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Referat av artikeln ’grace’ ur Dictionary of the Old Testament: 
Pentateuch  

Nåd är ett centralt tema genom den bibliska historien. I moseböckerna finns kärnan i det 

bibliska nådesbegreppet. Förhållandet mellan ordet nåd i svenskan och nåd i Gamla 

testamentet är dock komplicerat. Hebreiskan har flera ord som kan översättas eller förstås som 

nåd: vanligast är hanan och (c)häsäd. Hanan är godhet och nåd uttryckt i handling, ofta som 

en gåva, t ex att Gud ger det åldriga paret Abraham och Sara ett barn. Häsäd är dock den 

vanligaste beskrivningen/benämningen av nåd. Häsäd är lojal och knuten till nära relationer 

såsom familjen, äktenskapet eller ett folk (Israel). Undertonerna i häsäd kan dra mot kärlek, 

trofasthet, förbarmande el. dyl och ofta lyfts dessa fram vid översättning till engelska eller 

svenska.  

Nådens grund är skapelsen: människorna förtjänade inte sin existens eller Guds 

omsorg, utan Gud gav dem sin kärlek som gåva. Alltifrån syndafallet (1 Mos 3:14-21) vände 

sig människorna bort från Gud. Gud lät dem ta konsekvenserna av sina handlingar, dömde 

deras onda gärningar, men han övergav dem inte. Till Guds nåd hör även att han står fast vid 

de löften han givit människorna och de förbund som han ingått med dem. 

Nåden fr o m Abrahams kallelse är knuten till Guds plan, som pekar fram mot 

Messias. Bortskämde Josef blir såld som slav till Egypten, men fick senare vara ett instrument 

för Gud att rädda många, bl a hans illasinnade bröder (1 Mos 50:20). Uttåget ur Egypten 

manifesterar Guds nåd. Gud befriade folket från Farao, lät dem överleva plågorna och Gud 

kom att sörja för dem under ökenvandringen. Gud gav Israels folk sin lag, som han visste att 

de aldrig skulle hålla (3 Mos 5:13), men som kunde väcka behovet av hans förlåtelse.  

I Nya testamentet är nåden knuten till Jesus Kristus, den ende som kan uppfylla 

lagen och som ensam kan fungera som medlaren mellan människor och Gud. Jesus poängterar 

lagens kärna: det dubbla kärleksbudet, som ligger i linje med nåden i Gamla testamentet: 

kärlek, trohet, gåva, förbarmande el. dyl. 

Författarens huvudpoäng är att Gud gång på gång skänker sin nåd, en nåd som 

hela tiden är knuten till Guds rätt och dom över synden. Gud leder historien för att genomföra 

sin vilja och sin plan med världen.  
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2 Mos 2:23-25 (samt 3:7-10) 
23

Åren gick och kungen av Egypten dog, och israeliterna suckade under sin 

träldom. De ropade i sin nöd, och deras klagan steg upp till Gud. 
24

När Gud 

hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob 
25

och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. (2 Mos 2:23-25) 
 
(7

Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört 

deras klagorop över sina slavdrivare — ja, jag vet vad de får lida. 
8
Därför 

har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten 

till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung, det 

land där det nu bor kanaaneer, hettiter, amoreer, perisseer, hiveer och 

jevuseer. 
9
Nu har israeliternas klagorop nått mig, och jag har själv sett hur 

egypterna plågar och förtrycker dem. 
10

Så gå nu: jag sänder dig till farao, 

och du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.”) 

 

Tiden för berättelsens handling är ca 1200 eller 1400 f. Kr. I Egypten är israeliterna, 

Jakobs/Josefs ättlingar, slavar under Farao. Mose, en hebreisk pojke, uppvuxen i Faraos palats 

lever som fåraherde i Midjans land, dit hand flytt efter att ha begått ett mord på en egyptier. 

