
Moderne misforståelser

1. Gud har altid vært nådig
Gud har altid vært en nådig og barmhjertig Gud 
som er sen til  vrede. Nogle gange går man glip 
af dette når man læser det gamle testamentet, 
fordi man ikke tager højde for det tidsrum der gik 
fra at Israel syndet til at Gud dom rammet dem.

2. Mosebog 34:6-7
»Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, 
sen  til vrede og rig på troskab og sandhed. 
Han  bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver 
skyld og overtrædelse og synd; men han 
lader ikke den skyldige ustraffet...

Salmernes bog 86:15
Men  du, Herre,  er en  barmhjertig og nådig Gud, 
sen til vrede, rig på troskab og sandhed.

At være nådig er en del af Guds karaktertræk og 
Han forandres ikke.  Han er i går og i dag den 
samme, ja, til evig tid.

Jakobs brev 1:16-17
Far ikke vild, mine kære brødre! Alle gode og 
fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra 
lysenes  fader, hos  hvem der ikke findes 
forandring eller skiftende skygge.

Men nåde er heller ikke den eneste karaktertræk 
der kendetegner Gud. Bibelen taler om at Gud 
er nådig, men også at Gud er streng (Rom. 11:22). 
Den taler om at Gud er kærlig, men også at Gud 
retfærdig (Salm. 7:12). Men det vi ser mest af alt i 
Bibelen er at Gud er hellig.

2. Gud ser ikke mellem fingrene med synd
For det andre så betyder ikke nåde at Gud ser  
mellem fingrene når det kommer til synd. 

At Gud tilgiver synd og renser os fra al uret-
færdighed når vi bliver frelst betyder på ingen 
måde at Gud overser vores fejlgreb. 
 Gud tager vores synd så alvorlig at Jesus  måtte 
blive tortureret og korsfestet for at vi skulle have 
mulighed for at gå fri.
 At vi i dag er under nåden betyder ikke at Gud 
pludselig er blevet ligegyldig når det kommer til 
synd, men at Gud har løst syndens problem.

Kolossenserbrevet 2:14
Han  slettede vort gældsbevis  med alle dets 
bestemmelser imod os; han fjernede det ved 
at nagle det til korset;

Nåde betyder ikke at Gud har det OK med at vi 
synder, men at Gud har givet os mulighed til  at 
blive fri syndens magt.
 Det kunne han gøre ved at den åndelig delen 
af os blev korsfæstet med Kristus; så vi døde. 
Derefter kunne han åndelig set føde os på ny. 
Den delen af os der var skyld i synden var 
dermed død og den nye skabning er og forbliver 
hellig, ren og uden synd.

Romerbrevet 6:6-8
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet 
korsfæstet sammen  med ham, for at det 
legeme, som ligger under for synden, skulle 
tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for 
synden; den, der er død, er jo frigjort fra 
synden. Men  er vi døde med Kristus,  tror vi, 
at vi også skal leve med ham.

2. Korinterbrev 5:17 siger at når vi  blev frelst 
så blev vi nye skabninger. Derfor bliver syndens 
anklager imod os ugyldige, for “synderen” er 
allerede død og korsfæstet.
 Nåden er at vi får del i dette,  uden at skal 
gøre os fortjent til det, men ved at tage imod i tro; 
og dette er også den eneste måden vi får del i det.
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MISFORSTÅELSER
Nu i tiden er det meget snak om nåde og at vi nu er fri fra loven 
og kommet ind under nåden. Dette er en herlig sandhed, men det 
er også en sandhed mange misforstår. At vi nu har fået del i en 
ny pagt betyder ikke at Gud har forandret sig eller at Gud har 
gået fra at være sint til at være nådig.
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3. Gud er ikke nådig imod alle mennesker
Det man ofte får indtryk af når man hører enkelte 
tale om nåde i dag, er at Gud uden forbehold ser 
mellem fingrene når det kommer til menneskers 
synd - eller svagheder som vi i dag kalder det.

Det stemmer ikke helt at Gud er nådig imod alle 
mennesker, men det betyder ikke at Gud ikke 
ønsker at give nåde til alle.
 Når man læser i Bibelen så ser man at der var 
mennesker der Gud var meget nådig mod, men 
der var andre som slet ikke fik opleve Guds nåde.
 Dette kommer tydelig frem i Jesu møde med 
mennesker. Kvinden som blev grebet på fersk 
gerning i hor, fik vide ““Heller ikke jeg fordømmer dig. 
Gå bort og synd ikke mere”,  men farisæerne fik 
vide de var kalkede gravsten og orm yngel.
 Den rige rådsherre gik skuffet bort, da han kom 
til Jesus for at få evig liv, men Zakæus  oplevede 
at have Jesus som gæst.
 Det man ser er at dem der prøver at retfærdigøre 
sig selv ikke får meget nåde, men at dem der 
omvender sig og indrømmer sine fejlgreb får 
nåde; selv om deres synd måske er meget større.

