Det
Evige Livet
Som har sin kilde i Gud Faderen,
legemliggjort i Kristus Sønnen,
og gjort tilgjengelig for mennesket gjennom Ånden

Verden er et kosmos av handelsvarer. Daglig summer planeten av aktiviteten med å handle varer av
verdi. Nasjoner lagrer opp verdien av sin økonomi med stabler av gullbarrer. Individer samler formuer ved
deres dyktige manipulering av ting så vanlige som soyabønner. Men alt dette er forgjeves. Uten hensyn til
hvor mange varer vi eier, hvor mye rikdom vi samler, til slutt svikter våre liv og vi dør. Vi er begrenset av
tilførselen av det som er mest kostbart og verdifullt – liv. Liv er hva det er mest etterspørsel etter på denne
jorden, men det er ingen marked for det, og ingen rikdom kan tilegne seg det eller beholde det. Bedrøvelig
nok minker tilførselen av liv for hver av oss, og hver og en av oss vil en gitt dag dø.
Gud alene gir liv. Hele skapelsen vitner om at Han er en livets Gud, og Han gir liv gratis til sin
skapelse. Men alle former for liv er forgjengelige. Alt bukker til slutt under for døden. Bare Gud selv lever
evig, for Guds liv er evig. Evig betegner ikke bare evigvarende i tid. Guds liv er evig i natur, i kvalitet, i
kvantitet, i rom, og i tid. Det er uten begynnelse, uten ende, og uten begrensning, som Gud selv er. Det vi
trenger mest er dette evige livet. Det kan ikke være noe større gave for et menneske enn Guds evige liv. All
vår rikdom, alle våre eiendeler, blekner i verdi når vi får Guds evige liv i gave. Den største nyheten er at Gud
virkelig vil gi sitt evige liv til mennesket. Bibelen, Guds inspirerte nedtegnelse, forteller oss klart at Guds liv
er legemliggjort i Kristus Sønnen og gjort tilgjengelig gjennom Ånden til alle som tror på Ham.

Faderen som kilden til liv
Bibelen åpenbarer at den sanne Gud er treenig, det betyr at Han er én Gud (5 Mos. 6:4; 1 Kor. 8:4),
likevel er Han Faderen, Sønnen, og Ånden (Matt. 28:19). Disse tre sameksisterer evig. De er distinkte men
ikke separate. Det er ikke tre Guder, men én Treenig Gud. Dette er hinsides den menneskelige forståelse,
som Gud virkelig skulle være.
I Guddommen er det en antydning angående Guds evige liv i at den Første blir kalt Faderen og den
Andre blir kalt Sønnen, begge peker på en relasjon i liv. Selv navnet til den Tredje i Treenigheten, Ånden,
antyder livet i Gud, for i Bibelens originalspråk betyr ordene for Ånd også ”pust,” som opprettholder liv i
Guds høyerestående skapninger. Navnene til de tre i Treenigheten peker derfor på Ham som livets Gud.
Blant de tre, er den Første Faderen, og som Faderen er Han kilden til liv i Treenigheten. Som
apostelen Johannes sier, ”Faderen har liv i Seg Selv” (Joh. 5:26). Alt liv går opprinnelig tilbake til Faderen,
og av den grunnen er Han Far for alt i skapelsen (Ef. 3:15). På et mer personlig vis er Han Far for hvert
menneske (Mal. 2:10; Luk. 3:38; Ap. gj. 17:28). Men ingen av Hans skapninger er av natur lik Ham, for alle
skapningene dør. Likevel ønsker Han å gi opphav til mange sønner, som vil eie Hans evige liv (Joh. 1:12-13)
og ha del i Hans guddommelige natur (2 Pet. 1:4). Disse er Kristi troende, og gjennom gjenfødelsen blir Gud
deres ekte Far, og de blir Hans ekte sønner. Ved deres mottagelse av Guds evige liv blir Gud deres far på det
mest intime og sanne vis.

