
Nåd 
 
”Det är ganska lätt att tro att Gud älskar människan, men det är inte 
lätt att tro att Gud älskar mig.” 
Wilfred Stinissen.  
 
Förra fredagen så pratade Lotta om Guds kärlek och i dag så kommer 
det handla om ordet nåd. 
 
Någon som vill gissa vad ordet nåd betyder? 
………………. 
Nåd kommer från samma grekiska ord som gåva, så att få nåd är att 
få en gåva, helt fritt och utan några villkor.  
 
Säg att jag skulle ge dig ett paket nu – en gåva – också börjar du riva 
upp pappret, lyfter på locket och upptäcker till din förvåning att det 
ligger en bunt med 100 stycken 500:- sedlar. 50 papp helt enkelt. Jag 
tror du skulle bli glad, men ändå inte känt dig riktigt bekväm. Jag tror 
du hade tänkt antingen:  

- 50 000 kan jag ju inte ta emot, jag har ju inte gjort mig förtjänt 
av det. 500 hade ju kanske varit ok, men 50 000. Jag måste 
försöka lämna tillbaka pengarna. 

- Eller så hade du börjat fundera på vad jag hade för baktanke. 
Jag kan ju inte bara ge 50000:- utan att vilja ha något av dig 
också. Också tänker du att det är bäst jag lämnar tillbaka 
pengarna så jag inte hamnar i någon knipa. 

 
Men nåd det är att få en stor, stor gåva, som du inte behöver eller kan 
ha gjort dig förtjänt av och som det inte finns någon baktanke med.  
 

Det Gud ständigt erbjuder dig som nåd är förlåtelse, upprättelse, 
befrielse, och det gamla klassiska ordet – frälsning. 
 
Men för att vi ska fatta sprängkraften i nåden så måste vi gräva lite i 
ett annat ord – och det är ordet synd.  
 
Vad är synd? Spotta fram lite förslag? 
……………………… 
När Jesus ska definiera vad synd är så handlar det alltid om något 
som har att göra med en relation till någon. Och egentligen så handlar 
synd om vår relation till Jesus - att inte tro på Jesus. 
 
Vi lägger ju gärna in en sorts förbudsaspekt i ordet synd – du får inte 
supa dig full, du får inte snacka skit om dina vänner, du får inte ha sex 
hur som helst osv. också använder vi en sträng röst också får vi bilden 
av att det är precis så som Gud sitter och tjuvkikar på oss hela tiden 
och säger – Du får inte… 
 
Ni vet att en gång för länge sedan var det en kille som hette Mose 
som hade värsta Gudsmötet uppe på ett berg i öknen på Sinaihalvön i 
Egypten. Och Gud gav Mose tio budord som han och folket fick släpa 
runt med på stora stentavlor. Och när vi hör ordet bud så tänker vi 
förbud – men det betyder inte det egentligen. Dessa ord som Gud gav 
Mose kallas dekalogen och det betyder 10 ord. 10 kärlekens ord från 
Gud till sitt folk som visar på en väg att bli lycklig i livet. Det är som 
vägmärken som någon hygglig trafikingenjör placerat ut på rätt ställe 
så vi inte ska frontalkrocka med en fet långtradare eller köra av vägen 
eller hamna totalt fel. 
Så buden eller orden av kärlek från Gud är inte för att begränsa vår 
frihet utan för att hjälpa oss hitta en större frihet i livet. Så synd är inte 



en fråga om massa förbud utan det är fråga om ett erbjudande att låta 
sig bli älskad av Gud eller inte. Synd är att tacka nej till att låta mig bli 
älskad helt och fullt bara för den jag är. Och det erbjudandet får vi av 
nåd som en gåva vi inte kan förtjäna och utan hållhakar.  
 