Jakob 4:5-6 (Bibelen på hverdagdansk)
Det er ikke tomme ord, når skriften  siger: 
»Den ånd, som Gud har ladet bo i os, kræver 
os  helt og fuldt.« Til  gengæld er den nåde, 
han  giver, endnu større; for der står også 
skrevet: »Gud vender sig imod de stolte og 
hovmodige, men  de ydmyge kommer han i 
møde med nåde.«

At prøve at retfærdiggøre sig selv er et tegn på 
hovmod og viser at vi mangler ægte gudsfrygt.
	

Salme 103:11
Så høj som himlen er over jorden, så stor er 
hans nåde mod dem, der frygter ham; 

Mange tror det at leve gudfrygtig betyder at du 
aldrig synder, men det stemmer ikke helt. 
	 Resultatet af gudsfrygt er at man holder sig fra 
det onde, men det betyder ikke at er fuldkommen.
 Når en som har gudsfrygt falder i synd frygter 
han Gud nok til  at være ærlig og indrømme det. 
Når en som ikke har gudsfrygt synder,  skuler han 
sin synd og frygter ikke Gud som ser alt.

Man ser et godt eksempel på dette når man 
studerer forskellen på David og Saul. Begge var 
kaldet af Gud, men en blev forkastet og en 
anden fik besked at han var en mand efter Guds 
hjerte; og det var han med de største synder 
som fik den besked.
 Så Gud er nådig imod dem der er ydmyge og 
afviser dem der er stolte og tror de klarer sig selv.

Du kan stadig bruge GT
Det stemmer at vi nu lever i det mange kalder 
for nådens tidsalder, men det betyder ikke at GT 
ikke længer gælder os.

Mattæus 5:17-20
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde 
loven  eller profeterne. Jeg er ikke kommet for 
at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig 
siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal 
ikke det mindste bogstav eller en eneste 
tøddel forgå af loven,  før alt er sket. Den, der 
bryder blot ét af de mindste bud og lærer 
mennesker at gøre det samme, skal kaldes 
den  mindste i Himmeriget. Men den, der 
holder det og lærer andre at gøre det,  skal 
kaldes  stor i Himmeriget. For jeg siger jer: 
Hvis  jeres  retfærdighed ikke langt overgår de 
skriftkloges  og farisæernes, kommer I slet 
ikke ind i Himmeriget. 

At vi lever i den nye pagt betyder ikke at vi kan 
smide GT ud af Bibelen og kun læse NT. Faktisk 
var det GT som var de første kristne sin Bibel.
 Når man læser det nye testamentet ser man 
ofte at det refereres til GT. Ja selv når det tales 
advarende om Guds dom over synd, så bliver 
hændelser i fra GT brugt som eksempler. For 
eksempel når man læser Judas brev ser man at 
tre forskellige hændelser fra GT bliver brugt for 
at advare nytestamentlige kristne så de ikke 
kommer ind under samme dom.
 Nogle siger endog at selv evangelierne ikke 
gælder os, men det bliver jo meningsløst. Hvorfor 
skulle Jesus bruge 3  år på at undervise sine 
disciple, for så at sige hvad jeg har lært jer de tre 
sidste år kan i godt glemme.
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SAMTALE SPØRGSMÅL
Læs bibelverserne nedenunder og tal sammen om hvad de lærer dig, 
og hvordan du vil forholde dig til hvad der står der.
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2. Mosebog 23:12
Seks dage skal du gøre dit 
arbejde, men på den syvende 
dag skal du holde fri,

Johannes 6:27
Arbejd ikke for den mad, som 
forgår, men for den mad, som 
består til evigt liv,

1. Timotheus 5:8
Den, som ikke sørger for sine 
egne, og særlig for sin egen 
husstand, har fornægtet troen 
og er værre end en vantro.

Kolossenserbrevet 3:23
Hvad I end gør, gør det af hjertet 
–for Herren og ikke for mennesker.

Ordsprogenes bog 10:4-5
Doven hånd skaber armod, 
flittig hånd gør rig. Den søn, 
der samler forråd om sommeren, 
er klog, den søn, der sover ved 
høsttid, bringer skam.


