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Tre grunddimensioner
I Johannesevangeliet och 1 Johannes
brev finns det tre tillfällen där Gud beskrivs med ett substantiv. Vanligvis brukar
vi ju beskriva saker med adjektiv, också
Gud. Men vid de här tre tillfällena används inte den formen utan Johannes
skriver: ”Gud är… ande, ljus och kärlek.”
De där tre beskriver Gud utifrån tre olika
synvinklar. De visar oss också på tre olika
grunddimensioner i vårt liv tillsammans
med varandra och med Gud.

Kärlek
Det mest kända av dessa Gud är-ställen
hittar vi i 1 Joh 4:8 ”Den som inte älskar
har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.” Kärlek beskriver Guds innersta väsen. Det är kärnan och drivkraften hos
Gud. Gud väljer inte att älska, han älskar
därför att han är kärlek.

Kärlekens riktning är utåt. Johannes skriver att vi älskar, därför att Gud först har
älskat oss. Vi är alltså kanaler för Guds
Tillbedjan
kärlek till den här världen. Det är därför
I Joh 4:24 Står det att ”Gud är ande, och
det är så viktigt att lära känna Gud och
de som tillber honom måste tillbe i ande Närvaro
leva i nära gemenskap med honom. Det
och sanning.” Att Gud är ande säger nå- Johannes skriver: ”Gud är ljus och inget är då som hans kärlek får möjlighet att
got om Guds natur. Gud är inte materia. mörker finns i honom.” (1 Joh 1:5) Ljuset beröra och förvandla våra och andra
Gud är ingenting vi kan skapa. Gud är
beskriver Guds karaktär. Det beskriver
människors liv.
ande och är närvarande överallt och hela också hans närvaro och vad som sker när
tiden. Jesus säger att den som tillber
vi möter denna närvaro. Guds karaktär
De här tre grunddimensionerna i både
Gud måste göra det på ett sätt som över- är helighet. Ljuset avslöjar och befriar.
det kristna livet och församlingens liv
ensstämmer med hurdan Gud är. Det är Johannes skriver om hur vi kan ha gekommer vi att fördjupa oss i under höstillbedjan i ande och sanning. Det hand- menskap med Gud och med varandra.
ten. Välkommen till Brofästet och vällar inte om platser och ritualer. Det
Det kan bara ske när vi ”vandrar i ljuset” kommen till en spännande höst i vår
handlar om hjärtat och om att i sanning Här får vi leva i förlåtelse och försoning. gemenskap!
ge sig själv till honom. Tillbedjan är den
dimension som har riktningen uppåt.
God bless, Peter S

Bönekursen
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Onsdagar kl 18.30 - 20.00

Söndagar kl 16.00 Gudstjänst och fika

Börjar med enkelt fika sedan undervisning, samtal och bön

16 sept

Jan-Ove Gullhaug

30 sept

Peter Svanberg

19 sept

Tillbedjan

14 okt

Magnus Lager

3 okt

Begärande bön

28 okt

Peter Svanberg

17 okt

Förbön

11 nov

31 okt

Obesvarad bön

Gudstjänst med små och
stora. Malin Asteberg m fl

14 nov

Lyssna till Gud

25 nov

Peter Svanberg

28 nov

Motstånd

9/12

Adventskväll i Brofästet

Övriga onsdagar är det bön kl 19-20

Brofästets
vision:
Vi vill att
människor ska
komma till tro
på Jesus, och bli
en del av en
gemenskap där
alla växer i tro
och kärlek.

30/9 samt 25/11 hålls församlingsmöte efter
gudstjänsten
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