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”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med Hans barmhärtighet. Den är var
morgon ny, ja, stor är din trofasthet” (Klag. 3:22-23).
Vi har just passerat gränsen till ett nytt år. Det gamla året har lagts bakom ryggen och ett nytt år ringts in.
En nyårsdag ger tillfälle att se tillbaka hur det varit och blivit under det år som gått. Kan vi med ro lägga
det passerade året och dess händelser bakom oss, eller finns där besvärliga saker som följer oss in i det nya
året? Blev utgången av året god?
Och hur blir det nya året? Kan vi med frimodighet öppna dess blad och ta del av dess händelser? Blir
vår ingång till det nya kalenderåret god?
Sådana frågor är viktiga att ställa sig. En ärlig tillbakablick, där Guds Ande får visa oss hur pass väl vi
följt Guds heliga lag i Bibelns bud, ger anledning till allvarliga tankar. Det är viktigt och hälsosamt att då
och då, ju oftare desto bättre, pröva sig gentemot tio Guds bud, som är en sammanfattning av Guds heliga
vilja med avseende på oss. Använd nu
TIO GUDS BUD SOM EN BIKTSPEGEL
Har du satt någon eller något annat än Gud högst? Har du missbrukat Herrens namn? Har du ohelgat
söndagen och på den dagen gjort sådant som du tycker är viktigare än att tillammans med församlingen
tacka, lova och prisa Herren och lyssna till Hans ord? Har du visat missaktning mot dina föräldrar? Har du
hatat någon annan människa och önskat honom eller henne olycka? Har du umgåtts med otuktiga tankar
och kanske t.o.m. gett utlopp för orena begärelser? Har du önskat att lägga beslag på andra människors
egendom och kanske t.o.m. gjort det genom att stjäla eller fiffla, t.ex. genom att deklarera falskt? Har du
skvallrat eller baktalat andra människor, kanske gjort dig lustig över dem? De är ju människor som Gud
har skapat för att de skulle vara Hans barn och som Jesus älskat så, att Han låtit sitt blod utgjutas för dem!
Har du haft begärelse till andra människors egendom?
GUDS NÅD
Vad skall vi nu säga om allt som kommit fram inför oss? Vi måste alla ropa om Guds nåd, om Hans
barmhärtighet och förlåtelse. Nåd blir på latin gratia, alltså något som är gratis. Det är något som Gud
erbjuder utan baktanke, utan att kräva någon motprestation. Fastän vi i oss själva är syndare som förtjänar
Guds straff är vi benådade och går fria från Guds dom. Vem som helst får ta emot Guds kärlek i Jesus
Kristus och leva i den.
Hur kan jag säga och utlova detta så där utan vidare? Verkar det inte lättvindigt? Det är verkligen inte
fråga om något lättvindigt. Det är fråga om den dyra nåden som har kostat allt. Inte för oss - vi får ta emot
den alldeles gratis - men för Jesus, Guds Son, kostade den precis allt. Han offrade sitt liv och led de
hemskaste pinor man kan tänka sig under Guds vrede på Golgatas kors. Och att jag kan utlova, erbjuda
Guds nåd till dig beror inte på att du har förtjänat den, meriterat dig för den på något sätt. Tvärtom har du
ju syndat gång på gång mot Guds heliga lag. Men har då inte Guds nåd tagit slut? Tröttnar Han inte på att
förlåta dig, när du förvaltat alltsammans så illa? Jag kan med full tillförsikt säga att så inte är fallet, inte för
att jag eller du eller någon annan önskar att det vore så, utan för att vi har Guds ords löfte om det! Jag
läser ur Klagovisorna igen: ”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med Hans
barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.”
NÅDENS OUMBÄRLIGHET
Tänk så ovärderlig Herrens nåd är! Vad vore du utan Herrens nåd? Detta gäller redan i vardagsdetaljerna
som du oftast inte tänker på. Herrens nåd är det att du andas frisk luft som fyller dina lungor med syre.

