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Nådens gåvor 
Josua 24:16-18, Första Korinthierbrevet 12:4-11, Lukasevangeliet 9:46-48 

  När vi läser söndagens bibeltexter skulle vi kunna göra dem till en personlig bekännelse. Vi kan 
läsa in oss själva och våra liv i de berättelserna och erfarenheterna.  

– Jag ska aldrig överge Herren, för jag har så många bevis på hans trofasthet. 
– Jag vill tjäna och lyda Herren, för han är min Gud. 
– Jag bejakar att Herren är en och densamme, fast mina och andras tjänster är olika. 
– Jag vill att den helige Ande ska framträda hos mig som den själv vill, för att den ska vara 

till nytta. 
– Jag vill vara liten för att kunna ta emot Jesus i mitt liv. 

 
  Gud kommer oss alltid till mötes före allt annat. Inom metodismen kallas det för Guds 

förekommande/förberedande nåd. 
I Josuaboken kan vi läsa om hur Josua inför sin förestående död ställer sina medmänniskor inför 
ett val. Han påminner dem om vad Gud gjort för dem och påminner dem om att följa honom. 
Folket bejakar utmaningen och säger ”Aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra 
gudar”, de gör det trots att deras livsberättelse inte pekat på att det alltid varit så.  
På samma sätt kan vi fundera över hur vi haft det och hur vi vill ha det och så göra våra val. För 
Gud har alltid mött oss med sin förekommande/förberedande nåd, redan innan vi vet om det. Nu 
får vi ännu en möjlighet att medvetet möta den nåden. 
 
  Israels folk hade i stort följt Guds vägledning allt sedan uttåget ur Egypten, ändå mötte de frågan 
om hur de ville ha det i framtiden. De kunde inte leva på gammal vägledning och gamla 
välsignelser. 
Vi behöver också stanna till för att fundera över hur vi har det i relation till Gud och på nytt ta ut 
kompassriktningen, inte för att vi är helt fel ute, men de små justeringarna kan behövas och vi får 
fundera över vem vi vill tjäna. Metodismen kallar det för Guds befriande nåd, när vi låter Guds 
kärlek ta gestalt i oss och vi kan bekänna ”Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud”. 
 
  Gud vill hjälpa oss att leva i en ständig utveckling, inte för att blir större, bättre och vackrare 
utan för att kärleken ska få allt mer utrymme i våra liv. Vi får leva i en kärlekens process. Det 
kallar metodismen för Guds helgande och utvecklande nåd.  
Paulus skriver om att Guds nåd är den stora gåvan till oss, men den föder också andra gåvor, 
andliga gåvor. Gåvorna är många och olika och de fördelas på olika sätt för att de ska komma till 
nytta. Paulus sa också att vi inte bara får gåvor, utan att den helige Ande framträder och kommer 
till nytta just genom de gåvor vi fått. 
Ibland kan det vara lätta att tänka ”inte kan väl jag något speciellt” eller så önskar vi att vi ska 
vara lika bra som någon annan. Men i en sådan känsla och i ett sådant tänkande ligger ju faktiskt 
en kritik av Gud, som har gett oss de gåvor och förmågor vi har och som har sett att vi skulle 
kunna vara till välsignelse genom dem. 
Gud söker, befriar och utvecklar oss och därmed utrustar han oss och sin kyrka med nådens gåvor. 
 
  Så kommer berättelsen om hur Jesus förhåller sig till och handlar med barnen som ett belysande 
exempel på hur det ska vara. Vi ska inte bara ta emot barnen vi ska också lära av dem. För barnen 
är det mesta självklart och naturligt. Barnen som lever i ett beroendeförhållande till sina föräldrar, 
barnen som är älskade långt innan de fysiskt mötte sina föräldrar, barnen som inte alls har tänkt på 
att de ska förtjäna kärlek, barnen som helt naturligt utvecklas, barnen som spontant delar med sig 
av det de har. Barnen lever mitt i Guds förekommande, befriande och helgande/utvecklande nåd. 
 
Gud kallar oss in i framtiden och skicklig gör oss för det som väntar. 



 
 
 
 


