forskellige trossamfund. Vort ønske er at
hjælpe den enkelte med at forstå sig selv og sit forhold til Gud, uanset hvilket
kristent samfund man tilhører.
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Nåde i
vort
forhold
til Gud
Hvilket billede
har du dannet
dig af Gud?

M

ANGE ER AF DEN

opfattelse at Gud er en
gammel mand med
langt skæg, som er beredt til at
straffe os for vore synder. Man
har et billede af en streng Gud,
som man er bange for. Mange
føler at de ikke er værdige i dette
forhold. Mange af os ved at vi har
brist, og ikke magter at sejre over
vore syndige tilbøjeligheder. Vi
føler måske at vi ikke har bedt
nok, ikke læst nok i Bibelen, ikke
gjort nok for Gud og vore
medmennesker osv. Nogle føler at
Gud aldrig er tilfreds med dem.
Guds nåde (2. del)

Eller de føler at de er så store
syndere og så svage i troen, at
Gud umuligt kan tilgive eller
elske dem. Et sådant billede af
Gud og vort forhold til ham er
helt forkert.
Andre har et ganske andet
billede af Gud. De anser ham som
virkelighedsfjern, og ikke en aktiv
del af deres liv. De har måske en
Bibel, men læser aldrig i den. De
går måske i kirke ved bryllupper
og begravelser og måske juleaften;
for det er jo godt at have Gud i
baghånden, hvis man kommer i
krise. Men ellers skal han holdes
på afstand, for bedre at kunne
tjene egne interesser. De kalder sig
måske kristne, men kun af navn,
ikke af gavn.
Atter andre tror at Gud
automatisk tilgiver dem alle deres
fejlgreb. De tror de kan fremture –
Gud tilgiver jo alt hævder de. Gud
er jo en nådig Gud, og tilgiver alt
hvad man beder om. På den måde
erstattes lov og normer med et
misforstået syn på begrebet
kærlighed. Det er også en
misforståelse af vort forhold til
Gud, fordi kærlighed også drejer
sig om at sætte grænser og om
normer.
Disse eksempler viser hvor
vigtigt det er at forstå vort forhold
til Gud. Og i denne sammenhæng må man forstå hvad
nådeforholdet til Gud er. !
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Nåde i
forhold
til vor
næste

H

VIS VI FORSTÅR AT

vort forhold til Gud
et nådeforhold, må
vi erkende at Gud er nådig
overfor alle mennesker. Alle
er hans børn og skabninger.
Mange er blevet klar over det,
mens andre er uvidende om
denne kendsgerning. Men
ligesom Gud viser nåde
overfor os, bør de kristne vise
nåde overfor sine medmennesker. De bør vise den samme
forståelse, tålmodighed og
fasthed som Gud gør. Hvis vi
påstår at være kristne, har vi
et stort ansvar for hvordan vi
behandler vor næste.
4

Gud er kærlighed (1. Johannes
4:8). Kærlighed er summen af
hans personlighed og alle hans
egenskaber. Gud er tålmodig med
os. Hvor tålmodig er du mod din
næste? Din ægtefælle? Dine børn?
Gud lytter til os. Han er verdens
bedste lytter. Lytter du til andre?
Prøver du virkelig at forstå de
følelser og tanker som de forsøger
at udtrykke gennem deres tale og
kropssprog? Eller er du mest
optaget af at finde på hvad du
skal svare?
Gud sætter grænser for
kærlighed, fordi det tjener os
bedst. Gud gav loven som et
udtryk for sin kærlighed i
nådespagten med Israel. Loven
(Torah) betyder retning. Gud
gav Israel loven, så de kunne
se hvordan de skulle leve, for at
finde glæde og fred i omgangen
med deres næste. På den
måde var loven en velsignelse.
Men samtidig blev loven
doms-grundlaget i og med
den beskrev hvordan Jakobs
efterkommere skulle opføre sig
overforandre.
Vi skal vise Guds
kærlighed og hans nåde
mod alle vi møder. Med
vor levevis bør vi være
et eksempel for andre.
Derfor kaldte Jesus
sine disciple for lyset i
en mørk verden. !
Guds nåde (2. del)

