
Predikan Söndag 10 Mars - Att leva i nåden 

2 Kor 5:6-10 
Våra liv levs inför Gud! Därför bör vår drivkraft vara att behaga Honom genom sättet vi lever våra liv. 
Det är lätt att leva ett liv för att vinna människors beröm men vi bör leva för att vinna det från 
Honom den dagen vi möts i Himmelen. (Se 1 Kor 4:5) 
 
Det är viktigt att förstå att Hans kärlek till oss aldrig förändras men att vi är ansvariga för hur mycket 
vi vill behaga Honom genom det liv som han har gett oss.  
 
Men har vi vad som krävs? Kan operfekta människor i en ofullkomlig värld verkligen behaga en 
perfekt Gud? 
 
2 Petr. 1:3 
Det har blivit oss givet genom Guds egen kraft 
 
Vad är Hans kraft? Hans nåd! (Se 2 Kor 12:9) 
Samma nåd som frälste oss från en evig dom har också gett oss allt det vi behöver för att leva ett liv 
som behagar Gud. Nåden är den gudomliga påverkan på hjärtat som också får sin reflektion i livet. 
Det var aldrig tänkt att vi skulle leva våra liv i vår egen förmåga, i mänsklig styrka eller krampaktighet  
utan genom Hans nåd.  
 
Nåden är Guds förmåga i vår oförmåga. Paulus omständigheter blottlade svagheten i hans liv och 
brottningskampen var stor i hur han skulle hantera allt detta, Gud uppenbarade för Honom att där 
han är svag där är Guds nåd tillräcklig,för det är just där kraften fullkomnas. Då blir det Gud som får 
äran eftersom det blir tydligt att det är just hans styrka som tar över och kommer ut i ljuset. 
Därför är svaghet inget problem för Gud. Där vi är svaga, där kan Gud bli stark. 
 
Vi behöver ansluta oss 
Guds nåd har obegränsade resurser, men för att vi ska få del av den behöver vi ansluta oss till den.  
Nåden är en gåva som vi inte kan förtjäna, den kan endast tas emot i tro och Gud har gett oss 
tillstånd att komma och hämta så mycket vi behöver. Rom 5:1-2, Hebr. 4:14-15. 
 
Jesu exempel 
Jesus klädde av sig sina Gudomliga privilegier och tog sig en jordisk boning och Guds nåd var över 
Honom (se Luk 2:40 Eng övers.)   
 
Varför behövde Jesus nåden? han som aldrig begått någon synd! 
 
Det var genom Guds nåd Jesus levde sitt liv! Han vandrade i extraordinär helighet och visdom, han 
mättade 5000 män med hjälp av några få bröd och fiskar, han stillade stormar, botade sjuka och 
uppväckte döda. Allt genom Guds nåd och samma nåd har vi fått del av. 
 
Om Guds församling fått del av samma nåd hur borde det förändrat vårt sätt att leva? 
Gud vill öppna våra ögon för att det som han har gett oss i Kristus Jesus, för om vi inte förstår vad 
som har blivit givet till oss, hur skall vi då kunna tillgodose oss det? 
 
Tillämpningar: 
Hur får den ev. ögonöppnande synen på nåden, konsekvenser i ditt liv? 
På vilka nya områden kommer du börja be om Guds nåd i ditt liv? 
Vad kan du öva dig i för att Guds nåd lättare skall ta över där din egen styrka sviker dig? 
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