Herrens nåd är det att du får äta mat varje dag och ha kläder på kroppen. Herrens nåd är det att du har ett
hem att bo i. Och du som är ung: Herrens nåd är det att du har föräldrar som tar hand om dig. Herrens
nåd är det att du har vänner att leka med, skola att undervisas i och intressen att ägna dig åt. Också allt
annat, från det största till det minsta i livet, har du fått, och får på nytt och på nytt, tack vare Herrens nåd.
Ingenting av detta har någon av oss förtjänat. Redan på det naturliga livets område får vi allt av nåd, därför
att Herren är så god. Efter att ha räknat upp allt gott vi dagligen får av vår Skapare säger Luther i Lilla
Katekesens förklaring till första trosartikeln: ”Allt detta gör Han endast på grund av sin faderliga godhet och
barmhärtighet, utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt detta bör jag tacka och lova, tjäna och lyda honom. Det är
visst och sant.”
GUD ÄR GOD OCH ALLA GODA GÅVORS GIVARE
I Jakobs brev läser vi: ”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från
ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker” (Jak. 1:17).
Imorgon är det första dagen av ett nytt år. Det är svårt att veta hur allt kommer att bli i vår föränderliga
värld. Människor som står oss nära kan flytta långt bort eller t.o.m. lämna detta liv. Dramatiska händelser i
samhället kan förändra livets villkor för många människor och även för oss. Vi kan drabbas av svåra
olyckor och sjukdomar eller så kan vi få uppleva fantastiskt roliga saker.
I alla förändringar finns det ändå en som är oföränderlig, nämligen Gud själv, ”hos vilken ingen
förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker”. Han är den Gode, ja den ende som är verkligt
god (Mark. 10:18, Luk. 18:19). ”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan”, från Honom.
”Allt det goda” innefattar allt det som Han i sin faderliga godhet slösar över oss varje dag, det som vi
redan har nämnt, sådant som ”mat och kläder, hus och hem och allt vad jag behöver till mitt
livsuppehälle.” Dessutom att ”Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont” (Luthers
Lilla katekes, första trosartikeln). Ingen av oss förtjänar detta, men Han ger oss det ändå därför att Han är
så god.
Men Gud ger oss även, som Jakob skriver, ”fullkomliga gåvor”. Här får vi tänka oss sådant som har
evighetsvärde: syndernas förlåtelse, frid med Honom och evig salighet. Som vi hörde ger Gud oss de
jordiska gåvorna av bara nåd, men med dessa gåvor är det ännu mer så. Gud ger oss de eviga gåvorna av
bara nåd – för Jesu skull. Jesus är vår Frälsare. ”Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda
människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och
med sin oskyldiga pina och död” (Luthers Lilla katekes, andra trosartikeln).
Det är tryggt att veta, när vi nu snart påbörjar ett nytt år, att vår himmelske Fader inte förändras utan
förblir lika full av kärlek som alltid. Vi säger därför inför tidens växlingar och den osäkerhet som ibland
kan drabba oss i svaga stunder: ”Men du är densamme och dina år har inget slut” (Ps. 102:28).
Framför allt är det Herrens nåd att Han inte fördömer dig p.g.a. dina synder. Du har ju gjort mycket som
du vet att du inte skulle göra. Du har brutit mot Hans bud och vilja. Du har gjort och tänkt många saker
för vilka Gud, om Han vore rättvis och dömde efter sin lag, skulle straffa dig för evigt. Men Herrens nåd
är det att det inte är ute med dig, ty det är inte slut med Hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja,
stor är Hans trofasthet. Därför får vi med frimodighet gå fram till nådens tron och säga: ”Herre, jag har
syndat. Förlåt mig!” När vi kommer med en sådan bekännelse i Jesu namn och åberopar Hans blodiga död
och pina, är synden med en gång borttagen. Då kan vi som Guds glada och trygga barn se det nya året an
och genom den kraft som Han skänker oss i förlåtelsen utföra Hans vilja: ”Ty Hans verk är vi, skapade i
Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem” (Ef. 2:10). Amen.

