Gud
Hans person,
Hans natur
& egenskaper
Hans åpenbaring,
& Hans arbeid

I dette universet er det ingenting som den unike Gud. Det er vanskelig for oss mennesker å fatte hvor
vidunderlig Gud er. Vi er begrenset i tid, men Han er evig. Vi er begrenset i rom, men Han er
allestedsnærværende. Vi er begrenset i vår forståelse, men Han er allvitende. Han er hinsides vår beste tanke
om Ham, og Hans veier overgår våre veier. På grunn av våre begrensinger legger vi ofte våre menneskelige
standarder på Ham og veier Ham i forhold til et menneskelig nivå, men Han er guddommelig og evig, og
Hans standard er ikke vår egen. Mange mennesker skylder på Gud for menneskets begredelige tilstand og
krever bittert, ”Hvis Gud er så kjærlig, hvorfor tillater Han at dette skjer?” Men kanskje uten at de er klar
over det forventer de at Gud er likt mennesket og svikter i forståelsen av at våre lidelser reflekterer hvor mye
vi kommer til kort i å være lik Gud. Hvis vi betrakter Ham som Han er, og ikke hvordan vi tror Han skulle
være, finner vi at Han i hvert aspekt av Sitt vesen er alene om å være god, riktig og rettferdig. I Sin person,
Sin natur og egenskaper, Sin åpenbaring, og Sitt virke er Han virkelig langt over alle. Takk for at Gud
eksisterer!

Hans Person
Hva vi kan vite om Gud er åpenbart i Bibelen. Bibelen er den eneste nedtegnelsen gitt av Gud
angående Seg Selv og Sine gjerninger. Uten Bibelen sitter vi igjen bare med menneskets meninger om Gud,
som er upålitelige på grunn av menneskets begrensninger. Men hvis vi aksepterer og tror på Bibelen som
Guds vitnesbyrd om Seg Selv, har vi en klar måte å kjenne Ham på.
Ifølge Bibelen er det bare én Gud. Oldtidens Jøder bekjente dette slik, og det samme gjør dagens
troende: ”Hør Israel! Herren vår Gud, Herren er én.” (5 Mos. 6:4) og ”det er ingen Gud uten én” (1 Kor. 8:4).
Og likevel vitner den rene åpenbringen i De Hellige Skrifter at Gud er tre: Faderen, Sønnen, og Ånden. Vår
rasjonelle forstand vil undre seg: Hvordan kan Gud være én og tre? Men Gud er over menneskets logiske
forstand. Fordi Han er Gud, gjør Hans vesen våre menneskelige tanker til skamme. I sitt vesen er Han
treenig, ”tre-en.” Alle Tre er Gud, alle Tre er like, og alle Tre er evige. Men vi skulle ikke tenke som så at det
er tre Guder, derimot er den guddommelige sannhet slik at de Tre er distinkte men aldri atskilte. Faderen,
Sønnen, og Ånden bor gjensidig inni Hverandre (Joh 14:9-10; 8:29; Luk. 4:1). Der Faderen er, der er Sønnen
og Ånden. Når vi ser Sønnen, er Faderen og Ånden der. Når Ånden kommer til oss, bringer Han Faderen og
Sønnen til oss.
På grunn av at Gud er treenig kan Han komme til mennesket og dispensere seg selv inn i oss.
Apostelen Paulus snakker om Den Treenige Gud som vår erfarings Gud: ”Herren Jesu Kristi nåde, Guds
kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!” (2 Kor. 13:14). I Sin treenighet kommer Gud
Faderen til mennesket som den elskende kilden legemliggjort i den nytbare nådens Kristus og virkeliggjort
ved den kommuniserende og overførende Ånden. Selv om Gud er så gåtefull og vidunderlig, er Han
tilgjengelig for mennesket fordi Han er treenig.

Hans natur og egenskaper
I Bibelen er det tre små setninger som avslører Guds natur til oss: ”Gud er Ånd” (Joh. 4:24), ”Gud er
kjærlighet” (1 Joh. 4:8, 16), og ”Gud er lys” (1 Joh. 1:5). Disse beskriver ikke hvordan Gud er, men hva Gud
er. Han er ikke bare åndelig, men Ånd, ikke bare kjærlig, men kjærligheten selv, og ikke bare i lyset, men
selve lyset. Derfor, hvis vi kan ha Gudog vi kankan vi ha Ånd, kjærlighet, og lys. Disse dekker
menneskets store behov. Menneskelig etikk og moral kommer fullstendig til kort i forhold til hva Gud i sin
frelse tilbyr mennesket, for ved å motta Ham blir vi delaktige i hva Han er i Sin natur (2 Pet. 1:4) vi tar del
i Ham som Ånd, kjærlighet og lys.
Guds natur er enkel, men Hans egenskaper er mangfoldige. Bibelen gir oss en lang liste med
egenskaper Gud har. Bare for å nevne noen få vet vi at Han er levende (5 Mos. 5:26; Heb. 9:14), hellig (Jes.
6:3), rettferdig (Joh. Åp. 15:3), trofast (1 Kor. 1:9), vis (Rom. 16:27), barmhjertig (Rom. 9:16), medlidende
(Rom. 9:15), upartisk (Rom. 2:11), uforanderlig (Jakob 1:17), herlig (Ap. gj. 7:2), ærbar (Joh. Åp. 5:13),
majestetisk (Jud. 25), overveldende sterk (Ef. 1:19), og mektig (Joh. Åp. 1:6). Han er nåde (Ef. 2:7), fred
(Rom. 16:20), glede, håp (Rom. 15:13), trøst(Rom. 15:5), god, overbærende, tålmodig (Rom. 2:4), og
utholdende (Rom. 15:5). Og dette er ikke uttømmende for hva Han er i Sine egenskaper. En slik Gud er vår
Frelser, og som vår frelse ønsker Han å overføre disse rikdommene inn i oss.

