6 Alltings ursprung och mål
Fristadens bibelgudstjänst 2021-05-23. Kol 1:14-20

6.1 Inledning: Varför finns någonting?
 Om vi tror på en allsmäktig Gud som har skapat allting som finns, så kan vi ställa oss frågan:
Varför? Varför skapade Gud någonting alls?
 Faktum är att Bibeln egentligen inte riktigt ger oss ett klart entydigt svar på den frågan.
 Vi har en ”skapelse vers” (1 Mos 1:1) som säger oss att Gud skapade allting (egentligen
många fler verser som säger samma sak uttryckligen).
 Men det är svårt att finna en ”Motiv vers” som säger oss varför Gud valde att skapa allting,
eller någonting alls för den delen.
 Överlag svarar Gud mycket sällan på ”Varför” frågor, han är mycket mer intresserad av ”Vad”
och ”Hur” än ”Varför” och jag tror att det är en del i vår vandring med Gud att upptäcka och
lära oss om ”Varför” i takt med att vi lär känna Gud närmare.
 Var Gud ensam? Ville han ha sällskap?
 Längtade Gud efter gemenskap?
 Nej, Gud är fullkomlig och saknar ingenting.
 Längtade Gud efter Kärlek?
 Nej, Gud ÄR kärlek i sitt eget väsen och upphovet till att vad kärlek heter, han saknar
ingen.
 Fattades någonting för Gud?
 Nej, Gud är i sin innersta essens fullkomlig perfektion och saknar ingenting.
 Det är vad det innebär att vara allsmäktig Helig och Allsmäktig Gud.
 Gud är av evighet perfekt 3-enig gemenskap, kärlek och frid
 Så varför finns någonting?
 Svar: Någonting finns därför att det behagar Gud!
 Det behagar Gud, såsom varande utgivande kärlek, att dela med sig av det bästa och godaste
som finns: Gud själv.
 Vi finns för att ta del av Gud och förhärliga honom
 Gud är kreativ och vi är utflödet av hans kreativitet så som det behagade honom, på samma
sätt som en tavla inte finns till av någon annan orsak än att det behagade konstnären att
måla den.
 Konstnärens inspirerade målande är, i sin renaste och bästa form, en behagfull glädjeyttring
som är sig självt nog, den behöver ingen annan anledning.
 Vi finns för att ta del av Gud och för att förhärliga honom så som varande Gud.

6.2 Av Gud, genom Gud, för Gud (Rom 11:16, Kol 1:16, Joh 1:1-18)
 Johannesprologen lär oss att Gud skapade allting genom sitt ord (Logos) och att ordet är Kristus.
 Allting är skapat genom Kristus.
 Samme person, Sonen, som kom till oss som frälsare och tog mänsklig gestalt, var
närvarande i skapelsegärningen.
 Denne Kristus, Guds Logos, Sonen som själv är Gud, är Gud uppenbarad för oss (Joh 1:18,
Heb 1:1-3)
 Gud skapade allting för Kristus och till Kristus
 Vår värld är en stor teater där Kristus utspelar sig

 Allting som är skapat, är skapat just för att visa det Gudomliga dramat: Hjälten, Skatten är
Kristus.
 Av alla de myriader av skapade varelser och ting som Paulus kunnat lista i Kol 1:16, vad är det
han väljer att ta med?
 Varje hjälte behöver en skurk. Gud är stor nog att övervinna all tänkbar ondska och
triumfera över och igenom allting – även djävulen och hans makter.
 Meningen med hela skapelsen är att visa upp Kristus
 Meningen med Kristus är att förhärliga Gud (Joh 17:1-3)
 Eftersom allting finns för att uppenbara Kristus, och Kristus finns för att förhärliga Gud, är
meningen med skapelsen ultimat att förhärliga Gud = Att visa vem och hurdan Gud är

6.3 Förhärliga Gud genom att älska honom.
 Vad är egentligen evigt liv?
 Jesus lär oss i Joh 17:3 att evigt liv är att känna Gud!
 Missar vi detta så är vi helt vilse: Evigt liv utan Gud är Helvetet.
 Evigt liv är att Kristus får bli vår största skatt, vårt djupaste begär.
 Hur förhärligas Gud i dig?
 Det som ger dig djupast tillfredsställelse förhärligas av dig (Ps 27:4)
 Om Kristus är ditt djupaste begär, om han är dig nog och du kan leva eller dö utan allting
annat, så säger det någonting om hans härlighet för dig.
 Det som får dig att stråla av glädje förhärligas av dig (Ps 16:12)
 Du kan inte undgå att förhärliga det som är källan till din djupaste glädje.
 När Kristus blir det största du har blir Gud förhärligad i dig genom honom!
 Gud blir mest förhärligad i oss när vi är mest tillfredsställda i honom!
 Sök att maximera din glädje och njutning i Gud!
 Sök att aktivt skala bort annat som stör.
 Sök att öka glädjen och jublet i Herren!

6.4 Alltings mål är Gud själv.
 Himmelen är inte himmel utan Gud (Upp 22:1-5)
 Vad är din bild av himmelen?
 Vad har Gud för plats där?
 Detta är kraften hos martyrerna, den kärlek som övervinner allt.
 Ingenting betyder någonting skiljt från Gud.
 Vad du än behandlar som viktigt, det är bara verkligt viktigt i relation till Kristus.
 Det är därför Jesus talar om att samla skatter i himmelen, att dö bort från sig själv, att
älska genom att göra hans vilja och så vidare.
 Gudsfruktan är vishetens begynnelse (Ords 9:10)
 Du har vishet i den mån du förstår någonting i relation till Gud.
 Du kan vara hur smart, klok eller bildad som helst, men om din stora förståelse inte är en
förståelse satt i relation till Gud och en förståelse av sanningen om Gud och verklig
sanning så är din vishet dårskap.
 Allting blir meningsfullt i relation till Kristus.
 Även lidande, nöd och ondska har mening i Kristus.

 Det allra djupaste onda – mordet på Guds egen son, blir till den största och mest
meningsfulla segern i relation till Kristus.
 Allting sammanfattas i Kristus (Kol 1:20) och i Kristus så förhärligar allting Gud!

6.5 Avslutning: Lyft blicken och lev!
 Du har nu fått sanning – objektiv verklig sanning: Vad gör du med den?
 Hur ser ditt liv annorlunda ut i ljuset av detta?
 Kommer du att söka vishet?
 Kommer du att söka Kristus?
 Kommer du att söka honom som din högsta skatt?
 Allt detta är ett verk av Guds Ande.
 Be om en ny Pingst i ditt liv idag.
 Be om ett andens verk i dig.
 Be om att Gud förhärligar Gud i och genom dig och din glädje!
AMEN!

