Gud

Hans Person,
Hans Natur & Egenskaper,
Hans Manifestation
& Hans Verk

I detta universum finns det ingenting som är lika unikt som Gud. Det är svårt för oss människor att förstå hur underbar Gud är.
Vi är begränsade av tid, men han är evig. Vi är begränsade av rum, men han är allestädes närvarande. Vi är begränsade av vårt
förstånd men han vet allt. Han sträcker sig långt bortom våra bästa tankar om honom och hans tillvägagångssätt överstiger långt våra.
På grund av att vi är så begränsade tränger vi oss ofta på honom med våra mänskliga normer och mäter honom på en mänsklig nivå,
men han är gudomlig och evig och hans normer är inte våra. Många klandrar Gud för människans hemska tillstånd i världen med
bittra anspråk: ”Om Gud är så kärleksfull varför tillåter han då detta?” Kanske är det så att de undermedvetet förväntar sig att Gud
ska vara som oss människor och kanske de inte kan förstå att våra felsteg och olyckor reflekterar våra tillkortakommanden i att vara
som Gud. Om vi skulle betrakta honom som den han är och inte tänka på vad han borde vara, kommer vi se att han själv är god och
rättvis i alla aspekter av sitt väsen. Han överträffar verkligen allting, både i sin person, natur, egenskaper, manifestation och verk. Vi
kan verkligen vara tacksamma över Guds existens!

Hans Person
Allt som finns att veta om Gud är uppenbarat i Bibeln, som är Guds enda förteckning angående sig själv och sina gärningar.
Utan Bibeln har vi endast människans åsikter om Gud som är otillförlitliga på grund av hennes begränsningar. Men om vi accepterar
och tror att Bibeln är Guds vittnesbörd om honom, kommer det beredas en klar väg för oss att lära känna honom.
Enligt Bibeln finns det bara en enda Gud. De antika judarna, liksom de moderna troende erkände detta: ”Hör, Israel! HERREN,
vår Gud, HERREN är en” (5 Mos.6:4), samt ”Det finns bara en Gud” (1 Kor.8:4). Samtidigt vittnar den Heliga Skriftens äkta
uppenbarelse om att Gud är tre och består av Fadern, Sonen och Anden. Vårt rationella sinne skulle fråga: Hur kan Gud vara en och
tre? Men Gud befinner sig långt bortom all logisk förklaring. Eftersom han är Gud förvirrar hans varelse våra mänskliga tankar. Han
är treenig i sitt väsen och alla Tre är Gud, alla Tre är jämlika och alla Tre är eviga. Vi får inte tro att det finns tre Gudar; den
gudomliga sanningen är att dessa Tre är olika men aldrig skiljbara. Fadern, Sonen och Anden innebor varandra ömsesidigt (Joh.
14:9-10; 8:29; Luk.4:1). Där Fadern är finns också Sonen och Anden. När vi ser Sonen är också Fadern och Anden där. När Anden
kommer till oss tar han även med sig Fadern och Sonen.
Eftersom Gud är treenig kan han komma till oss människor och utdela sig själv in i oss. Aposteln Paulus talar om den treenige
Guden som erfarenhetens Gud: ”Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla” (2 Kor.
13:13). I sin treenighet kommer Gud Fadern till människan som den kärleksfulla källan. Denna källa är förkroppsligad i den njutbare
nådens Kristus och förverkligad av Andens överföring och kommunikation. Trots att Gud är så hemlighetsfull och underbar är han
tillgänglig för oss människor tack vare sin treenighet.