Perikopen 2:23-25 fungerar som en berättares rapport/återkoppling till judarnas aktuella 

situation i Egypten, samt en länk mellan den föregående inledningen till Mose liv och den 

kommande kallelsen av Mose att, trots att Mose inte känner israeliternas Gud, ändå bli Guds 

instrument i att befria Israels folk.
1
 I ett större sammanhang utgör perikopen även en inledning 

och antydan till resten av frälsningshistorien: Guds befrielse av lidande människor till att bli 

hans folk samt till bättre plats att leva på. 

Guds folks klagan, på hebreiska egentligen en samling av diverse ord för gråt, 

jämmer, suckan och protester, når Gud och föranleder hans ingripande.
2
 Kopplingen mellan 

klagan och Guds ingripande, specifikt Guds nåd, finns återkommande i Gamla testamentet.
3
 

Det är emellertid inte alltid som Israels klagan väcker Guds nåd, klagan kan även väcka dom 

och straff och Gud kan vägra lyssna (framför allt skedde detta i samband med exilen i 

Babylon).
4
 Guds agerande, antingen i form av nåd eller dom, är en konsekvens av Guds 

identitet såsom bl a Rättfärdigheten och Trofastheten. Genom frälsningshistorien finns nåden 

och domen som två aspekter av Guds verk med människan. 

Den aktuella perikopen nämner inte med ord Guds nåd bakom ingripandet, men 

av sammanhanget framgår att det är ett ingripande av nåd, i beaktande av nådesbegreppets 

betydelse enligt Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, refererad ovan. Detta bekräftas 

även i 2 Mos 15:13 där befrielsen betecknas som ett verk av Guds häsäd.
5
 Den typ av nåd som 

i den aktuella perikopen är i första hand ’häsäd’ som just är knuten till nära relationer och 

förbund/äktenskap, samt inbegriper även kärlek, förbarmande och trofasthet.
6
 Guds 

ingripande är knutet till Guds förbundstrohet (jfr. v.24), inte känslomässig bevekelse av Gud 

genom folkets klagan. Guds ingripande inte inget som Israel har gjort sig förtjänt av. 

Guds reaktion på Israels klagan (v.24-25) är svår att fånga i befintliga svenska 

ord eftersom svenskans och hebreiskans nyanser av orden inte överensstämmer med varandra. 

är ord som har många och svårfångade undertoner. En nyansmässigt överbetonande svensk 

                                                 
1
 Durham, John I, s.25. 

2
 Durham, John I, s.26. 

3
 jfr. 1 Mos 2:23, äv.1 Mos 16:11, 4 Mos 11:18, 1 Sam 9:16 m. fl. 

4
 jfr. t ex 4 Mos 14:39, 5 Mos 1:34-35, Job 23:2, Jes 22:5, Jer 7:19, Jer 11:14 

5
 HSD. Theological Dictionary of the Old Testament: Volume V, s.55. 

6
 Grace. Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, s 372. 
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parafras för v. 24-25, med avseende på Gud ’hörde’, ’tänkte på’, ’tog sig an’ (eg. ’såg’) och 

gav sig ’tillkänna’ (eg. ’visste/kände till’) skulle kunna bli: När Gud hänsynsfullt lyssnade till 

deras jämmer, var han uppmärksam på sitt förbund med Abraham Isak och Jakob, så att han 

tog sig an israeliterna och tog del i deras lidande.
7
 Grundtextens ord att Gud ’visste’/’kände 

till’ israeliterna kommer av hebreiskans yada´ – att veta (jfr. 2:25, 3:7). Det handlar om att 

dela erfarenhet så att en annans erfarenhet nästintill blir ens egen. I den aktuella kontexten 

innebär detta att Gud närvarar i och identifierar sig med Israels folks lidande (jfr. äv. Hos 

11:9). Gud är intimt närvarande i israeliternas lidande. Utan avsikt att fresta till övertolkning 

av den aktuella perikopen kan ändå nämnas att temat ’Gud som är närvarande och lider 

med/för folket’ senare blir ett viktigt tema i kristen förståelse av t ex Jes 52:13ff samt i Nya 

testamentets evangelier. I flera gammaltestamentliga sammanhang (samt även i Nya 

testamentet) verkar Guds nåd och frälsning genom att Gud själv lider med de sina, dem som 

han står i förbund med. 

