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Vem är Gud?   Hurdan är Han?     Finns så många gudsbilder!

Hur viktig är vår Gudsbild?    Hur viktig är den för dig?

Om Gud fnns – Om Han är en personlig Gud – Om Han har en 
plan för oss/mig

Om Han är angelägen om att ha en relation med oss – Om vi är 
angelägna om att ha en personlig relation med Honom – DÅ ÄR
DET VIKTIGT!

DÅ ÄR VÅR GUDSBILD OERHÖRT VIKTIG!

En del tänker: En hård, grym och dömande gud

Andra tänker: En snäll farbror som är nådig, vilket betyder att 
han inte bryr sig särskilt mycket om hur jag lever.

….och allt däremellan.

Jag vill försöka förklara detta med Gus nåd och Hans oerhörda 
kärlek. Att Han gett oss nåd är nämligen något helt fantastiskt.

Men för att förstå Guds nåd  -  För att förstå Jesu död  -  För att 
förstå det vi kallar evangeliet   ….måste vi ha lite helhetsbild

Många har svårt att få ihop GT och NT. Man tycker att Han i GT 
verkar mer hård och dömande men i NT mjuk, nådefull och 
snäll.

En som har stora problem med detta är Jonas Gardell. Han 
tycker att det är två helt olika gudar i GT och NT. 



Men han får heller inte ihop detta med Jesu död. Att blod måste 
utgjutas för syndernas förlåtelse, han tycker det verkar 
groteskt. 

Han har även rätt stora problem med uppståndelsen.

2 saker kan vi säga om det.

1. Det blir inte mycket evangelium/kristendom kvar
2. Han har inte sett helhetsbilden av det vi kallar för 

Guds ord, bibeln.

Ja, det fnns en skillnad, jag ska förklara den strax.

VEM ÄR GUD?

Gud är Helig = Avskild  (Opåverkbar)

Gud är Rättfärdig = Perfekt/fullkomlig

När Han skapade människan så står det att Han skapade oss till
sin avbild. På nåt sätt fck vi del av Hans helighet och Hans 
rättfärdighet. Allting var fullkomligt.

Men så kom synden in i bilden. Den började med olydnad mot 
Gud. Man blev frestad att bli som Gud. 

Man nöjde sig inte med att vara underordnad Gud, trots att de 
levde i ett paradis och allting var fullständigt perfekt.

Här blev det skilsmässa mellan Gud och människa!

Och efter här – ser vi, eller rättare sagt – lär vi känna Guds 
vrede.

Det första vi ser är följande; Eva – ”du ska föda dina barn 
med smärta”



                                                   Adam – ”i ditt anletes 
svett ska du äta ditt bröd”

                                                   Satan – ”kvinnans säd 
ska krossa ditt huvud”

Varför har vi svårt med detta med Guds vrede?  Därför vi 
vill ha en ”snäll” Gud, eller hur?

Men hallå! Ska vi gå till oss som föräldrar. Ger vi aldrig några 
konsekvenser för våra barn när de är olydiga? Blir vi aldrig 
arga? Tycker vi inte att vi har rätt till att bli arga ibland? 

Och ytterst; Är det inte vår kärlek som leder till ilska och 
vrede?

Om jag blev vittne till ett övergrepp på ett litet barn, går då jag 
fram och knackar försiktigt på axeln och säger; ursäkta, men 
kan du vara snäll att sluta med det där.

Då skulle du bli vred på mig och tycka det är något allvarligt fel 
på mig, eller hur?

Vi ska vara glada att Gud har förmågan att bli vred, det 
bevisar att Han älskar!

Ju mer vi älskar, ju mer…  Är det inte så?

Vad är vrede? Vi tänker lätt att det är som nåt ont – vi ser 
framför oss en varg visa tänderna!  MEN! Jag tror vrede är – En 
djup, djup förtvivlan!  Tror det är en mer rätt beskrivning på 
vrede.

En rättfärdig vrede är en djup, djup
förtvivlan!



Tänk dig – ditt livsverk – du öppnar butiken – ngn går 
bärsärkargång…..

…så vi måste se på syndafallet!

Nu är det så att den rättfärdighet vi förlorade i syndafallet, kan 
vi inte med egen förmåga och snällhet återställa. Det står att vi
alla fck del av syndig natur.

I Rom 3:23 läser vi att ”Alla har syndat och gått miste om 
härligheten från Gud”

Jes 64:6 ”Vi blev allasammans lik orena människor,
och all vår rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad.

Vi vissnade allasammans såsom löv,
och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden.”

