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VEM ÄR GUD? 
 
I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV 
 
A. GUDS VÄSEN 
     1. ANDE 
 1) Gud är ande  Joh.4:24 
 2) Gud är osynlig  Rom.1:20 
 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 
 
� Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. 
 
    2. LIV 
 1) Gud är levande  Jer.10:10-11, 1Thess.1:9 
 2) Gud har liv i sig själv  Joh.5:26, Joh.1:4 
 
� Gud är en levande Gud. Han har liv i sig själv. Han är källan till allt liv och allt liv 
finns pga Honom. 
 
    3. PERSON 
 1) Guds namn är "Jag ÄR"  2Mos.3:14-15 
 2) Gud har personliga egenskaper  Ef.1:5-11 
 
�Gud är en person. Han är inte bara en kraft. Han har personliga egenskaper. Han har ett 
medvetande och en personlighet. Hans namn är "Jag Är". 
 
B. GUD ÄR FULLKOMLIG 
    1. EXISTENS 
 1) Gud existerar i sig själv  2 Mos.3:14, 1Mos.1:1  
 2) Gud är utan brist  Apg.17:24-25 
 
� Gud är till i sig själv av evighet utan brister eller behov.  
 
    2. OFÖRÄNDERLIG 
 1) Hans namn är "Jag Är"  2Mos.3:14 
 2) Gud har inte förändrats  Mal.3:6, Jak.1:17 
 
� Gud är densamme. Han förändras inte. Han är den Han är från evighet till evighet. 
 
    3. ENHET 
 1) Gud är En  5Mos. 6:4, Mark. 12:29-30 
 2) Gud är den ende Guden  Jes.44:6, Joh.17:3, 1Tim.6:14-16 
 
� Denne Gud som är till i sig själv och är oföränderlig Han är EN Gud. Han är odelbar. 
Han är också den ende Guden. Inga andra väsen är Gud. 



C.  GUD HAR MORALISKA EGENSKAPER 
    1. SANNING 
 1) Gud är den sanne Guden  Joh.17:3, 1Joh.5:20-21 
 2) Gud är sanningen  Joh.14:6, Rom.3:4 
 3) Gud talar sanning  4Mos.23:19-20 
 
� Gud är den sanne Guden. Han är också sanningen. Gud kan därför inte ljuga. Han talar 
alltid och handlar alltid i enlighet med sanningen. 
Vi måste därför hålla oss till sanningen. Vi får inte, som andra, ljuga för att det ska "bli 
bättre". Vi är istället kallade att vara en bild av Gud. (Ef.4:23-25) 
 
    2. KÄRLEK 
 1) Gud är kärlek - vi ska älska varandra  1Joh.4:8-21    
  2) Guds kärlek är evig  Joh.17:24 
 
� Gud är kärlek och därför handlar Gud alltid i kärlek. Guds oändliga kärlek 
uppenbarades för oss i Jesus Kristus.  
Vi är kallade att älska varandra, som Gud älskat oss  
(Ef.4:31-5:2). 
 
    3. HELIG 
 1) Gud är helig  Jes.6:1-5 
 2) Fadern, Sonen, Anden  Joh.17:11, Luk.1:35, Joh.6:67-69,  
   Luk.3:16-17, 21-22 
 3) Gud är helig och straffar synd  Am.4:1-2, Jos.24:19 
 4) Gud är helig och vi ska vara heliga  1Pet.1:14-17 
 
� Gud är helig. Han är även härlig och ren. Han är skild från synden och ondskan. Guds 
helighet leder till att han straffar synd och syndare. 
Vi är kallade att vara heliga som Gud är helig (3Mos.19:2) 
 
II  GUDS RELATERADE EGENSKAPER 
 
A. RELATERAT TILL TID 
    1. TID 
 1) Gud är evig  5Mos.32:39-40, Ps.90:1-2 
 2) Gud är odödlig  1Tim.6:14-16 
 3) Gud är den förste och den siste  Jes.41:4, 44:6 
 
� I relation till tid är Gud evig. Han kommer alltid att existera. Han lever från evighet till 
evighet. Gud är alltid före. Han är samtidigt både den förste och den siste. 
 



B. RELATERAT TILL SKAPELSEN 
    1. FINNS ÖVERALLT - (Allestädes närvarande) 
 1) Himlarna rymmer inte Gud  1Kon.8:27, Jes.66:1-2 
            Jer.23:23-24 
 2) Gud är där vi är  Ps.139:7-12, Apg.17:26-28 
 3) Ingen kan skilja oss från Gud  Rom.8:35-39 
 
� Gud finns överallt just nu. Det finns ingen plats där Gud inte är. Detta innebär att vi 
lever våra liv i Gud och inför Gud. Det ger oss stor trygghet, samtidigt som det är en 
varning mot att synda. Vi lever i Gud och med Gud av bara nåd i Jesus Kristus. 
 
