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Har du stannat upp någon gång och undrat hurdan Gud är beskaffad? Genom 
mitt predikande och undervisande har vi lärt oss att Gud är kärlek, att han sände 
oss sin enfödde Son Jesus som att dö för våra synder, han ger förlåtelse, men 
han är också en domens Gud.  
Är det möjligt att gå djupare och finna personliga uppgifter om Gud? För ett tag 
sedan väcktes jag och tankar om Gud kom till mitt sinne och sedan började den 
Helige Ande uppenbara ting för mig som jag vill dela med dig. 

SKAPADE TILL GUDS AVBILD 
Vi är skapade till Guds avbild. 1Mos. 1:26-27 
Detta betyder inte att Gud gjorde oss till ”gudar;” istället fick människan en 
levande själ. 1Mos. 2:4-7 
Människan skapades med en själ som har ett samvete. Vi är medvetna om att vi 
existerar och Gud gav oss fem sinnen (syn, hörsel, luktsinne och smaksinne), 
med vilka vi kan uppfatta information om vår omgivning. 
Människan är medveten om Guds existens medan djur och andra former av liv 
inte har den kapaciteten. Andra arter på jorden har blivit programmerade så till 
exempel en mygga, fågel eller katt är fast i sina respektive program och kan inte 
gå utanför sin gräns.  
Människokroppen har blivit programmerad av Gud att handla automatiskt utan att 
någon är tvungen att se till dess olika funktioner men själen har Guds attribut. 
Psalt. 139:13-18   

Gud har gett människan gåvan att lära känna honom och kunna tala med 
honom, det finns det däremot inga djur som kan.   

GUD ÖVERVÄGER  
Gud i all sin härlighet kunde inte komma tillbaka till sin skapelse och sin 
kännedom om Abraham, men Gud Sonen (Jesus) kunde göra det. Jesus och två 
änglar stannade hos sin vän Abraham i hans läger på sin väg att förstöra Sodom 
och Gomorra.  Joh. 8:54-58 
Det var mitt på dagen, för varmt att arbeta och Abraham satt i tältöppningen. Han 
kände genast igen dessa tre män, att de var från en annan, andlig dimension.  
Han förstod att Jesus inte var människa, utan HERREN. 1Mos. 18:16-17 18:1-4 
Abraham och Sara var nomader med ett primitivt boende men Jesus tog gärna 
emot en enkel måltid med en människa han älskade. Vers 



 
 

Kungars kung och Herrars Herre tog sig tid så Abraham kunde slakta en kalv, 
grilla köttet, och Sara kunde baka bröd. Jesus lät Abraham och Sara förbereda åt 
sig ”det bästa de hade” och ge honom det. Han kunde ha kallat på sina heliga 
änglar, sätta upp ett luftkonditionerat tält med en grill som kunde åstakomma det 
bästa mål mat de någonsin haft. 
Jesus visste att givande är viktigt och tog emot det som Abraham och Sara hade 
i kärlek. Sedan berättade Jesus för Abraham de goda nyheterna att Sara snart 
skulle bli havande. vers 9-10 
De hade svårt att tro det, eftersom Abraham var 99 år gammal och Sara var över 
90. Jesus förebrådde dem inte för deras otro; utan fortsatte tala med dem och 
försäkrade att de skulle få en son. vers 11-15 

GUD INTERVENERAR  
Gud är inte skyldig att förklara någonting för människor men Jesus visade att han 
ville kommunicera med Abraham och låta honom veta vad som skulle hända. 
1Mos. 18:16-17 
Det är i de följande verserna som Jesus ger oss skälet till att berätta för Abraham 
vad som skulle hända med Sodom and Gomorra; det var Abrahams tro på Gud 
och hans beredvillighet att göra Guds vilja. vers 18-22; Rom. 4:1-3 
Jesus visste att Abraham skulle be Gud skona folket i Sodom och Gomorra men 
det rörde inte honom. Abraham förstod att Jesus var en rättvis domare och 
framstod för honom som Jordens domare. vers 23-25 
Abraham hade en djup respekt för Jesus men på samma gång var han inte rädd 
för att fortsätta be. vers 26-33 
Ca 1300 år senare talade Gud till profeten Jesaja att Abraham var Guds vän 
vilket senare ocksä bekräftades av aposteln Jakob. Jes. 41:8; Jak. 2:23  

JESUS ÄR MER ÄN EN FRÄLSARE 
Många kristna förstår inte att Jesus är Gud och att Jesus och Fadern är ett. De 
tolv aposlarna hade varit tillsammans med Jesus i ca tre år och blivit fasta i tron 
att han var Messias och han var i ett desperat tillstånd en dag som Tomas bad 
att de skulle få se Fadern så skulle det få dem att tro. Jesus sa till Tomas att om 
han hade sett Jesu så hade han också sett Fadern. Joh. 14:1-12 
Gud Fader, Gud Sonen och Gud den Helige Ande, den treenige Gud, vill frälsa 
dig från dina synder, men han vill också vara din vän. Hör Jesu ord som han 
talade till sina lärjungar. Joh. 15:9-17 
Denna vänskap bygger på frälsning genom tron på Jesus och lydnad för hans 
bud. Jesus kan inte vara din vän om du hatar din nästa. Alla kristna skall älska 
varandra. 1 Joh. 3:14-24    

SAMMANFATTNING 
Gud har försonat mänskligheten med sig själv. 2 Kor. 5:17-21 



 
 

Men Gud vill också vara vår vän. Han vill att hans barn skall komma och lämna 
sina bördor, för att det skall stå klart att vi älskar honom och han är vår Fader. 
Gud är en Gud som bryr sig och vill ge oss av hans nåd dagligen precis som han 
gjorde med Adam och Eva innan de förkastade Gud. 1 Mos. 3: 8 
Är du Guds vän? Tar du honom med dig i vardagen eller tar du bara kontakt när 
du har ett nödläge?  
Gud sköter frälsningen, men människan måste godta vänskapen! Upp. 3:20  
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 

viktigare att du avslutar den rätt! 
 

Har du en plan för livet eller följer du bara med strömmen? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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