Guds allmakt och manniskors fruktan.
Ps 135:6 – HERREN kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup.

1 Introduktion: Gud är Gud – en kategori för sig.
❖ Vi tror på en enda Gud – inte en av många.
➢ Vi bekänner att det finns en enda Gud som uppenbarat sig för oss som tre distinkta personer:
Fader, Son och Ande.
➢ Bibelns Gud är unik och exklusiv, inte en av många möjligheter, inte relativ utan absolut
sanning.
❖ Gud är källan till allting annat som existerar: Han är Absolut Verklighet
➢ Skapelsen förhåller sig till Gud som skuggan förhåller sig till ett föremål – beroende
verklighet.
➢ Om Gud inte uppehåller sin skapelse upphör den att existera: I honom är det som vi lever, rör
oss och är till (Apg 17:28).
❖ Gud är allsmäktig och han är alltigenom god = Ingen fruktan!
➢ Gud är allsmäktig: Absolut ingenting begränsar honom överhuvudtaget
➢ Gud är alltigenom god: Absolut allting som Gud gör är perfekt och moraliskt fullkomnat,
ingen kan ställa honom till svars.

2 Guds allmakt: Vad säger gud om Gud?
❖ För att förstå något om Guds allmakt måste vi dyka ner i Hans egen uppenbarelse av sig själv.
❖ Vi skall se tre delar av detta:
➢ Guds deklaration om sig själv
➢ Guds vilja och allmakt uppenbarad genom korset
➢ Guds avsikter deklarerade genom profetia

2.1 Uppenbarelse – Guds eget ord avslöjar vem han är.
❖ Av egen makt och eget förstånd kan vi aldrig veta någonting med säkerhet om Gud. Det bästa vi
skulle kunna åstadkomma är spekulation, detta är essensen av mänsklig religion, filosofi och
ideologi – människors fåfängliga tankar om Gud.
❖ För att vi skall kunna känna till någonting alls av den objektiva sanningen om Gud måste han
uppenbara den för oss, uppenbara sig själv.
➢ Guds uppenbarelse av sig själv för oss kommer i två former, hans allmänna uppenbarelse
genom själva skapelsen (Rom 1:19-20), och hans särskilda uppenbarelse till oss genom sitt
ord.
➢ Bibeln innehåller Guds kompletta särskilda uppenbarelse till oss och är tillräcklig för att ge all
nödvändig kunskap om vem Gud är, vad han avser med oss och hur vi skall förhålla oss till
honom.
➢ Bibeln är av nödvändighet ofelbar – Direkt inspirerad av Anden (verbal planary inspiration).
Därför att om inte Guds ord är ofelbart inspirerat av honom själv genom Andens direkta
inspiration av mänskliga författare som nedtecknat Gud egna ord på ett sätt som säkerställer

att allt Gud vill säga blir sagt, så kan vi inte säga någonting med säkerhet – då är allting
spekulation och vi är tillbaka i människoskapad religion igen.

2.2 Guds deklaration
❖ Genom sitt ord talar Gud till oss om vem Gud är, här är några exempel:
➢ Jag är den ende och jag gör vad jag vill (Jes 43:11-13)
➢ Jag gör så att allting händer (Jes 46:9-10)
➢ Ingen kan betvinga mig (Dan 4:32)
➢ Jag är obegränsad (Job 42:2)
➢ Min vilja sker (Ps 115:3)
➢ Med mig är allting möjligt (Matt 19:26)
❖ Gud är aldrig någonsin hjälplös eller bakbunden, ingen kan måla in honom i ett hörn eller
omkullkasta hans planer, Gud hoppas inte – han vet och gör, Gud blir aldrig frustrerad – han styr
och ställer. Gud har verkligen allting i sin hand.