Berättarrösten i 2:23-25 poängterar Guds förbund med Abraham, Isak och 

Jakob, alla nämnda vid namn, vilket ger tyngd åt Guds agerande med deras ättlingar i 

Egypten. Gud har redan uppfyllt delar av förbunden med patriarkerna, men förbunden gäller 

ännu.
8
 När Gud talar om israeliterna i Egypten är det den direkta relationen till hans lidande 

folk, ’mitt folk’ (v. 7; 10), som står i centrum, förbundet med patriarkerna utgör endast en 

bakgrund till Guds ingripande. Gud berättar för Mose om hur hans [Guds] folk, ’mitt folk’, 

lider i Egypten. Guds sätt att benämna israeliterna avslöjar något om hans personliga relation 

till dem. Ändå är inte förbundet med israeliterna formellt etablerat än (jfr. 2 Mos 19:3-6). 

Guds förbund gäller alltså ännu bara Abraham, Isak och Jakob och deras ättlingar i allmänhet 

(jfr. 2:24) men Guds utkorelse är redan skedd och Gud relaterar till israeliterna som om de 

redan vore hans folk (jfr. 3:7; 10).  

Jag kommer av utrymmesskäl inte att ingående beröra Guds kallelse av Mose. 

Tyngdpunkten i texten ligger inte på vem Mose är utan på vem Gud är, som sänder Mose. 

Gud har låtit sig drabbas av israeliternas lidande, lidandet som folket inte själva kan ta sig ur. 

Gud tar initiativ att gripa in, men Guds befrielse är inte bara en frälsning från något utan även 

en frälsning till något annat. Guds befrielse av israeliterna, från slaveriet, till det utlovade 

landet, kommer att utgöra kärnan i deras identitet. I och med uttåget blev det ett folk och där 

Gud visade sig verkligen vara deras Gud.
9
 En aspekt av nåden är just den trogna, exklusiva 

kärleken. 

Gud berättar för Mose att han har sett israeliternas lidande (jfr. 3:8, 2:25): 

”därför har jag stigit ner för att befria dem”. Israeliternas nöd har drabbat Gud till den grad 

att han har valt att stiga ner från höjden, att möta Mose på den plats där de nu befinner sig. 

Gud ämnar, enligt grundordet, att ’rycka undan’ folket från Farao, även om våld kan krävas. 

Även detta betonar Guds djupa delaktighet i folkets situation. 

Som en del av förbundet som Gud ingår med israeliterna, gör han sig förbunden 

att engagera sig om människor ropar i nöd till honom, inte bara israeliter utan även människor 

från andra folk (jfr. 22:23; 27). Gud binder sin närvaro och sina löften till förbundet som han 

ingår med israeliterna genom den lag – Torah, som han ger dem. Guds nåd är dock inte endast 

knuten till Israel, utan den har öppningar mot ’folken’ (jfr. 2 Mos 22:21-23).  

Nåd är Guds reaktion på Israels klagan. Guds svar är aktiv handling knuten till 

det förbund som Gud ingått med Abraham, Isak och Jakob. Guds sin omsorg och välvilja inte 

för att människorna skulle vara förtjänta ett ingripande, utan pga. av Guds eviga trofasthet 

mot dem han har skapat och mot sitt förbund, mot dem han har utvalt i sin kärlek. 