Nåde i
forhold til os selv

M

ANGE FØLER AT DET ER

lettere at tilgive andre,
end at acceptere
tilgivelse, hvad enten det er fra
mennesker eller fra Gud. Nogle
vil ikke eller ønsker ikke, at give
slip på skyldfølelsen. De føler at
skammen er så stor, at de hverken
vil eller kan tilgive sig selv.
Sådan bør det ikke være. Når
Gud tilgiver dig dine synder,
skader du dit forhold til ham hvis
du ikke tager imod tilgivelsen.
Nogle mener at Gud umuligt
kan tilgive dem det de har gjort.
Man kan så spørge: Har de
dræbt kristne?
Man får gerne
en forskrækket
reaktion på det
spørgsmål.
Derefter kan man
spørge om Gud
tilgav Paulus
hans synder? På

det spørgsmål får man gerne det
hurtige svar, at selvfølgelig gjorde
Gud det. Men Paulus dræbte
kristne før han selv blev kristen.
Derfor kaldte han sig den mindste
af apostlene (1. Kor. 15:9). Paulus
accepterede denne tilgivelse og
blev på enestående vis brugt af
Gud. Burde vi ikke også af hele
hjertet acceptere Guds tilgivelse,
når vi angrende beder ham om
tilgivelse?
Vi bør tilgive os selv når Gud
gør det. Vi bliver ikke mere
retfærdige ved at lade være. Jesus
siger at vi skal elske vor næste
som os selv. Det
indebærer at hvis
vi tilgiver vor
næste, hvad vi
skal gøre, så bør
vi også tilgive os
selv. Vi må have
et nådesforhold
til os selv. !

Stefanus bliver stenet

Guds nåde (2. del)
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I

Hvad betyder
det at stå i nåde?

Hvad vil det sige
at vokse i nåde?

I sit brev til menigheden i Rom skriver
Paulus (Romerbrevet 5:2): »… fået adgang til
den nåde vi står i«. Dette bibelsted viser at
nåde indebærer mere end tilgivelse af synd.
Nåde beskriver vort pagtsforhold til Gud.

I 2. Petersbrev 3:18 hedder det: »Men voks i
nåde …« Hvordan kan vi vokse i nåde? Skal vi
synde mere for at nåden kan blive endnu større?
Der var åbenbart nogen der havde den opfattelse
allerede i det første århundrede. Paulus behandler
netop denne problematik i Romerbrevet 6:1–2.

ROMERBREVET 5 BEGYNDER

Paulus i det første vers med
at sige at vi er retfærdiggjort
ved tro, og at vi på den måde er
kommet ind i et nådesforhold til
Gud. Vi står ikke retfærdiggjort
foran Guds åsyn på grund af vor
godhed eller vore gerninger.
Vi er frelst af nåde (Efeserbrevet
2:4–10) til gode gerninger. Gode
gerninger er resultat af dette
nådeforhold, ikke grunden dertil,
hvis og når vi er retfærdige.
Men i Romerbrevet 5:2 skriver
Paulus : »Ved ham har vi i troen
fået adgang til den nåde, som vi
står i«. Hvad betyder det at stå i
nåde? At vi kan synde så meget
vi lyster? Nej, tvært imod! Vi har
allerede set det nære forhold
6

mellem kærlighed og nåde. Vi kan
tage et praktisk eksempel. Tænd
for en lampe i nærheden af hvor
du sidder. Før hånden ind i
lampens lyskegle. Du kan føre
hånden ind i lyskeglen, og du kan
lade den blive der. Du kan også
tage hånden ud af lyskeglen. Læg
mærke til at lyset er konstant og
står stille, det er din hånd der
bevæger sig.
Sådan er det også med vort
forhold til Gud. Hans kærlighed
til os er konstant. Vi kommer ind
i dette kærlighedsforhold ved
troen på Kristus, og så kommer
vi ind i nådeforholdet til Gud.
Paulus siger at vi står i dette
kærlighedsforhold, vi står i Guds
lys, i hans nåde. !
Guds nåde (2. del)

P

ETER SKRIVER AT NOGLE

af Paulus’ breve er
vanskelige at forstå, og
nogle har fejltolket Paulus’ breve
til deres egen undergang (2. Peter
3:16). I vers 17 skriver Peter, at de
som han retter brevet til, er klar
over det, og han opfordrer dem
til, ikke at blive »revet med af
frække menneskers vildfarelse og
miste fodfæstet«.
Så siger Peter i vers 18: »Men
voks i nåde og erkendelse af vor
Herre og frelser, Jesus Kristus!«
Han opfordrer brevets læsere
til, ikke bare at forblive i dette
nådeforhold, men at vokse i det.
Hvordan kan vi vokse i nådesforholdet til Gud?
Guds nåde (2. del)

