
10 Gud, i din nåde, gør verden ny 11

Min nåde er dig nok

Forslag 2

Salme/sang  Nåden er din dagligdag (DDS 522)

Tekstlæsning
Læs teksterne højt Ezekiels Bog 36, 26-27
   2 Korintherbrev 12, 6-10

Stilhed

Til e�ertanke
Det gamle Israels profeter vendte gang på gang tilbage til Guds 
pagt med folket. Den pagt står fast, sagde profeterne i deres præ-
dikener. Det er nemlig en pagt mellem ulige parter. Gud holder 
fast, også når det går helt galt i politisk kaos, så mennesker bliver 
krigsofre og fordrevet fra deres hjem og deres land. Gud vil genop-
rette jeres tilværelse, siger Ezekiel til de landflygtige jøder i Baby-
lon. Den genoprettelse begynder med jeres tro på, at Gud kan og 
vil overvinde jeres selvtilstrækkelighed, så I bliver vant til at være 
barmhjertige og have hjerte for andre.

I Paulus’ brev til menigheden i Korinth fortæller apostlen om, hvor 
svært det har været for ham selv at holde fast ved, at Gud vil gen-
opre�e hans liv. Store syner har Paulus ganske vist ha� (2 Kor 12,1-
5), men han har også hele tiden ha� mere end nok af forfølgelse, 
fængsling, fordrivelse og mishandling.

Til Paulus og til os siger Gud så: ”Min nåde er dig nok”. ”Gud 
tager ikke problemerne bort, men giver nåde til at holde ud midt 
i problemerne”. Denne sidste sætning er skrevet af en afrikansk 
kvindelig teolog fra Natalprovinsen i Sydafrika. Hun fortsæ�er 
sine overvejelser til forberedelse af Kirkernes Verdensråds gene-
ralforsamling sådan: ”Når man læser denne paulustekst i en afri-
kansk sammenhæng, bliver man fristet til at sæ�e navn på Satans 
gerninger og dertil spørge: Hvor er du, Gud? Hvorfor skal vi lide 
under den sociale uret – al den vold og fa�igdom og uhelbredelige 
sygdomme som HIV/AIDS, der plager Afrika?”. Men hverken hen-
visninger til Satan og alle hans gerninger eller endeløse spørgsmål 
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til Gud løser problemerne. Også de Kristustroende lider – i Afrika 
og alle andre steder – og hvad betyder det så, når Jesus siger, at 
dæmoner kun drives ud ved bøn og faste?

Til Paulus, til afrikanere og til os siger Gud: Min nåde er dig nok. 
Nok til at holde ud og blive ved med at leve som kristen i bøn og 
afstå fra hovmod og vrede og destruktion – også selv om proble-
merne tårner sig op. Også selv om kun nogle af problemerne lader 
sig løse. ”Min nåde er dig nok”. Synd, ondskab og Satan er ikke alt, 
der er. Trøsten og modet og udholdenheden kommer med troen 
på, at vi lever hele vores o�e besynderlige og lidelsesfulde liv un-
der Guds nåde.

Overvej 
•  Gud siger: ”Min magt udøves i magtesløshed”    
    – hvordan ser det ud i dag?
•  Hvad beder vi om, når og hvis vi beder om, at de    
    Kristustroende må finde styrke i svaghed?
•  Hvis vi bruger profetens billedsprog og taler om    
    hjerter af sten, hvad prøver vi så på at sige?

Bøn
Vi takker dig Gud, vores Skaber,
fordi du giver os din hellige Ånd,
så verden kan blive ny.

Vi takker dig,
fordi du ikke forlader os eller lader os i stikken,
når vi stoler på dig.

Vi tror, at din pagt med din skabning
bliver gennemført,
så livet igen og igen bliver genopre�et,
selv midt i lidelsen.

Vi takker dig, du re�ens og retfærdighedens Gud,
fordi du vil bruge os til at sti�e fred
og skabe ret, hvor mennesker lider.
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Giv os mod til at gøre det, vi ved, er ret,
Og lær os at overlade de ting, vi ikke kan ændre, til dig.

Tak for dit lø�e om, at din nåde er os nok.

Amen.

Salme/sang Helligånd tag mig ved hånden (Teensangbogen 62)