                                                 
7
 Fretheim, Terence E., s. 48. 

8
 Durham, John I, s.26. 

9
 Israelites. Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, s 455-456. 
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1 Mos 4:8-16 
8
Kain sade till sin bror Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin 

bror Abel och dödade honom. 
9
Herren sade till Kain: ”Var är din bror 

Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” 
10

Herren sade: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från 

marken. 
11

Förbannad skall du vara, bannlyst från marken som öppnat sin 

mun för att ta emot din brors blod, som du har utgjutit. 
12

Om du odlar 

marken skall den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös skall du 

vara på jorden.” 
13

Kain sade till Herren: ”Mitt straff är för tungt att bära. 
14

Du driver mig bort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös 

kommer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda 

mig.” 
15

Herren svarade honom: ”Jag lovar att Kain skall bli hämnad sju 

gånger om, om någon dödar honom.” Och Herren satte ett tecken på Kain, 

för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. 
16

Och 

Kain drog bort, undan Herren, och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden. 

 

Syndafallsberättelsen (1 Mos 3) och berättelsen om Kain och Abel (1 Mos 4:1-16) är delvis 

parallella till struktur och innehåll. Kain är följden av den fallne Adam. Jag kommer att 

avgränsa sammanhanget om Kain och Abel till v.8-16, som betonar Guds nådiga 

förhållningssätt till Kain, trots hans mord. Det är svårt att försöka placera denna text i ett 

historiskt sammanhang: dels genom bibelbokens relativt okände samt komplicerade 

tillkomsthistoria, dels genom att den myt-lika litterära stil som kännetecknar perikopen och de 

första kapitlen i första Mosebok i allmänhet.
10

 Utifrån det litterära sammanhanget blir det 

dock tydligt att Kain tjänar som prototypen för den fallna människan, syndaren, i relation till 

det föregående syndafallet samt i ett övergripande bibliskt perspektiv.
11

 

Vid ett tillfälle bar bröderna Kain och Abel fram offergåvor till Gud. Gud var 

inte nöjd med Kains gåva, men med Abels. Kain blev mästrad inför Gud av sin yngre bror, 

som han höll för underlägsen.
12

 Guds välvilja till Abel väckte Kains vrede. Trots att Kain var 

den förstfödde var det inte Kain, utan Abel som behagade Gud. Ofta i Gamla testamentet 

utväljer Gud de yngsta sönerna och inte de äldsta, t ex Set, Isak, Jakob, Efraim och David. 

Kanske finns alltså en antydan till att Abel var den som Gud utvalt. Gud utväljer och leder de 

människor han vill, inte nödvändigtvis dem som människor skulle föredra.
13

 Detta hänger 

samman med hur Guds nåd fungerar: som en gåva och inte som en belöning.
14

 Den aktuella 

perikopen skulle kunna antyda Guds utkorelse av nåd. Utifrån ett större kanoniskt 

sammanhang kan dock konstateras att Gud ofta utväljer de svaga och oansenliga för att verka 

genom dessa.
15

  

Gud försökte varna Kain och stötta honom i att ta tag i sin avund (jfr. v.6-7). 

Den hebreiska roten ׂשאת används både om att ’lyfta upp’ och om förlåtelse. Det vore möjligt 

att översätta v. 7a som ”finns det inte förlåtelse?”
16

. Versen skulle kunna förstås som att Gud 

erbjuder Kain förlåtelse, men Kain står med sänkt blick, vilket inte kännetecknar en förlåten. 

Kain framstår inte som intresserad av att lyssna till Guds varning. Inte heller Adam och Eva 

tog Guds varning på allvar (jfr. 1 Mos 3:1-6). Tesen om förlåtelse är från ett kanoniskt 

                                                 
10

 Berättarna – En guide till Gamla testamentets historiska böcker, s. 70, 95-96. 
11

 Cain. Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, s 455-456. 
12

 Hartley, John E, s. 81. 
13

 Wenham, Gordon J., s. 96. 
14

 Grace. Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, s 372. 
15

 Wenham, Gordon J., s. 102. 
16

 Wenham, Gordon J., s. 104. 
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perspektiv relevant att lyfta fram, men framträder endast sparsamt i den kommentarlitteratur 

jag använt. Således finner jag inte skäl nog att stödja den tolkningen. 

