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Guds nåde 
 

Kvinden grebet i ægteskabsbrud 

Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på 

tempelpladsen; hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned 

og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne 

med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende 

foran ham og siger til ham: »Mester, denne kvinde er grebet på 

fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at 

stene den slags kvinder; hvad siger du?« Det sagde de for at sætte 

ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned 

og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med 

at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: »Den af jer, 

der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.« Og han 

bøjede sig igen ned og skrev på jorden.  Da de hørte det, gik de 

væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med 

kvinden, som stod foran ham. 

Jesus rettede sig op og sagde til hende: »Kvinde, hvor blev de af? 

Var der ingen, der fordømte dig?« Hun svarede: »Nej, Herre, 

ingen.« Så sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og 

synd fra nu af ikke mere.« (John. 8, 1-11) 

Dette fortæller os, hvordan loven virker, men også hvordan nåden 

virker. Dømmer du andre efter loven, skal du selv efterleve loven, 

altså leve ved den. Det er der ikke andre end Jesus som kan. 

Nåden er, at der ingen konsekvenser er for dine handlinger – ingen 

fordømmelse – kun nåde, som tilgiver dine handlinger og ser bort 

fra dem. Derved ikke sagt, at vi skal synde, for at nåden kan blive 

større, men kommer vi væk fra troen (handler vi på grund af 

vantro), er der stor nåde at finde, når vi vender os til Gud. Ingen 

fordømmelse, kun kærlighed som gør, at du aldrig har lyst til at 

give slip på Ham.  

Uanset hvad du gør og hvorfor du gør det, er der altid hjælp at 

finde hos Gud. En hjælp som vil overstige det, vi beder om. Gud vil 

altid hjælpe os, når vi er i nød, og vil altid hjælpe, når vi søger 

Ham. 
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Retfærdiges frelse kommer fra Herren, 

han er deres værn, når nøden kommer. 

Så hjælper Herren dem og udfrier dem, 

han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem, 

for de søger tilflugt hos ham. (Sl. 37, 39-40) 

 

Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. 

Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. 

Når han råber til mig, vil jeg svare ham. 

Jeg er med ham i trængslen, 

jeg befrier ham og giver ham ære. (Sl.91, 14-15) 

 

Se på kvinden, som blevet grebet i ægteskabsbrud, hun havde selv 

bragt sig i denne situation, men Jesus hjælper hende ud af 

konsekvensen, Jesus hjælper hende faktisk ud af loven og giver 

hende muligheden for at få et evigt liv sammen med Ham. Han 

vaskede hendes tavle ren, Han vasker vores tavle ren – Hans nåde 

er altid større end din synd. Vores Gud er nådig og barmhjertig til 

evig tid.  

 

Når vi læser bibelen, er der en fantastisk beskrivelse af, hvem Gud 

er. Problemet er, at vi læser dér, hvor mennesker fejler, og lægger 

vores fokus dér. Men hvis vi læser om dét, Gud gør, så kan vi se, 

hvor god Gud er. Men som med så meget andet, putter vi os selv i 

centrum og har fokus på dét, vi ikke formår, derved læser vi om en 

Gud, der ikke kan være en almægtig Gud for os - fordi vi ikke er 

gode nok. Men vi må aldrig glemme Jesus, for Han opfylder ethvert 

krav, så Gud kan være den almægtige og kærlige Gud, som Han 

ønsker at være for os.  

F.eks. i salme 91, som jeg nævnte før, så er Han os nær, hvis vi 

holder os til Ham. Men hvad så hvis vi ikke holder os nær til Ham? 

– så kan Han ikke være den Gud, Han ønsker at være for os. Derfor 

sørger Han for, at vi holder os nær til Ham. Det er Ham, som gør 

værket, det er Ham, som sørger for, at vi opfylder ethvert krav, 

som bliver stillet.  
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Nåden er, at Han ønsker at være vores Gud, der er med os, der 

velsigner os, der frelser os, der bringer os lægedom – og at Han 

sørger for, at Han kan være den Gud, Han ønsker at være for os. 

Ved Kristus har Han bragt os tilbage til Edens have, for at Han kan 

være dén Gud, som Han er, for os. 

Lad os rette vores fokus mod den Gud, som har fuldbragt værket, 

så Han kan være den Gud, Han ønsker at være for os. 

 

Kærlig Hilsen 

Stephanie 