Sen är det naturligtvis så att synd också är det som kan föra oss 
längre ifrån Guds stora kärlek. Det som drar mig från Guds närhet helt 
enkelt. Och då vet ju både du och jag att vi har alla olika områden vi 
får kämpa med i livet där suget efter att ha de coola kläderna som de 
coola människorna har, eller suget efter att få bestämma över andra, 
eller suget att få vara med i det där gänget gör att jag kan snacka skit 
om en vän eller super till för att få hänga på, eller suget efter att kolla 
på porr, eller suget efter att få uppleva smärta för att döva 
ångestkänslan inombords…. Där detta drar mig bort från Guds närhet 
och kärlek och på det sättet blir synd. 
 
Då är vi tillbaka i Guds nåd igen. En del av er har hört berättelsen om 
den förlorade sonen. Som lämnade sin pappa och levde upp arvet 
han fått ut i förskott, hamnade bokstavligt talat nere i skiten som 
svinskötare, ger sig av hem igen och möter en pappa som inte skäller 
ut honom, som inte säger att han måste betala av skulden, som inte 
säger att han kan dra åt helvete, utan som har stått där dag ut och 
dag in och bara väntat på att han ska komma hem igen så han kan ge 
honom sin kärlek igen. Sån är Gud. Och ibland är det inte så dumt att 
uppleva sig som en syndare faktiskt. LÄS Mark 2:15-17  
    När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många 
tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom 
och hans lärjungar, för det var många som följde honom. [16] När de 
skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och 
tullindrivare, sade de till hans lärjungar: "Äter han med tullindrivare 

och syndare?" [17] Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska 
som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla 
rättfärdiga, utan syndare." 
  
Ju närmare man kommer Gud desto tydligare ser man också sin egen 
svaghet och sin egen synd. Ljuset från Gud gör det synligt, men det är 
inget kallt, hånfullt, avslöjande ljus utan ett varmt, kärleksfullt ljus. Vi 
kommer alla hela livet få jobba med det som vill dra oss från Guds 
närhet, ibland till och med kämpa med det. Men så länge vi längtar, 
strävar och ber om hjälp så är det inte så farligt. Jesus har ju kommit 
för att kalla just dig. Det är när vi inte bryr oss om att det drar oss bort 
från Guds närhet som det blir negativt. Då har man ju inget behov av 
Guds förlåtelses nåd längre, men så länge vi erkänner vår synd och 
jobbar med den så blir den en dörr som öppnas till Guds kärlek och 
närhet. Guds nåd! 
 
Kan Gud förlåta allt? Jag tror det, om vi med ett ärligt hjärta inser, 
vänder om och söker Guds närhet igen. Jag har jobbat som 
fängelsepastor på anstalter för sexualbrottsdömda och mött män som 
utnyttjat sina egna barn sexuellt. Rent spontant kan de flesta känna 
att det är avskyvärt brott och jag kan hålla med. Men samtidigt har jag 
sett att Guds Nåd – hans gåva av förlåtelse finns även där i högsta 
grad. Nåden är för alla! Och det är detta som gör att kristen tro sticker 
ut och av muslimer ofta kan upplevas som en orättvis tro. Som muslim 
tänker man att man har en ljus och en mörk ängel som sitter på var 
sin axel och antecknar ditt liv, det goda antecknas av den ljusa och 
det negativa och onda av den mörka. Sen på domens dag så kommer 
du dömas efter vad som väger tyngst, det onda eller det goda. Kristen 
tro sticker ut på grund av nåden. Förlåtelsens Gåva som tar bort det 
onda vi bär med oss i livet när vi kommer och uppriktigt ber om 



förlåtelsens nåd. Allt som fanns antecknat där är raderat och borta. 
Och därför kan du oavsett vad du bär med dig i din livsberättelse få 
börja om på nytt med Jesus. Och jag vill bara säga det till dig här till 
slut som sitter med en gömd hemlighet inom dig och som tänker att 
om jag skulle berätta om detta så skulle det inte finnas någon nåd för 
mig. Det finns det – jag har sett våldtäktsmän och unga killar som 
misshandlat människor så de fått bestående hjärnskador fått ta emot 
förlåtelsens gåva från Gud och möta hans kärlek. Du kan få bli befriad 
från det du bär på, det kommer inte tynga ner dig mer och du kan få 
gå in genom dörren till Guds kärlek och närhet. Det är nåd! 
 