Hans Natur och Egenskaper
I Bibeln finns det tre små meningar som uppenbarar Guds natur för oss: ”Gud är Ande” (Joh.4:24), ”Gud är kärlek” (1 Joh.
4:8, 16) och ”Gud är ljus” (1 Joh.1:5). Dessa verser beskriver inte hur Gud är utan vad han är. Han är inte bara andlig, utan han är
Ande. Han är inte bara kärleksfull utan han är kärleken själv, och han är inte bara i ljuset utan han är ljus. Detta betyder att om vi
kan ha Gud, vilket vi kan, kan vi också ha Ande, kärlek och ljus. Det är detta som möter människans alla behov. Mänsklig etik och
moral saknar det som Gud erbjuder människan i sin frälsning. När vi tar emot honom deltar vi i hans natur (2 Pet.1:4) vilket betyder
att vi deltar av honom som Ande, kärlek och ljus.
Guds natur är väldigt enkel men hans egenskaper är mångfaldig. Bibeln ger oss en lång lista av alla Guds kännetecken. För att
nämna bara några stycken vet vi att han är levande (5 Mos.5:26; Hebr.9:14), helig (Jes.6:3), rättfärdig (Upp.15:3), trofast (1 Kor.1:9),
vis (Rom.16:27), barmhärtig (Rom.9:15-16), opartisk (Rom.2:11), oföränderlig (Jak.1:17), härlig (Apg.7:2), ärofull (Upp.5:13),
majestätisk (Jud.25), kraftfull (Ef.1:19) och mäktig (Upp.1:6). Han är nåd (Ef.2:7), frid (Rom.16:20), glädje och hopp (Rom.15:13),
tröst och uthållighet (Rom.15:5), godhet, mildhet och tålamod (Rom.2:4). Dessa är bara några av hans outtömliga egenskaper av vad
han är. Denne Gud är vår Frälsare och som vår frälsning önskar han ge oss dessa rikedomar.

Hans Manifestation
Gud är både fantastisk och hemlighetsfull, och han har uppenbarat sig själv för oss människor. Han gjorde detta först i Jesu
Kristi person. Aposteln Johannes skrev, ”Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud* och är hos Fadern, har gjort
honom känd (Joh.1:18). I Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt (Kol.2:9), det vill säga att Gud är förkroppsligad i
Kristus. Kristus är Guds manifestation och uttryck på ett individuellt sätt. Men Gud är också manifesterad på ett korporativt sätt. Gud
lade allt under Kristi fötter, ”och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom
som uppfyller allt i alla (Ef.1:22-23). Kristus är Guds manifestation individuellt sett och församlingen som Kristi kropp är Kristi
manifestation korporativt sett. Detta betyder att Gud kan manifesteras korporativt i församlingen. Slutligen kommer Gud i den
kommande evigheten att manifesteras i det Nya Jerusalem som är den slutgiltiga ömsesidiga boningen för Gud och människan. Detta
kommer att vara fullbordandet av hans korporativa uttryck för evigt. Aposteln Johannes kunde i anden se visionen om denna
korporativa manifestation: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord…Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner
från himlen, från Gud….Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall
bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem” (Upp.21:1-3). Den här staden betecknar att Gud kommer
att bli fullständigt manifesterad genom Kristus och hans återlösta folk.

Hans Verk
Gud är en verkande Gud och Herren Jesus vittnade om detta i Johannes 5:17: ”Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar
även jag” (Joh.5:17). Gud skapade sin plan, sin ekonomi, i den förgångna evigheten och utvalde sina troende för att vara heliga (Ef.
1:4). Han förutbestämde oss troende till sonskap (Ef.1:5). Långt innan världen skapats hade Gud redan bestämt en väg för återlösning
åt människan (Apg.2:23; 1 Pet.1:19-20). Gud skapade universum och han skapade människan särskilt för sin avsikt. I tusentals år
handskades han med människan, först med Adams ras, sedan med judarnas ras, Abrahams ättlingar, och slutligen kom han själv som
en människa. Genom inkarnation började han en ny gudomlig ordning i vilken han sammanblandades med människan och levde

genom henne. Han gick till korset i sin mänsklighet och dog för våra synder och tre dagar senare uppstod han från det döda (1 Kor.
15:3-4). Detta uppfyllde en evig återlösning för oss (Hebr.9:12). Grundat på denna återlösning förlåter Gud (Ef.4:32), rättfärdiggör
(Rom.3:24), försonar (Rom.5:10), och pånyttföder (1 Pet.1:3) alla de som tror på Kristi person och verk. Han helgar alla de troende i
dag (1 Tess.5:23) och leder dem som sina söner in i härligheten (Hebr.2:10). I den framtida evigheten kommer den återlösande Guden
att förvalta den nya himlen och den nya jorden, och från hans flod kommer det att flöda en flod av livsförsörjning till hans återlösta
folk (Upp.22:1). Han kommer att bli uttryckt genom sitt återlösta folk i all evighet för de kommer att bära Gud härlighet (Upp.21:11).
Gud kommer att göra allting nytt genom sitt verk (Upp.21:5).
Guds frälsning är tillgänglig genom hans Ande till alla de som omvänder sig och tror på Kristus. En sådan Gud önskar att alla
människor ska komma in i denna underbara frälsning och njuta den.
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