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Guds person, väsen och egenskaper 
 
Inledning. Vid en intervju inför riksdagsvalet nyligen sade en svensk partiledare apropå 
frågan om vederbörande trodde på Gud att ”ja, om Gud är ett knippe normer och 
värderingar”. Inom hinduismen tror man på tusentals olika gudar på olika nivåer, inom 
buddismen finns ingen tydlig Gud som man skall tro på, inom New Age är Gud nån slags 
opersonlig kraft som alla kan både erfara och bli en del av, och inom islam, judendom-
kristendom1 delar man tron på en Gud som är en person med specifika egenskaper, men 
dessa egenskaper skiljer sig emellanåt starkt åt. Vad Gud är, om Gud finns, finns det många 
olika uppfattningar om. Det här bibelstudiet handlar om Gud2, och Guds person, väsen och 
egenskaper såsom Bibeln framställer det och kristendomen under historien har uppfattat 
det. 
 
Guds person, väsen och egenskaper. Det finns ett antal grundläggande saker när det gäller 
Guds person, väsen och egenskaper man måste ha med sig för att kunna förstå vad Bibeln 
säger om Gud. Vi går igenom de allra viktigaste (det finns naturligtvis fler): 
 

1. Gud finns, Han existerar, Han är (hebr JHVH): 2 Mos 3:14. Gud är den Ende (se 
nedan) som äger liv i sig själv (Joh 5:26). Jesus tillämpar detta namn på sig själv med 
uttrycket ”Jag Är” (grek ego eimi), se t.ex. Mark 14:26, Joh 8:24, 8:58. 

2. Gud existerar oberoende av skapelse och är den yttersta orsaken3 till allting eftersom 
Han är Skaparen: 1 Mos 1:1, Ps 90:2, och skapelsen är ständigt beroende av Gud för 
sin fortsatta existens och välfärd: Hebr 1:3, Kol 1:17, Apg 17:26-28. 

3. Gud är en4, den Ende, ”Denne”: 5 Mos 6:4, Jes 46:4, 48:12, Job 23:12, Rom 16:27, 1 
Tim 1:17, Jud 1:25, 1 Kor 8:6.  

4. Gud är en person, Han har självmedvetande och självbestämmande (dvs en egen 
vilja): 2 Mos 3:14, Ef 1:9-11, Ps 115:3. 

5. Gud är ande, dvs icke-kroppslig: Joh 4:24, 2 Kor 3:17, Jes 40:135 
6. Gud är levande: Jos 3:10, Jer 10:10, Dan 6:26, Apg 14:15 
7. Gud är unik: Jes 44:6-86, 2 Mos 8:10, 5 Mos 33:6, 1 Sam 2:2 
8. Gud är annorlunda: 4 Mos 23:19, Ps 50:21 

                                                        
1 Vi skriver judisk-kristen tro därför att de grundläggande uppfattningarna om Guds person och väsen i allt 
väsentligt delas av judendomen och kristendomen. Däremot skiljer de sig åt när det gäller om och i sådana fall 
hur treenighets-tanken ryms inom Guds väsen. 
2 Vårt svenska ord för Gud tros härstamma från från det indo-europeiska ordet ghuto, vilket rent etymologiskt 
anses betyda den man ropar på (jfr 1 Mos 4:26). Det engelska ordet God anses härstamma från good, liksom 
tyskans Gott från gut. I hebreiskan används det urgamla semitiska ordet ’el och i grekiskan theós. Gemensamt 
för alla dessa ord är att de pekar på en den grundläggande föreställning hos mänskligheten om en yttersta 
orsak, ett tillvarons ursprung och en källa till allt liv: en personlig skapar-Gud, som dels går att kommunicera 
med, dels är den yttersta orsaken till moral och värderingar. 
3 Jfr Kalams kosmologiska argument för Guds existens: Premisser: 1) Allt som börjar existera har en orsak, 2) 
Universum har börjat existera. Slutsats: Universum har en orsak. Den orsaken måste ligga utanför universum. 
4 Hur denna enhet går ihop med att Nya testamentet antyder att Gud är tre-enig är en fråga för senare studier. 
Men en del av svaret ligger i Jesu ord: Jag och Fadern är ett (Joh 10:30). 
5 När Bibeln tillskriver Gud mänskliga egenskaper, ex att Han har händer och fötter, brukar teologer kalla detta 
för en antropomorfism, dvs att Bibeln använder ett mänskligt bildspråk för att förklara något om Guds 
egenskaper som inte skall tas bokstavligt. 
6 Se även Jes 43:10, 45:18, 46:9 
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9. Guds vilja gör att han handlar, dvs Han är aktiv i historiens gång och griper in i dess 
skeenden i enlighet med Sin vilja, och Hans egenskaper blir synliga i Hans handlingar: 
Ps 115:3, Ps 135:6. 