2.3 Korset: Gud vill och vill inte.
❖ Hur kan då Gud vara både allsmäktig och god när det finns så mycket ondska – det gamla
förlamande Teodicé problemet?
❖ Gud inte bara tillåter både mänsklig och satanisk ondska – han använder det som människor
avsett för ont för att i slutänden skapa någonting gott: Så stor är hans allmakt och vishet (1 Mos
50:20)
❖ Ingenstans blir detta mer uppenbart än vid korset: Den största synden och det värsta lidandet i
världshistorien vänder Gud till den största segern och den mest underbara upprättelsen.
❖ Gud använde Judas synd för sina frälsande syften:
➢ Var det en synd för Judas att förråda Jesus?
➢ Svar: JA! Den allra största och svåraste synden över vilken Jesus uttalar sitt ve.
➢ Luk 22:3 säger att Judas handlade på direkt inspiration av Satan när han förrådde Jesus
➢ Jämför med Apg 2:23 – Jesus utlämnades efter Guds beslut och plan!
❖ Lukas beskriver i sitt 23:e kapitel olika syndfulla beteenden hos olika aktörer i Passionsdramat
➢ V.11: Herodes och hans soldater föraktade Jesus och hånade honom
➢ V.21: Den Judiska folkhopen ropade – Korsfäst! Korsfäst!
➢ V.24: Pilatus var feg och gav efter för vad folket krävde fast han själv inte fann Jesus skyldig
till någonting – det kallas justitiemord!
➢ V.36: De romerska soldaterna (Hedningarna) hånade Jesus och plågade honom utöver själva
dödsstraffet genom korsfästelse.
➢ MEN: Samme Lukas skildrar i Apostlarnas bön i Apg 4:27-28 hur just dessa som gaddat sig
samman mot Jesus gjort vad Guds makt och Guds beslut hade bestämt!

2.4 Profetia: Inte bara förkunskap utan avsikt och genomförande
❖ Jes 53 är en bibeltext som de flesta i vår kultursfär med åtminstone en grundläggande
allmänbildning kan identifiera som en text om Jesus. Men Jesaja bok skrevs omkring 700 år före
Jesu födelse.
❖ Jes 53:3-4 talar om Jesu lidanden, att han bar våra sjukdomar att människor såg honom som
hemsökt av Gud. Det var våra synder han bar.

➢ Jämför med Jes 53:10: Det Behagade (Hebr. Chaphets) Yehovah att slå honom. Hur kan det
behaga Fadern att slå sin son för våra synders skull?
➢ Behagligheten här är inte i händelsen i sig utan i dess utkomst:
▪ Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare
(Rom 5:8),
▪ Han visar sin rättfärdighet genom att låta Kristi blod bli ett försoningsoffer för synder
Gud tidigare lämnat ostraffade (Rom 4:25).
➢ SKB:s översättning av Heb 2:10 är väldigt träffande och fångar just detta på ett förträffligt
sätt:
▪ Det var värdigt honom (det enda lämpliga och helt passande) att han, som är orsaken till
att allt finns och genom vilken allt existerar, när han ville föra många söner och döttrar
till härlighet, blev upphovsmannen (den förste) som leder dem till frälsning (befrielse,
räddning) genom lidande. (Heb 2:10 SKB).
➢ Guds allmakt är långt mycket större än det största av lidanden, så mycket så att till och med
det hemska i lidandet självt slutligen böjs till att tjäna Guds syften.