Kristus Sønnen som liv
Johannes evangelium, den fjerde nedtegnelsen over Herren Jesus Kristi liv, presenterer denne
fantastiske Personen på en vidunderlig måte: Det viser at Han er Gud Sønnen, den Andre i Den Treenige
Gud, som kommer som liv til mennesket. Ordet sønn uttrykker en relasjon i liv med en far, og Kristus, som
Guds Sønn, som helt legemliggjør Gud Faderens liv. Johannes skriver, refererende til Kristus Sønnen, ”I
Ham var liv, og livet var menneskenes lys” (Joh. 1:4). Kristus er legemliggjørelsen av Guds evige liv. Da
Kristus ble et menneske, ble Han kilden til det evige livet for menneskene. Det evige livet er et liv som
beseirer døden, det er et oppstandelsesliv. Herren Jesus fortalte en gang Sine disipler, ”Jeg er oppstandelsen
og livet” (Joh. 11:25). Han er det uforgjengelige og ufordervelige livet (Heb. 7:16; 2 Tim. 1:10). Dette viser
at Han selv er Guds liv, ikke bare den levende Gud, og som Guds liv er Han oppstandelsen som overvinner
døden. Av denne grunn ble Han oppreist fra de døde etter at Han døde for våre synder på korset, siden det
ikke var mulig for Ham å bli holdt av døden (Ap. gj. 2:24). Som Gud brakte han det evige livet til
menneskene, og som menneske var Han den første til å overvinne døden og nyte Guds liv i oppstandelsen.
Han åpnet veien slik at resten av menneskeheten kan komme inn i det evige livet. I en annen del av Johannes
evangelium forteller Kristus oss med klare ord hvorfor Han ble menneske og hvorfor Han kom til
menneskene: ”Jeg har kommet slik at de kan ha liv, og det i overflod” (10:10). Kristus kom avgjort for å dø
for våre synder, men dette var ikke hele grunnen for Hans komme. Hans død oppnådde tilgivelse for våre
synder og vår evige frelse (Kol. 1:14; Heb. 9:12), men Hans oppstandelse gjenfødte oss med Guds evige liv
(1 Pet. 1:3). Gjennom Hans død og oppstandelse blir det livet Han er, vårt liv. Hvis vi tror på Ham og
godtar Hans frelse, vil vi nyte Guds evige liv (Joh. 3:16; 20:31). Som menneske var Han den første til å
overvinne døden og komme inn i nytelsen av det evige livet. Nå tilbyr Han menneskene den samme seieren
over døden og adgang til det evige livet ved troen på Ham.

Livets Ånd
Det er vidunderlig at Guds liv er legemliggjort i Kristus Sønnen og at Han ønsker at mennesket skal
ha dette evige livet. Men vi bør spørre hvordan dette livet kan bli vårt liv. Kristus har oppstått fra de døde,
men hvordan kan vi som fremdeles lider smerten av menneskets fall, nyte Guds oppstandelsesliv?
Ifølge Bibelen ble Kristus i oppstandelsen den livgivende Ånd (1 Kor. 15:45). Denne livgivende
Ånds liv er Kristus som liv, Guds evige liv; og når dette livet blir gitt til menneskene, blir det gitt som
Ånden. Ånden er virkeligheten av alt det Kristus er. Herren Jesus fortalte sine disipler at sannhetens Ånd
vitner om Ham (Joh. 15:26) og veileder de troende til hele sannheten om Ham (Joh. 16.13). Dette betyr at
Kristus blir gjort virkelig for oss gjennom Ånden. Når Ånden kommer til mennesket, blir Guds liv, Faderen,
legemliggjort i Kristus Sønnen, gjort virkelig for mennesket.
Fordi Guds liv legemliggjort i Kristus er gjort tilgjengelig for mennesket ved Ånden, er Ånden kalt
livets Ånd i Det Nye Testamentet (Rom. 8:2). Dette uttrykket livets Ånd er unikt i dets uttrykk og skulle vært
forstått på samme måten som vi forstår uttrykket et kar av gull eller et bord av tre: Karet er gull og bordet er
tre. Når vi leser om livets Ånd, skulle vi forstå at Ånden er liv. Dette samsvarer med vår forståelse av Ånden
og med det evige liv. Det evige livet er Gud selv, og derfor, akkurat som Kristus er liv, slik er også Ånden liv.
Men spesielt er Ånden liv fordi Han er virkeligheten av Kristus som legemliggjørelsen av Guds liv Faderen.
Den Treenige Gud er livets Gud, og gjennom Ham som kilden til liv, legemliggjørelsen av liv, og
virkeligheten av liv, kan vi dødelige menneskelige vesener delta i og nyte Guds udødelighet. Når vi vender
oss fra vår falne tilstand, bekjenner vår syndige tilstand, og tror på Kristus som liv, blir vi gjenfødt med Guds
evige liv og går inn i udødelighet som Hans sanne sønner. Hans guddommelige og evige liv blir vår største
skatt og løfter oss opp til det evige planet.
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