Uttrycket att ’synden ligger för dörren’(jfr. v. 7) innebär att den är så nära att 

Kain måste bestämma hur han ska förhålla sig. Därefter följer ett eko från 

syndafallsberättelsen: ”dig skall den [synden] åtrå, men du skall råda över den”
17

. Syndens 

attraktion är stark som attraktionen en kvinna kan känna till en man, men Gud försöker visa 

på Kains möjlighet att kontrollera impulsen att attackera sin bror.
 18

 Guds agerande visar hur 

människan är ansvarig inför Gud i vad hon gör, vilket även påverkar hur Gud dömer eller 

förbarmar sig över henne. 

 Brodermordet ägde rum i urtiden, innan människor insatts i juridiska funktioner. 

Således var Gud den som höll Kain för skyldig. När Gud frågar ”Var är din bror Abel?”
19

 

svarar Kain med en lögn: att han inte vet. Guds fråga till Kain liknar den som Gud ställde till 

Adam, när denne hade ätit av den förbjudna frukten. Adam erkände sin synd trots att han 

skylde ifrån sig om ansvaret (jfr. 3:12). Kain försökte istället bli av med sitt ansvar genom en 

sarkastisk, retorisk fråga: ”Skall jag ta hand om min bror?”
20

 eller ”Am I the shepherd’s 

shepherd?”
21

. Det ligger inte i Gamla testamentets syn på människan att någon skulle ha 

uppgift att övervaka en annan människa. Gud borde alltså tvingas bejaka Kains påstående. 

Kain förnekar dock helt att bröder skulle bära ansvar för varandra. Senare i den judiska 

historien kommer emellertid de äldsta bröderna att få ansvar att stötta och hjälpa övriga 

familjemedlemmar (jfr. t ex 3 Mos 25:25). Fler än Abel kommer dock att drabbas av syskons 

avund och svek, t ex Josef.  

 Gud känner till mordet och ber Kain berätta men Kain försöker slingra sig. 

Människan skapades till Guds avbild. Därför kräver mord på en människa en likvärdig hämnd 

på den skyldige (jfr. 1 Mos 9:5-6). Enligt judisk syn finns livet i blodet. Blodet blev således 

nästintill en helig substans som vid djuroffer kunde bringa ställföreträdande förlåtelse för 

synder. Denna syn på blod och speciellt människoblod leder till att utgjutet blod utgör den 

mest förorenande substansen.
22

 Gud berättar för Kain att Abels blod ropar till honom från 

marken (v.10). Om ingen människa hörde ropet var det Gud som skulle återställa ordningen 

och hämnas på den skyldige (jfr. 1 Mos 9:5-6). Berättelsen om Gud, Kain och Abel visar hur 

Guds rättfärdiga dom och Guds nåd båda hör till Guds väsen.
23

 

 Guds förbannelse av Kain är mycket lik förbannelsen av ormen i föregående 

kapitel (3:14-15). I likhet med den förbannelse av marken som Gud lät drabba Adam handlar 

även Kains förbannelse om marken. Gud hämnas marken, den mark som fick ta emot Abels 

utgjutna blod och Kains straff blev att fördrivas helt och hållet från marken, varifrån han 

hämtat sitt levebröd. Kain finner sig förvisad ur Guds åsyn, han blir avskuren från allt det som 

är hans sammanhang och förvisas ännu längre bort från Eden. I syndafallsberättelsen blev 

emellertid bara ormen och inte människan förbannad. Det har nu skett en stegring: både av 

ondskan och av domen. Kain hade inte bara moraliskt trotsat Gud, Kain ville inte heller ha 

med Gud att göra. Därför förbannas nu även människan, Kain. I detta ligger en viktig skillnad 

i jämförelse med Adam och Eva, som skämdes inför Gud för vad de hade gjort (jfr. 1 Mos 

3:10-13), vilket ledde till att de inte tog avstånd från Gud såsom Kain gjorde.  