3 Avlägsna fruktan
3.1 Ett exempel att studera
❖ Det finns ett påstående som cirkulerar inom kristen kultur och som man ibland hör användas av
olika kristna profiler och förkunnare: ”Uppmaningen ’var inte rädd’ ges 365 gånger i Bibeln, en
gång för varje dag på året”.
❖ Huruvida det är sant eller inte vet jag inte, troligen är det inte så, men klart är att just
uppmaningen ”Var inte rädd!” eller ”Frukta inte!” är vanligt förekommande och ett stadigt tema
genom hela Bibeln i Guds handlande med människor.
❖ Citatet om 365 uppmaningar kommer ursprungligen från en lutheransk pastor i Rumänien vid
namn Richard Wurmbrand, ur hans bok ”In God’s Underground”.
➢ Wurmbrands liv är en oerhört inspirerande historia och hans böcker är väl värda en läsning,
den mest kända av dem är ”Tortured for Christ” som även gjorts om till film.
➢ Wurmbrand berättar i ”In God’s underground” hur han greps av Rumänska hemliga polisen
den 29 februari år 1948 och fördes iväg för att förhöras, torteras och troligen låsas in under
lång tid för sin tro på Jesus och sin förkunnelse av evangeliet i en kommunistdiktatur. Han
skriver att han ”Då mindes att det i Bibeln står skrivet 366 gånger – en gång för varje dag på
året – ”Var inte rädd!”: 366 gånger, inte bara 365, för att även ta skottåret i beräkning. Och
den här dagen då jag greps, var 29:e februari – ett sammanträffande som sa mig att jag inte
behövde frukta någonting.”
➢ Wurmbrand genomgick oerhörda lidanden och i stor sett daglig tortyr, men knäcktes aldrig
och övergav aldrig sin tro. Han hade förstått någonting oerhört viktigt om Guds allmakt som
burit den lidande kyrkan genom 2000 år av förföljelser.

3.2 Jesu egna ord
❖ Jesus talar om fruktan i Lukas kap 12: Vi skall frukta Gud, och ingenting annat.
➢ Luk 12:4-7 sätter Gudsfruktan, människofruktan och Guds allmakt i sitt rätta sammanhang.
➢ Del av att ha tro är att lita på Gud och på att vad som än händer så har han det i sin hand och
låter allting samverka till det bästa.

➢ Vidare i Luk 12:31-32 kommer så ett löfte: Var inte rädda, för er fader har redan beslutat att
ge er riket. Det ä redan klart, utgången är viss, segern är vunnen och ingenting kan ändra på
det faktum att Guds rike tillhör sådana som er.
❖ Även i avskedstalet i Joh 14:1 inleder Jesus med: ”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig”
➢ Uppmaningen ”Känn ingen oro” översätts i SKB med ”Låt inte era hjärtan vara oroade
(förfärade). [Låt er inte bli skrämda av situationen.]”
➢ Det är en uppmaning som gäller genom alla tider, och som kanske behövs ännu mycket mer i
den tid som nu är.

3.3 Exemplet Paulus
❖ En av de mest orädda karaktärerna i Bibeln är Paulus, som verkligen fick erfara vad det innebär
att lida för Kristi namns skull, men som också fick et unikt mått av tro att genomleva allting han
var med om i sitt liv som apostel till hedningarna.
❖ Ett av de allra första bibelställen som jag memorerade är Fil 4:6-7
➢ De verserna talar om att lämna över till Gud, att göra våra önskningar kunniga inför honom.
➢ Då får våra tankar skydd i Kristus, d.v.s. vi kommer inte att ha fruktan i våra tankar utan vi
kommer att fyllas av Guds frid – Därför att Gud är Gud!

4 Avslutning och applikation: Stå emot fruktans ande!
❖ Var inte rädd för nuläget – Namnet Jesus är större än namnet på någon sjukdom!
➢ Det finns en aktiv kraft som vill tvinga på en ande av fruktan över alla människor men kanske
allra mest över Guds folk för att göra oss passiva och rädda.
➢ Gå inte på den finten, minns Guds allmakt och var frimodig!
❖ Var ljus och salt – Visa andra din tro.
➢ Tala inte ord av rädsla, tala ord av tro!
➢ Handla inte från en position av rädsla, handla med vishet, frid och omtanke.
❖ Var kärlek – visa andra vem Jesus är.
➢ Kärlek uttrycks bäst i handling – var Jesu händer och fötter till de som behöver dig.
➢ Kärlek uttrycks också i tal – berätta om var ditt hopp ligger, om den Gud som håller dig i sin
hand och om att du inte är rädd därför att han är med dig alla dagar intill tidens slut!

AMEN!
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