Hvis vi går tilbage til eksemplet
med lyset fra lampen, så beskriver
Peter netop den samme tanke
som Paulus. Vi står i dette
nådeforhold, men Peter går videre
og skriver at vi skal vokse i
nådeforholdet. Hvordan kan vi
det? Det sker ved at vi kommer
nærmere Gud, nærmere kilden. På
samme måde som flere lysstråler
fra lampen træffer håndfladen, alt
eftersom vi fører hånden nærmere
til lyskilden, så vil vi opleve større
kærlighed fra Gud jo bedre vi
kender ham, og jo nærmere vi
kommer ham.
Gud står stille i vort nådeforhold. Hvis vi føler at han er
langt borte i vore liv, så er det os
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der har bevæget sig bort fra ham,
akkurat som hvis vi havde taget
hånden ud af lampens lyskegle.
Gud vil ikke tvinge sig på os, han
har vist os sin kærlighed, og
afventer om vi ønsker at stå i
dette kærlighedsforhold til ham.
Vi vokser i kærlighedsforholdet
når vi kommer nærmere ham,
på samme måde som vor
kærlighed til et andet menneske
vokser, jo nærmere vi kommer
vedkommendes kærlighed til
os. !

»… kan slippe fri af
forkrænkeligheden i denne
verden med dens begær og
få del i guddommelig natur.
Sæt netop derfor al jeres iver
ind på, at I til jeres tro føjer
dyd, til dyden erkendelse, til
erkendelsen selvbeherskelse,
til selvbeherskelsen
udholdenhed, til
udholdenheden gudsfrygt, til
gudsfrygten brodersind, og
til brodersindet kærlighed.
For når alt dette findes og
vokser hos jer, kan I aldrig
være uden flid og uden frugt
i erkendelsen af vor Herre
Jesus Kristus.«
2. Peter 1:4–8
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Guds
nåde er
åbenbaret

F

OR GUDS NÅDE

er blevet
åbenbaret
til frelse for alle
mennesker. Og opdrager os til at sige
nej til ugudelighed
og verdslige lyster
og leve besindigt
og retskaffent og
gudfrygtigt i denne
verden.
Titus 2:11–12

Titus 2:11–12 var udgangspunktet
for disse hæfter om nåde.
Hvordan kan Guds nåde opdrage
os til at leve et moralsk liv? Skal
loven ikke gøre det? Der er flere
Guds nåde (2. del)

spørgsmål i disse vers som må
kommenteres. Først må vi
erkende at Guds nåde også kom
til udtryk i Det Gamle
Testamente. Gud var også nådig
dengang. Men i Det Nye
Testamente er Guds nåde blevet
endnu tydeligere og klarere. Her
ser vi hvor højt Gud elsker os.
I Johannes 1:17 skriver
Johannes at loven kom med
Moses, men at sandheden og
nåden kom med Kristus. Der var
både sandhed og nåde i Den
Gamle Pagt, men i den Nye har
Kristus givet disse to begreber en
anden dimension. Han er selve
udtrykket for sandhed. Han er
selv sandheden (Johannes 14:6),
og Jesus er selve udtrykket for
Guds nåde. Guds nåde kommer
endnu klarere til udtryk i den nye
pagt ved Kristus. På den måde er
den blevet personificeret. Derfor
skriver Paulus til Titus at Guds
nåde (Kristus) er åbenbaret til
frelse for alle mennesker. Gud har
åbenbaret sin nåde ved Jesus
Kristus.
Men hvordan kan denne
nåde opdrage os til at leve et
moralsk liv? Når vi står i dette
nådeforhold til Gud, vil det
medføre konsekvenser for måden
vi lever på. Vi kan vælge at
ignorere forholdet til Gud, være
lovløse og på den måde fjerne os
fra vort kærlighedsforhold til
Guds nåde (2. del)