Hans manifestasjon
Selv om Gud er så vidunderlig er Han gåtefull. Og likevel har Gud åpenbart Seg Selv for
mennesket. Dette gjorde Han først i personen Jesus Kristus. Apostelen Johannes skriver: ”Ingen har
noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har kunngjort Ham.” (Joh.

1:18) I Kristus bor hele Guds fylde legemlig (Kol. 2:9); Det betyr at hele Gud er legemliggjort i Kristus.
Kristus er Guds manifestasjon og uttrykk på en individuell måte. Men Gud er også manifestert på korporativ
måte. Gud gjorde det slik at Kristus ble gitt ”til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er
Hans legeme, fylden av Ham som fyller alt i alle.” (Ef. 1:22-23).
Kristus er manifestasjonen av Gud på en individuell måte, og menigheten, som Kristi Kropp, er
manifestasjonen av Kristus på en korporativ måte. Derfor blir Gud manifestert korporativt i menigheten. Til
slutt, i den fremtidige evighet, vil Gud bli manifestert i Det Nye Jerusalem, den endelige gjensidige boligen
for Gud og mennesket. Dette vil bli fullbyrdelsen av Hans korporative uttrykk for alltid. Apostelen Johannes
så i ånden visjonen av denne korporative manifestasjonen: ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord… Og jeg,
Johannes, så den hellige Staden, Det Nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen… Og jeg hørte en
høy røst fra himmelen som sa: ’Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo med dem.’” (Joh. Åp.
21:1-3). Denne byen betegner at Gud vil bli fullt og helt manifestert gjennom Kristus og Hans gjenløste folk.

Hans arbeid
Gud er en arbeidende Gud. Til dette vitner Herren Jesus: ”Min Far arbeider fortsatt, også Jeg
arbeider” (Joh. 5:17). I den tidligere evighet formet Gud Sin plan, Sin økonomi, og utvalgte de troende til å
være hellige (Ef. 1:4). Disse har han forut bestemt til sønnekår (Ef. 1:5). Selv før verdens grunnvoll ble lagt
bestemte Gud en måte å frelse menneskene på (Ap. gj. 2:23; 1 Pet. 1:19-20). I rett tid skapte Gud universet,
og spesielt skapte Han mennesket for Sin vilje. I tusener av år behandlet Han mennesket, først generelt den
adamittiske rasen, så det kalte Jødefolket, etterkommerne etter Abraham. Til slutt ble Han et menneske Selv.
Gjennom inkarnasjon begynte Han en ny tidsalder der Han er sammenblandet med mennesket og lever
gjennom mennesket. I Sin menneskelighet gikk Han til korset og døde for våre synder; så etter tre dager
oppstod Han fra de døde (1 Kor. 15:3-4). Dette oppnådde en evig gjenløsning for oss (Heb. 9:12). Basert på
denne gjenløsningen tilgir Gud nå (Ef. 4:32), rettferdiggjør (Rom. 3:24), forliker (Rom. 5:10), og gjenføder
(1 Pet. 1:3) alle som tror på Kristi person og Hans verk. I dag helliggjør Han de troende (1 Tess. 5:23) og
leder dem som Sine sønner inn i herlighet (Heb. 2:10). I fremtidig evighet vil den frelsende Gud administrere
den nye himmel og den nye jord, og fra Hans trone vil det velle frem en elv av tilførsel av liv for alle Hans
gjenløste (Joh. Åp. 22:1). Han vil bli uttrykt i evigheten gjennom Sine gjenløste, og de vil bære Guds
herlighet (Joh. Åp. 21:11). Gjennom Sitt arbeid vil Gud dermed gjøre alle ting nye (Joh. Åp. 21:5).
Guds frelse er tilgjengelig gjennom Ånden for alle som omvender seg og tror på Kristus. En slik Gud
ønsker at alle mennesker kommer inn i nytelsen av en så stor frelse.
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