Jonas bog 3, 10 (HvD): Da Gud så, at indbyggerne omvendte sig fra
deres ondskab, forbarmede han sig og ødelagde ikke byen, som han
havde sagt, han ville gøre.

Nåde - et generøst liv
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Det er Guds natur at give (generøst) – han holder ikke noget tilbage for os
Han giver rundhåndet og uden bebrejdelser
En gratis gave - men ikke en billig nåde, men en dyrekøbt nåde!
Nåde er et flertydigt begreb: Dels hvor den der har nåde, har Guds
velvilje og kærlighed. Dels kan nåde betyde tilgivelse eller fritagelse fra
straf i f.eks vendingen "at bede om nåde". (BENÅDNING) Synonym:
Barmhjertighed, begunstigelse, velvilje.

Det græske ord for Nåde (Charis):
• velvilje
• kærlig venlighed
• gunst
• ubegrænset favør
• yndest
• ufortjent velsignelse
• forkærlighed • det er en gave
• Forankret i Guds nåde - faren for at falde i en grøft af legalisme og
præstation over for Gud - eller i en anden grøft af lovløshed og misbrug af
Guds nåde. Nåde betyder ubegrænset favør, ufortjent velsignelse, en
gave – og kan derfor ikke fortjenes. Nåden er nemlig ikke baseret på os,
men på at Gud er god.
Nåden former mig, motiverer mig og driver mig. Nåden skaber liv,
kraft, tro, glæde, vision, indsigt – ja, ALT dette er virket ved Guds nåde.
1 Kor 15,10: ”Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod
mig har ikke været forgæves; jeg har arbejdet mere end nogen af dem,
det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig”
Nåde står 127 steder i NT ”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader”
Profeten Jonas og Guds nåde – først oplevede han DEN SELV
Jonas bog 2, 9-10 (HvD): De, som holder sig til falske guder, oplever ikke
din trofasthed og nåde. 10 Men det har jeg nu oplevet, og jeg vil takke
dig med lovsang og ofre. Jeg vil indfri mine løfter til dig, for det er dig,
Herre, der har magt til at redde.«

Dernæst så han Gud benåde hele byen
Jonas bog 4, 2 (HvD): Jeg ved jo, at du er en nådig og barmhjertig
Gud. Der skal meget til, før du bliver vred, og du er så fuld af
kærlighed, at du tilgiver folk, bare de beder om det!

Læs: Joh.1, 14-16 + Ef. 2, 3-10 (Hverdagsdansk)
Nåden blev givet til os på et kors
• Nåden kom med Jesus og kan overføres til os
• Når den er overført til os, kan vi holde fast ved den eller miste den af
syne / falde ud af den.
Nåden giver fred med Gud; han ser os gennem Kristus.
Nåden er det, vi skal leve i og vokse i - hver dag
Vi gør stadig synd - men Jesus har båret straffen for vore synd(er) én
gang for alle. Hver dag har vi brug for Guds nåde i Jesus (Rom 3, 19-20)
Nåden er ny hver morgen. Nåden i Jesus genskaber det rette forhold til
Gud. Nåden betyder, at vi kan søge trøst og hjælp hos Jesus i kampen
mod synd; han blev selv fristet i alle ting. Ved nåden i Jesus er vi ikke
under lovens forbandelse, men i syndsforladelsens rige, i nådens hus.
Ved tro på nåden i Jesus Kristus har vi syndernes forladelse og det evige
liv. Nåden i Kristus Jesus betyder, at vi har fået et hvilested; vi skal hvile i
det, Han har gjort for os. Der kan og skal ikke gøres mere!
Vi skal blot række ud og tage imod det i tro.
”Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre
mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om
evangeliet om Guds nåde.” (Paulus, ApG. 20, 24)

Til samtale:
• Hvad betyder Guds nåde for dig?
• Hvordan kan den få større betydning for os?
• Hvad betyder ”nåde over nåde” i Joh 1, 14-16?
• Hvad bliver levende for dig når du læser Ef. 2, 3-10?
• Bed for hinanden, at vi alle må forstå og leve i NÅDEN!