ham. Eller vi kan forblive i det og
ydermere komme endnu nærmere
Gud i vort kærlighedsforhold til
ham. Hvis vi gør det, så vil det
også medføre konsekvenser i det
liv vi lever. Så vil vi lægge vægt
på at leve livet som han ønsker.
Vor kærlighed til Gud vil være en
motiverende kraft til at leve et
trofast og moralsk liv til hans ære.
Lad os bruge ægteskabet som
et eksempel. Hvordan udtrykker
to ægtefæller at de elsker
hinanden? De udtrykker det ved
at være trofaste mod hinanden.
Det vil sige trofaste mod det de
er blevet enige om, ikke mindst
trofaste i kærlighed og omsorg
for hinanden. Deres gensidige
kærlighed har konsekvenser for
hvordan de lever. Sådan burde
det i hvert fald være.
Således er også vort forhold
til Gud. Det er netop denne
gensidige kærlighed der er den
motiverende faktor for at leve et
moralsk liv til hans behag. Det er
netop den nådepagt vi har med
Gud der opdrager os til at leve
moralsk. Vi beslutter at vi hellere
vil nyde pagtsforholdet med
ham, end at opleve en kortvarig
nydelse hvor vi tilfredsstiller
vor lyster. Det er det Paulus
skriver til Titus i disse vers, at
nådeforholdet til ham er selve
den kraft der motiverer til et
moralsk liv. !
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Jesu fødsel –
et budskab om nåde

K

ONGERNES KONGE SKULLE

fødes. Gud skulle iføre
sig kød og blod. Dette
tema, som beskrives i flere
profetiske vers end noget andet i
Det Gamle Testamente, skulle
opfyldes. Den største begivenhed
siden skabelsen, meget større end
Egyptens ti plager, meget større
end da Gud skilte Rødehavets
vande for at muliggøre Israels
flugt fra faraos hær, meget større
end vandfloden på Noahs tid,
skulle nu indtræde. Gud skulle
blive menneske ved Jesus Kristus,
som det hedder i Johannes 1:14
»Ordet blev kød og tog bolig
iblandt os.«
Det var den hidtil største
begivenhed i menneskehedens
historie. Der er kun Jesu
opstandelse der er større, men
det viser kun sandheden i hvor
stor Guds inkarnation var,
nemlig at Jesus faktisk var Guds
Søn, Jesus var både menneske og
Ordet, Gud i menneskeskikkelse
– et mysterium, men alligevel
sandt.
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Men i denne fødsel viser Gud
sin nåde ved at han påtog sig
denne forvandling. I brevet til
filipperne beskriver Paulus denne
utrolige handling således: »Han
som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov at være
lige med Gud, men gav afkald på
det, tog en tjeners skikkelse på og
blev mennesker lig.«
Gud blev menneske. Her er
forskellen på kristendommen og
alle andre verdensreligioner. I
disse er det menneskene der
forsøger at komme til Gud. I
kristendommen er det Gud der
kommer til menneskeheden og
viser sin nåde.

Hvilket budskab ønskede Gud
at give, ved måden hvorpå han
blev menneske? Skulle kongernes
Konge fødes i et stort slot hos en
mægtig familie i en verdensby, så
alle mennesker hurtigst muligt
kunne få besked om at Gud var
blevet menneske? Nej, Guds Søn
blev født i et fattigt og helt
almindeligt hjem. Han blev ikke
født i et stort slot, men under

len

Bibe

fremmed tag. Det var ikke
mægtige politikere eller konger
der forkyndte hans ankomst, men
fattige hyrder.
Hele rammen omkring Jesu
fødsel, viser at Gud ydmygede
sig, da han påtog sig den opgave
at være Gud i kød og blod. Gud
viste hvor nådig han var, ved at
blive menneske, på så ydmyg en
måde. !

Brevet til
filipperne 2:5–9

I skal have det sind overfor hinanden, som var i
Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,
men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig; og da han var trådt frem
som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig
indtil døden, ja døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham
navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert
knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under
jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er
Herre, til Gud Faders ære.