Trots Kains grova brott och det av Gud därpå följande straffet, vågar Kain klaga 

och be Gud om hjälp. Det råder viss osäkerhet bland exegeter huruvida Kain finner sitt straff 

                                                 
17

 1 Mos 3:16 
18

 Hartley, John E, s. 82. 
19

 1 Mos 4:9 
20

 ‘ibid’ 
21

 Wenham, Gordon J.,s. 104. 
22

 Cain. Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, s 88. 
23

 Grace. Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, s 373. 
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för tungt att bära eller sin synd för stor att kunna bli förlåten (v.13-14). Ordet som används i 

grundtexten: עון, kan betyda så väl synd som straff. Utifrån det aktuella sammanhanget, där 

Kain har blivit förbannad av Gud, är klagan över ett straff mer rimligt än en 

syndabekännelse.
24

 Bördan av Kains עון blir dock inte lyft från honom, utan Kain förvisas från 

sin Guds åsyn, den Gud som inträtt som hans brors hämnare och vars vrede han nu måste 

frukta. Det är ovisst om människan i urtiden såg någon egentlig skillnad mellan att bli 

bannlyst eller dömd till döden.
25

 Nådig Gud ger alltså Kain ett straff av det hårdaste slaget. 

 Kain är rädd för att vem som helst kan komma att döda honom när han ensam 

vandrar iväg (v.14). Trots Guds vrede över Kain och det svåra straff Gud givit honom som 

straff överger inte Gud Kain helt, utan sätter ett skyddande märke på honom så att ingen ska 

mörda Kain. Efter allt som hänt tar Gud fortfarande Kain och Kains rädsla på allvar och 

förbarmar sig. Genom märket får ingen annan än Gud får utdela straff på honom. Kain står 

under Guds förbannelse men har Guds beskydd även i egenskap av förbannad.
26

 

När Abel dödas och Kain inte kan få Guds välsignelse får Adam och Eva en 

tredje son, Set, som blir Guds utvalde i den andra generationen människor (1 Mos 4:25). 

Berättelsen om Kain och Abel står i ett utvecklingssammanhang där synden nästlar sig allt 

djupare in i mänskligheten och människan blir alltmer skild från Gud. Berättelsen började 

med att Kain och Abel försökte komma nära Gud genom att frambära gåvor till honom, 

istället slutar berättelsen med att Kain förvisas från Guds åsyn. Gud förbannar Kain för det 

brott han begått överger honom inte helt.  

Sammanfattning utifrån eget arbete och artikeln, om Gud och 
frälsningen 

Genom frälsningshistorien finns nåden och domen som två aspekter av Guds verk med 

människan. Gud utväljer och räddar den han vill. Gud närvarar i och identifierar sig med 

människornas/Israels lidande. Gud lovar att höra klagan och gripa in (Gud kan emellertid 

även döma, orsaka klagan och vägra lyssna till den). Även en människa som genom synd 

försatt sig under Guds förbannelse kan få något av Guds hjälp/nåd. Gud överger aldrig någon 

människa helt [förutom Kristus?]. 

Den kanoniska linjen från GT-NT 

Genom frälsningshistorien finns nåden och domen som två aspekter av Guds verk med 

människan, såväl i Gamla som Nya testamentet. I Gamla testamentet utgörs nåden i hög grad 

av Guds välvilja och ingripanden till följd av människors klagan. Straff och dom (ofta 

kopplad till avfall från Herren) blir konsekvensen av människans olydnad gentemot Gud och 

mot Guds lag. Växelspel sker genom historien mellan människans Guds nåd, synd/avfall, 

Guds dom och Guds förbarmande, där nåden utgör en form av stort inclusio. En viktig poäng 

är att Guds ingripande inte är något som Israel har gjort sig förtjänt av, utan Gud agerar fritt. 

