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Niklas begynner med å snakke om hvordan Guds nåde er avgjørende for det håpet vi 
mennesker har i Jesus. Nåden er signaturen på Guds kjærlighetsbrev til oss. Derfor ser 
vi at Paulus nevner nåden i begynnelsen av alle sine brev, unntatt Hebreerbrevet, som 
avsluttes med «nåden være med dere alle».  
 
HVA ER NÅDE? 
I dagens samfunn er vi vant med tanken om at vi må gjøre oss fortjent til ting, sånn som 
penger f.eks. Tanken om nåde går på tvers av måten vi er vant til å tenke på, fordi Gud 
gir oss nåden helt ufortjent. Nåden henger også sammen med tilgivelse, ved at Gud 
tilgir oss for alle våre synder. Vi kan ikke tilgi oss selv på vegne av Gud, derfor er vi 
avhengig av Hans nåde og tilgivelse. Men nåden er også ettergivelse av straff, hvor Gud 
ikke bare tilgir, men Han gjenoppretter også tilliten til oss og lar oss komme inn i Guds 
rike. 
 
NÅDEN SOM FORANDRER LIV 
Guds nåde er ikke bare tilgivelse og ettergivelse, men den er også livforvandlende ved 
at den hele tiden virker i oss gjennom Den Hellige Ånd. Paulus skriver: «ved Guds nåde 
er jeg det jeg er (…)» (1 Kor 15,10). Nåden er ikke bare et «frikort fra fengsel», men den 
gjør oss til annet enn vi var før nåden, og Paulus sier at nåden har skapt ham til den han 
er. Nåden innebærer nemlig også at Gud overøser oss med gaver og velsignelser som 
forandrer den vi er og det vi gjør (Tit 2,11-14). Og dette er noe vi kan ta imot uten at vi 
trenger å gjøre noe for å fortjene det. 
 
HISTORIEN OM JOHN NEWTON 
John Newton var en mann som fikk oppleve nådens puls i sitt liv. Han levde på 1700-
1800-tallet, og levde et innholdsrikt liv, blant annet gjennom mange år som sjømann. 
Han ble gjort til slave i Afrika i tre år, men fikk hjelp til å rømme. Nesten hjemme i 
England havnet han i en storm som nesten sank skipet han var ombord i. Da ropte han 
til Gud, og på mirakuløst vis ble han reddet. Han begynte å tro på Gud, men fortsatte å 
jobbe med og investere i slavehandel. Etterhvert kom han til fullstendig tro på Kristus og 
ba Gud om å ta full kontroll i livet hans. Han ble prest og en populær predikant og 
sjelesørger. I godt voksen alder begynte han å motarbeide slavehandelen, og var 
avgjørende for at den afrikanske slavehandelen ble forbudt i det britiske imperiet så tidlig 
som i 1807. 
 
NÅDENS PULS 
Niklas gjentar at nåden ikke er en engangshendelse, men at når vi tar imot nåden, så får 
vi Den Hellige Ånd i oss. Guds hjerte begynner å slå i oss med nådens puls. Da renses 
våre liv av Jesu blod, helt til alt som holder oss vekk fra Gud er borte. Newton opplevde 
nettopp dette. Først ved at han ble reddet, men så ved at hele hans liv ble forvandlet av 
at denne nådepulsen slo i ham, helt til han var så forvandlet at han kjempet mot det han 
før var en del av. Nåden setter oss fri, ikke bare fra det som før holdt oss borte fra Gud, 
men også fra de barrierene som kan komme i framtiden (Joh 8,36). 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvorfor er det lett for mennesker i dagens samfunn å tenke at man ikke trenger 
Guds nåde? 

 
• Hvorfor tror du mange tenker at de ikke er gode nok for Gud selv om evangeliet 

forteller oss at vi blir frelst ved Guds nåde? 
 

• Hvordan kan du bruke evangeliet for å finne tilbake til sikkerheten i at Guds nåde 
er nok? Les f.eks. Rom 6,10; 10,9; Joh 10,25-30. 
 

• På hvilken måte vil du si at du har opplevd «nådens puls» i ditt liv? Har nåden 
forandret deg? 
 

• Når du tenker over alt du har fått ved Guds nåde, hvordan påvirker dette ditt 
forhold til Gud og mengden med tid du bruker sammen med Ham? 
 

• Hvordan er Guds nåde en hjelp til å bli fornyet i ord, tanker og handling? Les 
f.eks. Tit 2,11-14; 3,5-7; Ef 2,8-10; Gal 5,24-25. 

 
 
 

 
	  