Guds nåde (2. del)

Guds nåde (2. del)
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Jesu liv –
et liv som
viser nåde

I

FILIPPERBREVET 2:7 HEDDER DET

at »han [Jesus] tog en tjeners
skikkelse på og blev
mennesker lig.« Jesu liv som en
tjener viser Guds storhed. Gud
var så stor at han påtog sig en
tjeners rolle og tjente sit skaberværk. Det er en utrolig holdning,
at den som har skabt alt, bliver en
tjener for at hjælpe sit skaberværk.
Det viser en holdning hvor nåde
er en vigtig del.
Det skriver Paulus mere om i
Filipperbrevet 2:7–8: »Og da han
var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig og blev lydig
indtil døden, ja, døden på korset.«
Skaberen kommer i menneske
skikkelse. Han tjener sine
medmennesker, og viser hvad det
vil sige at elske sin næste. Han
viser hvor meget han elsker dem,
ved frivilligt at gennemgå
frygtelige lidelser, og ofre sit liv
for sine skabninger. Det er ingen
12

streng, virkelighedsfjern og
selvoptaget Gud, men en
Gud som virkelig elsker sine
børn. Det er en nådens Gud!
I evangelierne læser vi
hvordan Jesus levede et liv,
i hvilket han udtrykte
kærlighed til sine medmennesker. Han viste nåde
til sine medmennesker, men
han lod sig ikke manipulere
af dem. Jesu var genuin og
ægte. Han var ærlig mod
sine medmennesker. Det var Jesus
der satte dagsordenen, men det
var en nådens dagsorden. Nåde
er en vigtig del af kærlighedsbegrebet. Nåden kommer til
udtryk når kærligheden udtrykker
sig. Jesus levede et liv i nåde i
forhold til Gud, sine medmennesker og sig selv.
Man skal læse Det Gamle
Testamente meget nøje for at
forstå at Messias skulle komme
to gange. Når vi i dag læser Det
Gamle Testamentes profetier, kan
vi se hvilke Jesus opfyldte i sit
første komme, og hvilke der
venter på at skulle opfyldes, når
han kommer igen. Han kom
første gang for at vise hvordan
man skulle leve et liv i kærlighed
(nåde), mens han ved sin
genkomst vil være kongernes
Konge, der gør alting nyt. Gud
er i sandhed både nådig og
retfærdig. !
Guds nåde (2. del)

Jesus vasker disciplenes fødder
(Johannes 13:4–9)

Jesus velsigner de små børn
(Markus 10:13–16)

Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den
Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
Johannes 1:14
Jesus og kvinden som var
grebet i ægteskabsbrud
(Johannes 8:1–11)

Jesus renser templet
(Johannes 2:14–17)
Guds nåde (2. del)
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Jesus død –
et budskab om nåde

D

ET ER SOM REGEL JESU

stedfortrædende
død vi tænker på,
når tanken falder på nåde.
Hans død gjorde en ende på
offersystemet i Den Gamle
Pagt. Disse ofringer var bare
et symbol på Jesu fremtidige
offer, som kunne fjerne synd
og rense vor samvittighed
(Hebræerne 9:9, 14).
Jesu offer kan »rense vor
samvittighed fra døde gerninger,
så vi kan tjene den levende Gud«
(Hebræerne 9:14). Ofringerne i
den gamle pagt havde kun
begrænset virkning. Jesu offer
var en begivenhed som havde
konsekvenser, ikke bare på
denne jord, men for hele
universet. I Kolossenserbrevet
1:20 skriver Paulus at Jesus vil
forsone alt med sig, på jorden
som i himlene, ved at stifte fred
14

ved hans blod på korset.
Hans offer var en begivenhed
der havde betydning for hele
universet.
»Derfor har Gud højt ophøjet
ham og skænket ham navnet over
alle navne, for at i Jesu navn hvert
knæ skal bøje sig, i himlen og på
jorden og under jorden, og hver
tunge bekende: Jesus Kristus er
Herre, til Gud Faders ære,«
skriver Paulus i Filipperbrevet
2:9–11.
Jesus blev torteret med en
pisk besat med glas- og
metalsplinter, for at flænse i
huden på hans krop. Han var
næsten ukendelig efter denne
brutale mishandling, og denne
grusomme piskning var én af
årsagerne til at han døde efter
kun få timer på korset.
Jesus led og døde for at vise
hvor stor kærlighed han har til os.
Han gjorde det frivilligt. At Jesus
døde i vort sted, viser hvor stor
Guds nåde er. !
Guds nåde (2. del)

Jesu død på korset
(John 19:18–30)

Jesus bliver gravlagt
(John 19:31–42)

Graven i Getsemane-have,
som nogen mener, er Jesu
grav
(Foto med tilladelse fra
www.HolyLandPhotos.org)

Guds nåde (2. del)
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Jesu
opstandelse –
et budskab om nåde

J

ESUS VISTE I ALLE SIDER

af sit liv, død og
opstandelse, Guds
budskab om nåde til
menneskeheden. Guds
budskab, »evangeliet« (et
græsk ord som betyder »de
gode nyheder«), er netop
Guds budskab om nåde
(Kolossenserbrevet 1:6–7).
Nåden er hovedtemaet i
Det Nye Testamente.