Nåden är huvudtema i Nya testamentet och är som sådant knutet till personen 

Jesus Kristus och hans återlösning av mänskligheten (jfr. Joh 1:14-16). I Nya testamentets 

nådesbegrepp: Guds gr. charis, sammanfaller genom Kristus hebreiskans häsäd och hanan. 

Guds nåd i Nya testamentet yttrar sig både i trohet mot förbundet, i Guds kärleksfulla 

relationer till människor samt i Guds godhet och storslagna gåva då Gud ger sig själv till och 

för mänskligheten (jfr. Ef 2:8). 

Domen över synden är emellertid ett nästan lika centralt tema som nåden i Nya 

testamentet, åtminstone i Jesu undervisning, något som lätt glöms bort. Guds nåd står hela 
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tiden står i kontrast till Guds dom (jfr. Rom 5:18). Nåden i Gamla testamentet pekar hela tiden 

framåt mot detta. Fokus på personen Jesus Kristus, som nådens källa, är i Nya testamentet den 

största skillnaden gentemot nåden i Gamla testamentet. I Gamla testamentet rymmer såväl 

närvaro, godhet i allmänhet, givande, trofasthet, bön om att inte bli straffad, m.m. Bredden 

finns i hög grad kvar under ytan i Nya testamentets nådesbegrepp, men sammanfattas och 

ryms i allmänhet i Jesus Kristus.  

Temat nåd är centralt i bibeln, framför allt hos Paulus. Han läser i hög grad 

pentateuken som utläggning av Guds nåd. I jämförelse med användningen i pentateuken har 

nådesbegreppet hos Paulus, i högre grad än i moseböckerna kommit att få en självklar 

betydelse i sig själv: nämligen med avseende på den fullhet som Gud skänker människan 

genom gemenskapen med Jesus Kristus (jfr. Joh 1:16). Paulus betonar nådens mottagande 

genom tron och inte genom gärningar. 

I Gamla testamentet är Guds nåd i första hand knuten till trohet i förbundet 

mellan Gud och Israels folk och att hålla lagen, även om Gud agerar i sin nåd även där. Nya 

testamentet utgör ett förbund grundat i nåden. Ibland upp i konflikt mot den 

gammaltestamentliga lagen, där Israel skulle handla i enlighet med Guds vilja, för att vinna 

hans välbehag. Kristus poängterar emellertid att lagen sammanfattas i det dubbla 

kärleksbudet, att kärleken är mer central än alla offer, att kärlek är det bakomliggandet syftet 

med lagen. Genom Kristus, som levde som vi fast utan synd, finns ställföreträdande 

laguppfyllelse som en gåva av Guds nåd. Nåden i Nya testamentet gäller dem som genom 

tagit emot Kristi verk såsom ställföreträdande uppfyllelse av lagen och syndens straff, för så 

väl judar som hedningar. Det fanns dock förlåtelse att få och möjlighet att offra för att få 

syndernas förlåtelse.  

Temat med bröders svek respektive ansvar återkommer även i Nya testamentet 

där Jesus Kristus är den broder som uppfyller lagen och räddar sina syskon, köper dem fria 

med sitt eget blod, sitt eget liv (jfr. Heb 2:11-18). Temat från uttåget ur Egypten återkommer 

när Gud genom Kristus och hans korsdöd samt uppståndelse befriar/räddar människor att bli 

hans folk, det nya Gudsfolket av både judar och hedningar (Rom 1:16-17). Samtidigt 

bekräftas Jesus identitet som Gud/den utlovade Messias genom uppståndelsen. Guds 

identifikation med sitt folks lidande djupnar ytterligare i det nytestamentliga nådesbegreppet 

där Gud ännu tydligare låter sig drabbas av människans synd än vad han gjorde i Gamla 

testamentet. Gud själv blir människa och lider, blöder och dör som en fördömd människa (jfr. 

Gal 3:13). Gud tar ensam på sig allt som kan skilja en människa från honom själv (jfr. Rom 

8:32-39). 
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