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Andagter og bibelstudier
Guds nåde gør verden ny 

Forslag 1  

Salme/ sang Hvad mener I om Kristus (DDS 54)

Tekstlæsning
Læs teksterne højt Lukas 4, 16-30
   Esajas’ Bog 61, 1-4

Stilhed

Til e�ertanke
Lukas fortæller, at Jesus bliver forkastet af dem, der hører ham 
forklare den gamle profe�ekst fra Esajas og anvende den både om 
sig selv og om hele synagogens forsamling.

Hvorfor blev tilhørerne så sure? Måske fordi de kun så Jesus som 
tømrerens søn og ikke havde øjne til at se Jesus også som Messias 
og ”Guds Søn”, dvs. som den, der er af Gud og fortæller menne-
sker, hvem Gud er. Jesus siger til sine tilhørere: ”Det, profeten Esa-
jas fortæller om Gud, det ser I mig gøre. Tro da på, at jeg er sendt 
af Gud. Guds gerning sker lige her og nu for øjnene af jer”.

Det gik synagogeforsamlingen ikke med på. Løsladelse af fanger; 
trøst til de sørgende; godt nyt til fa�ige og modløse; genopbygning 
af byer. Sådan syntes de ikke, at deres hverdag så ud. Sådan kunne 
den ikke se ud. De syntes, at Jesus, tømmermandens søn, var ble-
vet en religiøs fantast. Ud med ham. Ud af byen.

Lukas og de første kristne tog den Jesushistorie med, når de fortal-
te om Guds historie med verden. De var nemlig kommet til tro på, 
at Jesus – den korsfæstede og opstandne – var ét med Gud og gjor-
de Guds gerning. De regnede med, at denne tro gjorde dem selv 
til ”retfærdighedens ege”, og at de var kaldet til at følge Kristus og 
ligne ham i deres liv.
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Tror vi på, at Gud har Jesu Kristi navn, så står vi samme sted som 
disse første kristne. Vores liv kan og skal være til Guds ære, så an-
dre mennesker kan få ”hovedpynt” i stedet for ”aske” og fa�ige og 
sørgende få livet re�et op.

Måske var det det, de oprindelige tilhørere blev så vrede over. Det 
kræver nemlig både tro og mod at leve sådan, at der bliver plads 
og glæde og retfærdighed til de fa�ige og modløse og lidende 
mennesker omkring os.

Det ved de kristne i Brasilien, hvis hverdag er præget af den store 
forskel mellem indkøbscentrenes rige glimmer og slumbyernes og 
de jordløse landarbejderes virkelighed. Vi lever ikke i Brasilien, 
men vi kender til, at der kun er plads til os selv og hverken til Jesus 
eller de anderledes og nødlidende. Bibelteksterne spørger os: Har 
vi mod til at tro, at Gud i sin nåde har gjort os til ”retfærdighedens 
ege”, så verden bliver ny, når vi gør Guds gerning og lader ret, fred 
og glæde blive til? 

Overvej
• Hvad betyder ”nådeår”?
• Hvordan bliver vores egen virkelighed ”et nådeår for 

Herren”?
• Hvordan kan et nådeår kræve tro og mod?

Bøn
Gud, vi beder dig:
Kom og gå med os på vejen, 
så vi kan leve i din nåde og i din fred.
Fyld os med mod, så vi kan rive mure ned.
Mellem unge og gamle, mellem mennesker af forskellig tro, mel-
lem kristne.

Send din hellige Ånd over os,
Så vi bliver som profeter, hvis liv forkynder frihed og genrejsning,
så verden bliver ny.

Lad din Ånd være den sagte vind, 
når vi savner trøst og sikkerhed.
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Lad din Ånd være en stærk storm,
når vi er for fastlåste og ikke til at rokke ud af stedet.

Lad din fred være i os,
så vi sti�er fred mellem folk, mellem kirker og religioner.

Lad din nåde forandre os,
så vi lever i kærlighedens frihed.

Lad din velsignelse regne ned over os,
så vi får mod til at gå sammen med dig på vejen
og leve som ”retfærdighedens ege”.

Amen.

Salme/sang Kærlighed er lysets kilde (DDS 696)