Hvis Jesus ikke var stået op af
graven, ville hans forsonede offer
fortsat være tilgængelig, men så
var vi kun blevet forsonet med
Gud. Frelse betyder at blive
reddet fra den anden død. Frelse
er evigt liv, som Gud giver os. Vi
er frelst ved nåde, som er en gave
fra Gud (Efeserbrevet 2:4–8). Jesus
vil give os frelse, det evige liv, og
så var det nødvendigt at han stod
op fra de døde. Jesu opstandelse
er et budskab om at planen om

frelse er lykkedes. Det er ved hans
liv at vi får del i det evige liv.
Budskabet om Guds nåde er
værdifuldt og kostbart, det
handler om evigt liv. Dietrich
Boenhofer, en tysk præst, der på
grund af sin tro, blev henrettet
nogle få dage før anden
verdenskrig sluttede, er kendt for
udtrykket ”billig nåde”. Billig
nåde vil sige at vi ikke værdsætter
prisen, der er betalt for at vi har
mulighed for at stå i dette
nådeforhold til Gud. Prisen var
høj, prisen var Jesu død. Billig
nåde er at underkende den pris
der måtte betales for vor synd.
Glæd dig over Guds nåde, og
sæt stor pris på den! Jesu fødsel,
liv, død og opstandelse er Guds
nåde, for Guds nåde er blevet
åbenbaret til frelse for alle
mennesker (Titus 2:11). !

barmhjertighed
og på grund af den store
kærlighed, han elskede os
med, gjorde Gud os, der var
døde i vore overtrædelser,
levende med Kristus – af
nåde er I frelst – og han
oprejste os sammen med
ham og satte os med ham i
himlen, i Kristus Jesus, for
i de kommende tidsaldre at
vise sin overstrømmende
rige nåde og sin godhed
mod os i Kristus Jesus. For
af den nåde er i frelst ved
tro. Og det skyldes ikke jer
selv, gaven er Guds.
Efeserbrevet 2:4–9

D

ET HAR I HØRT OM I

sandhedens ord,
evangeliet, som nu er hos
jer, sådan som det i hele
verden bærer frugt og
vokser, ligesom også hos
jer, fra den dag I hørte det
og lærte Guds nåde at
kende i sandhed.

I Romerbrevet 5:9–10 skriver
Paulus at vi er retfærdiggjort
ved hans død, men vi er frelst
ved hans liv. Vi kan stå rene
foran Guds trone på grund af
Jesu stedfortrædende offer.
Men vi er ikke frelst, vi er kun
forsonet med Gud. Frelse
betyder at vi får evigt liv som
gave (Rom. 6:22–23).
16

M

EN I SIN RIGE

Kolossenserbrevet 1:5–7

Guds nåde (2. del)

Guds nåde (2. del)
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Min nåde
er nok for dig …
Paulus fortæller at han tre gange havde bedt til Gud
om at fjerne »en torn i kødet«. Hvilken plage denne
torn var, ved vi ikke. Men Paulus skriver at Gud
svarede ham: »Min nåde er nok for dig«
(2. Korintherbrev 12:9).

