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Veckans ord, 13 
NÅDENS GÅVOR! 
Gud älskar dig. Gud älskar sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus. Läs 

kyrkoårets texter: Jos 24:16-18, 1 Kor 12:4–11, Luk 9:46-48, Ps 28:6–9, för söndag 16 augusti, 2020, 

Årgång 3, TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Nådens gåvor. 

Nådens gåvor! 
Guds nåd är: att få vara Guds barn, att få börja om när man inser att jag har gått fel och att Gud vill 

förlåta även den allra svåraste synden.  

Men vill du och jag ta emot den nåden, förlåtelsen? Vill du och jag erbjuda nåden till våra fiender, 

den som krossat oss (Matt 5:38-48)?  

 

 

 

Nåd är något som kostar Gud väldigt mycket. Jesus var beredd att lida och dö för att ge oss nåden 

(Matt 26:52–54; (en legion är 3000–6000 soldater)) att få ta emot evig kärleksfull gemenskap med 

Gud vår Far, sonen Jesus, den heliga Anden och hela den upprättade skapelsen.  

 

 

 

 

 

Vem berättar idag om Guds nåd? 
Vem berättar, för sina barn, släktingar och grannar om den enda sanna Guden, Israels Gud, som 

sände sin son Jesus och visar hela världen Guds kärlek och omsorg? Du och jag behöver berätta om 

Jesus och Gud som skapat himmel och jord. Vi behöver berätta om vad Gud gjort för dig och mig, vi 

behöver höra andra berätta vad Gud gjort för dem. 

 

 

 

Om ingen berättar glömmer man bort vem Gud är! 
Israels folk glömde bort vem Gud är, när ingen av de gamla var kvar och berättade. ”Israel[s folk] 

tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de gamla som överlevde honom var i livet. De 

kände ju till hur mycket Herren hade gjort för Israel” (Jos 24:31). Israels folk lovade att aldrig följa 

andra gudar men generationerna efter Josua glömde bort vem Gud är och gick fel väg. Vi kan läsa om 

det i Domarboken, och hela Bibeln berättar om Guds vilja att leda människan tillbaka till livet i 

kärleksgemenskap med Gud och varandra. 

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

Vem är Jesus? 

-Det vet jag inte! Det har 

ingen betydelse vad man 

tror! 

Alla får tro vad man vill! 

Har du och jag i vår del av världen glömt 

vem Gud är, Gud som verkar i allt och 

överallt (1 Kor 12:6)?  
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I Jos 24, sammanfattas Israels historia fram till och med att Josua fört in Israels folk i landet Gud lovat 

dem. Josua låter folket välja om de vill följa Israels Gud, som har skapat himmel och jord, eller följa 

andra gudar (Jos 24: 14–15).  

Folket svarade: Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var 

han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa 

stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog 

fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna 

Herren. Han är vår Gud. (Jos 24:16-18). 

Är jag värdelös? Nej du är värdefull! 
När vi försöker att vara bäst, värdefullast, uppfattar jag Jesus budskap: du kan inte öka ditt värde och 

inte förstöra ditt värde men du kan handla rätt och handla fel, visa omtanke eller egoism. Jesus tog 

ett barn och ställde det bredvid sig när lärjungarna ville veta vem som var bäst, (störst, värdefullast) 

och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig [Jesus], och den som 

tar emot mig, han tar emot honom [Gud] som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är 

stor” (Luk 9:48). Här får jag svindel, svårt att förstå, ”…den som är minst av er alla, han är stor” (Luk 

9:48). 

 

 

 

 

Vad säger Jesus?  Att tjäna andra och visa omsorg är att vara stor, att vara minst och beroende är att 

vara stor. Jesus visar Guds makt genom att bry sig om alla men framför allt de små och svaga. Vi är 

alla unika och kan därför inte ersätta någon annan men kan alla ge av de förmågor Gud gett oss. 

Gud verkar genom vanliga människor! 
Gud ger oss sin Ande, kraft och gåvor så att vi kan tjäna varandra. Paulus skriver: ”Hos var och en 

framträder Anden så att den blir till nytta” (1 Kor 12:7). Nådegåvorna är olika – men Anden 

densamma, tjänsterna är olika – men Herren är densamme, verksamheterna är olika – men Gud är 

densamme, han som verkar i allt och överallt (1 Kor 12:4–11). 

Kung Davids styrka och sköld var Gud 
David skriver i Ps 28 sin bön, ”Till dig, Herre, ropar jag” (Ps 28:1) och uttrycker senare: ”Lovad vare 

Herren, ty han hörde min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag” (Ps 28:6–7). 

Nåd är att vara beroende av Gud, som ger oss styrka att tjäna och vårda den minsta. 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 
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Jesus säger vidare: ”Men så är det inte hos er. Den som 

vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och 

den som vill vara den förste bland er skall vara de andras 

slav. Inte heller Människosonen [Jesus] har kommit för 

att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för 

många” (Matt 20:26-28). 

 

”Den smala vägen – att 
leva för andra för att 
rädda sin själ.  
Den breda – att leva för 
andra för att rädda sin 
självaktning”. 
Dag Hammarsköld, 
Vägmärken. 
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