Läran om Gud
I. Hur har vi gudskunskap?
A. Genom allmän uppenbarelse
1. Den naturliga världen uppenbarar Gud (Apg 14:15-17; Rom 1:19-23)
2. Människans samvete uppenbarar Gud (Rom 2:14-16)
B. Genom särskild uppenbarelse
1. Under uppenbarar Gud
a. När Han utvidgar naturliga lagar (Jos 10:12-14 - solen stod still)
b. När Han gör undantag i naturliga lagar (2 Kung 6 - yxan flöt)
2. Uppfylld profetia uppenbarar Gud
a. G.T. (Jes 43:28-45, Ez 1:1-4 - Cyrus förutspådd)
b. N.T. (Mik 5:2, Matt 2:1 - Jesu födelseplats)
3. Jesus Kristus uppenbarar Gud (Heb 1:2, Joh 1:18)
4. Skriften in sin helhet uppenbarar Gud.

II. Kan vi bevisa Guds existens?
A. Bibeln generellt förutsätter den mer än bevisar den (1 Mos 1:1)
B. Bibeln hävdar att den naturliga världen kräver Guds existens (Ps 19,
Jes 40:26; Apg 14:17; Rom 1:19ff)
C. Det finns flera filosofiska bevis för Guds existens som ibland kan hjälpa
t. tvivlare
Dessa logiska slutsatser finns även i Skriften.
1. Kosmologiska argumentet - Hur kan något bli till om det inte finns ett
Upphov (Gud) som var själv utan upphov (Rom 1:20)?
2. Teleologiska argumentet - Hur kan det finnas design i världen (skapelsen)
om det inte finns en Designer (Gud - Ps 19:2-7)?
3. Moraliska argumentet - Varför kan människor känna igen vad som är
rätt och fel om det inte finns en moralisk laggivare (Gud - Rom 2:14,
15; Jak 4:12)?
4. Ontologiska argumentet - Varifrån skulle människor fått idén om ett
Fullkomligt Väsen (Gud) utom från Gud själv (Apg 17:27, Rom 1:19)?

III. Hur kan vi beskriva Gud?
Gud har många perfekta egenskaper (attribut).

A. Gud har icke kommunicerbara egenskaper (egenskaper som bara tillhör Gud)
1. Självexistens (Joh 5:26).
2. Oföränderlighet (Ps 102:26-28; 2 Mos 3:14; Jak 1:17) - Gud ändrar varken sitt
väsen eller sin plan.
3. Oändlighet.
a. Evigvarande - Oändlig i tid (Ps 90:2)
b. Allestädes närvarande - Oändlig i rymd (Ps 139:7-11)
4. Helighet - Avsaknad av ondska och närvaro av renhet (3 Mos 11:44; Joh
17:11; 1 Joh 1:5).
B. Gud har kommunicerbara egenskaper (egenskaper som kan finnas i begränsad
utsträckning hos människor).
1. Intellektuella egenskaper
a. Allvetande - Gud vet allt (Ps 139:16; Matt 11:21)
b. Vishet - Gud handlar enligt sin kunskap för att alltid göra det som är det
oändligt bästa (Rom 11:33-36).
2. Emotionella egenskaper
a. Gud är kärlek - Gud är obeskrivligt aktiv för vårt bästa (1 Joh 4:8)
b. Nåd - oförtjänt ynnest (Ef 2:8)
c. Barmhärtighet - omsorg, medlidande (Jak 5:11)
d. Långmodighet - självbehärskning vid provokation (2 Pet 3:9,15)
e. Gud är rättmätig - Gud är fullkomligt rättfärdig och exakt i hur Han
handlar med människan (Ps 19:10).
3. Viljans egenskaper
a. Allsmäktig (Job 42:2) Gud kan göra allt han vill. Han gör inget i strid
med sin karaktär (synd) eller något som är logiskt motstridande.
b. Suveränitet (2 Krön 29:11,12) Gud är den slutgiltiga auktoriteten Härskaren över allt som händer i universum. Han må välja att låta vissa
saker ske enligt de naturlagar han har infört.

IV. Vad är Guds namn?
Guds namn betonar vem han är och vad han gör.
A. Elohim - Detta ord/namn betonar hans makt, styre och majestät (1 Mos 1:1, Jes
54:5)
B. El-Shaddai - “Gud på berget” - styrka, kontroll och därför trygghet (1 Mos 17:3;
Ps 91:1,2)
C. Adonai - Detta ord/namn betonar att han är Herre, Mästare (Jos 5:14)

D. Jahve - “Jag Är” - Detta ord/namn bestyrker hans oföränderliga självexistens
(2 Mos 3:12)
1. Jahve-jireh - “Herren förser” (1 Mos 22:14)
2. Jahve-rapha - “Herren, den som helar”
3. Jahve-nissi - “Herren, mitt banér” (2 Mos 17:15)
4. Jahve-shalom - “Herren, vår frid” (Dom 6:24)
5. Jahve-ra-ah - “Herren, min herde” (Ps 23:1)
6. Jahve-tsidkenu - “Herren, vår rättfärdighet” (Jer 23:6)
7. Jahve-shammah - “Herren är närvarande” (Hes 48:35)
8. Jahve-sabbaoth - “Herren Sebaot” befälhavare över Israels arméer
(1 Sam 17:45)