D

ET VIGTIGSTE VAR DET

nådeforhold Paulus
havde til Gud, at Gud
havde tilgivet Paulus hans synder
og ville give ham evigt liv. Derfor
var Guds nåde nok. Det vigtigste i
livet er nådeforholdet til Gud og
hans løfte om tilgivelse og evigt
liv. Alt andet er i denne sammenhæng af mindre betydning.
Det næste Gud siger til Paulus
er: »for min magt udøves i
magtesløshed.« Gud havde en
grund til ikke at fjerne tornen fra
Paulus‘ kød. Han ville vise at han
arbejder gennem mennesker med
svagheder for at vise at det er
hans og ikke menneskers værk.
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Gud vælger ofte dem, mennesker
ikke vælger.
Det hænder vi beder til Gud om
at fjerne eller rette på noget i vore
liv. Og han svarer somme tider på
en måde vi ikke ønsker, ved at
undlade at imødekomme bønnen
med det samme. I stedet for at
fjerne prøvelsen, hjælper Gud os
med at udholde den. Han er mest
optaget af, om vi kan være
sammen med ham i evigheden.
Set fra Guds evighedsperspektiv
betyder det ikke videre om vi har
det svært nogle år i dette liv, blot
det hjælper os i udviklingen hen
imod at være sammen med Gud i
evigheden. !

Guds nåde (2. del)

Nåde være med
jer og fred …
Paulus åbner alle brevene der findes i Det Nye
Testamente med ordene: »Nåde være med jer og
fred fra Gud …« Og ordet nåde er altid det
første. Nåden er en forudsætning for vort forhold
til Gud, mens fred er resultatet af forholdet.

D

ISSE TO BEGREBER ER MEGET

centrale i den kristne
tro, og begge er alene
muliggjort af Jesus. Nåden er
selve fundamentet i vort forhold
til Gud. Paulus var en nådens
apostel, det er ham der bruger
ordet »nåde« mest i Det Nye
Testamente. Han ved hvad nåde
er og at Gud elskede ham selvom
han havde sine fejl og mangler.
I Romerbrevet kapitel 7 skriver
han at han fortsat gjorde ting
som han ikke ønskede, som han
vidste han ikke burde. Han måtte
erkende at han sloges mod den
menneskelige svaghed i sig selv.
Alligevel brugte Gud Paulus på
en måde, der på afgørende vis
har påvirket mennesker i 2000 år.
Paulus var helt afhængig af
Guds nåde, akkurat som du og
jeg.
Guds nåde (2. del)

Vi har set på rigdommen i
begrebet nåde. »Fred« er et
resultat af vort forhold til Gud i
denne nådepagt. Vi har fred med
Gud, vi har fred med vor næste,
og vi har fred med os selv.
I den jødiske kultur udtrykte
»fred« alt som er godt. Når man
hilste på hinanden med et
(shâlom), så ønskede man ikke
kun hinanden fravær af konflikter
og problemer, men alt godt i livet.
Både fred og nåde er med i selve
hovedvelsignelsen som Gud gav
til sit folk:
»Herren velsigne dig
og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse
over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod
dig og give dig fred.«
4. Mosebog 6:24–26
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Hvad
er nåde
da?

V

I HAR NU SET PÅ, DETTE

vigtige begreb, nåde,
fra forskellige vinkler.
Vort forhold til Gud er et
nådeforhold, fordi vi er kommet
ind i dette forhold på grund af
hans godhed og nåde, og ikke
fordi vi er specielt gode. Gud
er kærlighed, og det er
udgangspunktet for alle hans
handlinger.
Guds nåde er både den
nådegerning han viste os ved
Kristi fødsel, liv, død og
opstandelse, men det er også det
nådeforhold vi kan opnå, som
resultat af Jesu frelsesværk.
Begrebet nåde, ligger tæt op til
Guds miskundhed,
barmhjertighed og kærlighed. Vi
kan udtrykke det sådan, at nåde
er kærlighed omsat i handling.
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Nåde er når kærlighed udtrykkes
eller vises. Når nogen udfører en
handling i kærlighed, kan man
sige at handlingen er nåde.
Hvis vi siger at kærligheden
er kilden til handlingen, og nåden
er handlingen motiveret af
kærlighed, så er resultatet af
handlingen glæde. Vi kan se det
når det drejer sig om tilgivelse.
Tilgivelse som er kærlighed i
handling, medfører lettelse og
glæde hos modtageren. Tilgivelse
af synd er nåde, men som vi har
set, er Guds nåde langt mere end
det. Nåde er kærlighed omsat i
praksis.
Stå i Guds kærlighed og hans
nåde, så vil du opleve en dyb
glæde og fred i dit liv. Der er
kun én der kan fjerne dig fra det
forhold, nemlig dig selv. For
Gud ønsker denne nådespagt
med dig. !

Den gode samaritaner

Guds nåde (2. del)
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