10. Gud är evig, oberoende av tiden, och oföränderlig, Han förändras inte: Ps 90:2, Hebr 
13:8, 1 Sam 15:29. 

11. Gud är fri och suverän: Hos 14:5, Joh 10:18, Rom 9:10-16,20f, 11:34-35, Jes 45:9 
12. Gud är osynlig: 2 Mos 33:20, Job 9:11, Kol 1:15 
13. Gud är allvetande: Ps 139:2f, Dan 2:22, Matt 6:8, 1 Joh 3:20 
14. Gud är allseende: 2 Krön 16:9, Ords 5:21, Hebr 4:13 
15. Gud är outrannsaklig, går inte att förstå fullt ut: Job 5:9, Pred 3:11, Jes 40:28, Rom 

11:34, 1 Kor 2:16. Även om det är sant finns det sådant som vi kan förstå därför att 
Gud har valt att uppenbara det: 5 Mos 29:29 

16. Gud är allestädes närvarande: 5 Mos 4:7, Ps 139:5f, Jes 66:1 
17. Gud är allsmäktig: 1 Mos 18:14, Jer 32:17, Dan 4:32, Luk 1:37, Matt 28:18 
18. Gud är (moraliskt) fullkomlig: 5 Mos 32:4, Ps 18:31, Matt 5:48, Pred 3:14 
19. Gud är sann: Jer 10:10, Joh 17:3, Tit 1:2, Hebr 6:18, 1 Joh 5:20 
20. Guds egenskaper går – till en viss gräns – att lära känna genom skapelsen: Rom 1:19-

20, Ps 19:2-7, men Hans fulla väsen kan bara förstås om Han frivilligt uppenbarar Sig 
för människan: Ps 19:8-15, Joh 1:14-18. 

21. Gud är rättfärdig, hela jordens domare, men är också kärleksfull och god och förlåter 
människor deras synder: 1 Mos 18:25, 2 Mos 34:6-7 

22. Gud är en Han, alltså inte en man i mänsklig mening, men en Han såsom varande ur-
Fadern, från vilket allt vad fader heter har fått sitt namn (5 Mos 1:31, 32:6, Ps 68:6, Ef 
3:15). Man och kvinna i mänsklig mening är skapade till Hans avbild (1 Mos 1:27, 
2:21-24, 1 Kor 11:7-12). Detta är viktigt att framhålla eftersom man—kvinna-
relationer och goda far—barn-relationer fungerar som Skaparens vittnen om Guds 
kärlek till sitt folk (Hos 3:1, Hes 16:8) och Kristus och församlingen (Ef 5:22-33). 

 
Betydelsen av att förstå något om Guds person och egenskaper. Som antytts ovan 
uppenbarar sig Guds egenskaper främst genom skapelsen och Hans sätt att handla i 
historien. Guds olika egenskaper kan också förstås genom andra av Hans egenskaper. Gud 
handlar alltid i enlighet med sina egenskaper och är fullständigt konsekvent därvid. 
Vi ger två exempel: 

1. Det centrala i kristendomen, evangeliet om Jesu försoningsdöd och uppståndelse, 
det som människor skall tro på för att bli frälsta (1 Kor 15:1-11, Joh 3:16), är i själva 
verket ett utflöde av och en nödvändig och logisk konsekvens av Guds egenskaper i 
allmänhet, och i synnerhet av Hans rättfärdighet och Hans kärlek: 2 Mos 34:6-7, Ord 
17:15.  

2. Det finns också sätt att argumentera för Guds treenighet utifrån Guds eviga kärlek, 
för kärlek förutsätter någon att älska och Gud har ingen att älska om Han inte i sig 
själv utgör en gemenskap. Bibeln kan så beskrivas som en berättelse om kärleken 
mellan Fader och Sonen där Anden utgör kärleken mellan dem. C S Lewis kallade 
detta för den ”gudomliga dansen” som vi inbjuds att vara med i. 
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