V. I vilken form existerar Gud?
A. Gud är en “personlig” varelse. Gud är inte en människa, men ändå är han är en
“person”. Likt en människa har han intellekt, känslor och vilja (se “Kommunicerbara
egenskaper”). Det är i den meningen som vi är “Guds avbild” (1 Mos 1:26,27; 9:6). Han
delar inte våra ofullkomligheter, men han delar vår personliga natur. Gud är inte en
“kraft”. Han är en personlig varelse.
B. Gud är en “andlig” varelse. Gud består inte av några materiella substanser. Han är
ande (Joh 4:24). Han har ingen kropp.
C. Gud är en “trefaldighet”. “Treenighet” är en term som beskriver Guds “trehet”. Men
det är bara en ofullständig beskrivning. Gud är också “en” - Han är en enhetlig varelse.
Så en bra term att beskriva bägge sanningarna är “Trefaldighet”. Treenighet är den
mest använda termen, men Treenighet är egentligen Trefaldighet.
D. Definition: Det finns bara en Gud, men i Guds enhet finns det tre lika eviga personer,
samma i substans, men skiljer sig från varandra (anpassad från B.B. Warfield).
1. Felaktigheter (förnekande av treenigheten)
a. Det finns inte en Gud med tre naturer, roller eller kvaliteter
b. Det finns inte tre olika gudar.
c. Sonen och den helige Ande är inte mindre än Gud eller Guds skapelser
2. Guds “Enhet”
a. Det finns bara en Gud (5 Mos 6:4; Jes 45:15; Jak 2:19, osv.) - Det kan
bara finnas en fullkomlig varelse. Om det fanns två skulle de inte vara
olika alls utan vara samma varelse.
b. Den Enda Guden är inte delbar - eftersom Gud är ande till sin natur
och inte materiell, kan han inte delas i tre delar var och en bestående av
en tredjedel Gud. Gud Fadern, Gud Sonen och Gud helige Ande kan
därför inte ses som något mindre än helt och hållet Gud till sitt väsen.
3. Guds “trehet”. Var och en av de tre personerna äger vad endast Gud har, så
var och en är fullständigt Gud.

a. Fadern är Gud
Rom 1:7 - “Gud (är vår) Fader ”
Joh 6:27 - “Gud Fadern”
b. Sonen är Gud
1) Han äger de gudomliga egenskaperna
a) Sjävexistens (Joh 5:26; Heb 7:3)
b) Oföränderlighet (Heb 1:10; 13:8)
c) Oändlighet
d) Evigtvarande (Heb 7:3)
e) Allestädes närvarande (Matt 28:20)
2) Han är delaktig i gudomlighetens funktioner
a) Han skapade världen (Joh 1:13)
b) Han upprätthåller världen (Kol 1:15-17)
c) Han förlåter synder (Matt 9:1,2)
d) Han utför den slutgiltiga domen (Joh 5:22; Upp 19:16)
3) Han tar emot tillbedjan
a) från änglar (Heb 1:6; Upp 5:12,13)
b) från människor (Joh 9:38; 20:28; Matt 28:9)
4) Han har gudomliga titlar
a) Herre (Luk 2:11; 5:8)
b) Guds Son (Luk 1:35; Joh 5:18)
5) Han gjorde anspråk på att vara Gud (Joh 5:8; 8:24, 28,58;
10:30-33)
6) Andra uttryckliga anspråk (Joh 1:1; Rom 9:5; 1 Joh 5:20)
Det finns även fyra texter med grammatiska former som bevisar att
Jesus Kristus är Gud (2 Tess 1:12; 1 Tim 5:21; Tit 2:13; 2 Pet 1:1).
c. Anden är Gud
1) Uttryckliga påstående (2 Kor 3:17,18)
2) Namn och titlar som Gud
a) Jahve (Jahve i Jes 6:1-13 kallas helig Ande i Apg
28:25)
b) Guds Ande (Rom 8:9,14; 1 Kor 2:11;12:3; Ef 4:30)
3) Han äger de gudomliga egenskaperna
a) Sjäv-existens (Rom 8:2)
b) Allstädesnärvarande (Ps 139:7ff)
4) Han utför sådant som är icke kommunicerbart (som endast Gud
kan göra)
a) Skapelsen (1 Mos 1:2)
b) Uppståndelsen (Rom 8:11)
5) Underförstådda påståenden
a) Apg 5:3,4 - att ljuga till Anden är det samma som att ljuga
till Gud
b) 2 Kor 3:17 - “Herren är Anden”
4. Guds “treenighet”

a. Bevis i Gamla Testamentet
1) Gud talar om sig själv med pluralpronomen (“oss” 1 Mos 1:26;
11:17).
2) “Herrens Ängel” är ibland tydligt “Gud” men han skiljer sig
från “Gud” (Fadern). Därför måste han vara Kristus innan sin
inkarnation i mänsklig gestalt (1 Mos 16:17-23; 18:1-21; 19:1-28;
Mal 3:1).
3) Andra skriftställen skiljer tydligt mellan Guds Personer
(Fadern/Herren/Anden - Jes 48:16,17; HERREN/Herre Ps 110:1).
b. Bevis i Nya Testamentet
1) Gud är “en” (Ef 4:6; Jak 2:19)
2) Gud är “tre” (Matt 3:16; 1 Kor 12:4-6; 1 Pet 1:2)
3) Gud är “tre i en” (Matt 28:19 - I Faderns, Sonens och den helige
Andes namn (singularis).
5. Sammanfattning: Läran om Treenigheten kan “läras” och “tros” men kan aldrig
helt “förklaras” av människosinnen eller människoord. Detaljerna om hur
Treenigheten finns och fungerar förblir ett mysterium för oss precis som hur
inkarnationen (Kristus är Gud och Människa) sker. Vi vet att Han är Tre. Därför
vet vi att Treenigheten är sann. Praktiskt talat för kristna vet vi att Guds Treeniga
natur var nödvändig:
a. Bara Sonens fullkomliga offer kunde betala för våra synder (Joh 3:16).
b. Bara den gudomliga Anden kan bo i oss alla (Joh 14:16,17).
c. Fadern måste vara distinkt för att utföra en sådan plan.