   2. VET ALLT - (Allvetande) 
 1) Gud vet allt om universum  Ps.147:4-5 
 2)  Gud vet allt om oss  Matt.10:29-30, Ps.139:1-6 
 3) Gud äger all vishet och kunskap  Rom.11:33-36 
 
� Gud vet allt om universum som han har skapat. Han vet också allt om människan och 
mitt liv. Han vet mycket mer om mig än jag själv. Detta ger mig trygghet men också 
ödmjukhet eftersom Gud vet allt om mina svagheter och synder. Återigen ser vi att vi lever 
inför Gud av bara nåd. 
 
    3. KAN ALLT - (Allsmäktig) 
 1) Gud är allsmäktig  1Mos.17:1 
 2) Gud är en allsmäktig skapare  1Mos.1:1-3, Jes.44:24 
 3) Guds skaparkraft i oss  2Kor.4:6, Ef.1:17-2:10 
 
� Gud kan allt. Guds förmåga är uppenbarad i skapelsen, i all dess mångfald av liv, 
härlighet, storhet och ordning, från det allra minsta till det allra största. 
Gud har även visat sin skaparkraft i våra liv genom Jesus Kristus. Han har låtit ljus gå upp 
i våra förmörkade hjärtan och gett oss liv. Vi som var döda genom våra synder, har blivit 
levande med Kristus och fått del av hans härlighet.  
 
C. RELATERAT TILL MÄNNISKOR 
 
    1. SANNING OCH TROFASTHET 
 1) Gud som gav löftena är trofast  Hebr.10:15-23 
 2) Guds Ande är Sanningens ande  Joh.14:15-17 
 3) Guds ord är sanning  Joh. 17:17  
 
� Gud är sann. Han står vid sitt ord och sina löften. Guds löften vilar på hans trofasthet. 
När vi tror på Guds löften tror vi framför allt på Gud, som givit löftet. Vi tror att han 
kommer att göra det han lovat. 
Detta innebär även att vi ska stå vid vårt ord, vara sanna och ärliga människor 
(Ordspr.12:17-19, 19:9, Matt.5:33-37) 
 



    2. GODHET, KÄRLEK OCH BARMHÄRTIGHET 
 1) Godhet kärlek och barmhärtighet i frälsningen  Tit.3:3-8 
 2) Gud är god och vill frälsa människor  Rom.2:4 
 3) Guds kärlek till oss i Kristus Joh.3:16, Rom.5:7-8 
 
� Gud är kärleksfull, god och barmhärtig. Dessa egenskaper uppenbarades på ett 
överflödande sätt i Jesus Kristus. 
Även i dessa egenskaper ska vi likna Gud. 
Kärlek - Matt.22:37-39, Joh.13:34-35 
Godhet & Barmhärtighet - Luk.6:27-36 
 
   
3. RÄTTVISA, RÄTTFÄRDIGHET OCH HELIGHET 
 1) Gud är rättvis och rättfärdig  1Mos.18:25, 5Mos.32:4 
 2) Gud är rättvis i domen  Rom.2:1-11 
 3) Gud är helig  Jes.6:3, Luk.1:35, Joh.6:67-69, Apg.1:5,8 
 
� Gud är helig rättfärdig och rättvis. Det är pga sin helighet och rättfärdighet som Gud 
handlar fullkomligt rättvist mot oss i domen. Det är pga Guds rättvisa som vi behöver en 
frälsare. Vår synd fick sitt rättvisa straff när Kristus bar vår synd och gav sitt liv i vårt 
ställe. 
Återigen är vi kallade att vara som Gud. 
Rättvisa - Jak.5:1-6, Ordspr.31:8-9 
Rättfärdighet - 2Tim.3:16-17, 1Joh.3:7 
Helighet - 1Pet.1:14-17, Hebr.12:14 
 
AVSLUTNING: HELIGHET OCH KÄRLEK I BALANS 
 1) Gud är helig  Jes.6:3,  
 2) Gud är kärlek  1Joh.4:8 
 3) Gud är barmhärtig och rättfärdig 2Mos. 34:6-8, 
 4) Jesus är full av nåd och sanning Joh. 1:14, Luk. 10:10-16, 13:1-5. 
 
� Guds helighet och kärlek är i balans och harmoni, så att Gud är helig i sin kärlek och 
kärleksfull i sin helighet. Om Gud var enbart helig skulle vi alla gå förlorade. Om Gud var 
enbart kärlek skulle synden och ondskan segra.  
Eftersom heligheten och kärleken är grundegenskaper hos Gud ska de också känneteckna 
våra liv. 
 
GUD - MITT LIV 
�  "Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn." (Ef.5:1) 
�  Vi är kallade att följa Kristus, att älska Gud och förvandlas till att bli lika Gud i hans 
moraliska egenskaper, genom Andens verk i våra liv (Ef.4:22-24, Kol.3:5-11). 
� Evigt liv, är att känna Gud (Joh.17:3). Eftersom Gud är oändlig och obegränsad i alla 
sina egenskaper, kommer det alltid att finnas nya djup att lära känna i vår gemenskap med 
Gud. 