Jag brukar tänka så här; vi miste vår helighet, det som fck oss 
att passa ihop med Gud. Vi blev främmande för Gud när synden
kom in.

Vi vet hur våra kroppar fungerar. Om det kommer in 
främmande material så stöter kroppen bort det.  DET ÄR HELT 
ENKELT EN NATURLAG

Vi är inte kompatibla med Gud. Vi är fallna, Han är rättfärdig.

Och Gud är vred över synden!

Men Gud hade en plan, redan från början  -  och vi ska snart 
gå in på den

Låt mig först bara nämna något av den kärlek och nåd – som vi 
tycker vi se mer av i NT – har funnits med hela tiden, från första
början.

Därför ska vi läsa några delar ur GT…



Ps 103:8-10  ”Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede 
och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte 
sin vredeför evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och
lönar oss inte efter våra missgärningar.”

Ps 23 
HERREN är min herde,mig ska inget fattas.Han låter mig vila på 
gröna ängar, han för mig till vatten där jag fnner ro.Han ger liv 
åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Även om jag vandrari dödsskuggans dalfruktar jag inget ont,för 
du är med mig.Din käpp och stav,de tröstar mig.Du dukar för 
mig ett bordi mina fenders åsyn,du smörjer mitt huvud med 
olja och låter min bägare föda över.Ja, godhet och nåd ska följa
migi alla mina livsdagar,och jag ska bo i HERRENS husför alltid.

Ps 139 . 
HERRE , du rannsakar migoch känner mig.2 Om jag sitter eller 
står vet du det,du förstår mina tankar fjärran ifrån.3 Om jag går 
eller ligger ser du det,med alla mina vägarär du förtrogen.
4 Innan ordet är på min tungavet du, HERRE , allt om det.5 Du 
omsluter mig på alla sidoroch håller mig i din hand.6 Den 
kunskapen är för underbar för mig,den är så hög att jag inte 
kanfatta den.
7 Vart kan jag gå för din Ande,vart kan jag fy för ditt ansikte?
8 Stiger jag upp till himlenär du där,bäddar jag åt mig i 
dödsriketär du där.9 Tar jag morgonrodnadens vingar,gör jag 
mig en boningytterst i havet,10 ska också där din hand leda mig
och din högra hand hålla mig.11 Säger jag:"Låt mörker täcka 
migoch ljuset bli natt omkring mig",12 så är inte mörkret mörkt 
för dig.Natten lyser som dagen,mörkret är som ljuset.
13 Du har skapat mina njurar ,du vävde mig i moderlivet.14 Jag 
tackar dig för attjag är så underbart skapad.Underbara är dina 
verk,min själ vet det så väl .15 Benen i min kroppvar inte 
osynliga för dignär jag formades i det fördolda,när jag bildades i
jordens djup.16 Dina ögon såg mignär jag bara var ett foster.Alla
mina dagar blev skrivnai din bok,formade innan någon av dem
hade kommit.
17 Hur ofattbara är inte dina tankarför mig, Gud,hur väldig är 



inte deras mångfald!18 Räknar jag demär de fer än sandkornen.
När jag vaknar är jag kvar hos dig.

Guds nåd, Guds barmhärtighet och Hans oerhörda kärlek har 
alltid funnits där. Han har aldrig förändrats. Det är samma Gud 
vi ser genom hela bibeln.

Och det är ju därför vi kan lita på Honom. Han är inte 
nyckfull och otillförlitlig. 

Låt mig få avsluta den här delen av Gudsbild och identitet 
med en proklamation över Jesus och korsfästelsen.

Jag har nämnt om att vi inte var kompatibla med den Helige och
Rättfärdige Guden. Att syndens lön var döden.

Så det absolut centrala och enormt stora och spektakulära i 
evangeliet – var att Han själv valde – genom sin Son Jesus – att 
betala priset, att ta vår skuld.

Detta hände när Han lät sig spikas upp på korset.

Jesaja sade, redan 700 år tidigare, Jes 53:3-6

”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas 
man
och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet 
för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var 
våra sjukdomarhan bar, 
våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom
för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för 
våra missgärningars skull. Strafet var lagt på honom
för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all 
vår skuld
lade Herren på honom. 7 Han blev misshandlad, men han 
ödmjukade sig…”



Det här är det ofattbara.  Att Jesus tog all världens synd,
allas vår skuld!

SNACKA OM ATT GUD ÄLSKAR!

”Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende Son,
för att var och en som tror på Honom, inte ska gå

förlorad utan ha evigt liv.”

Det är därför det inte fnns nån annan väg till Gud, Han
har gjort en och den räcker för alla!
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VÅR SKULL

Amen!


