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ATT KUNNA FORSTA GUD OCH HANS VERK 
Om den kristne icke har lart sig vem Gud ar och vad hans syfte for manniskan pa 
jorden ar, sa kommer den kristne att vara forvillad. Job, som levde under samma 
tidsperiod som Abraham, som var fodd cirka 1948 efter Adam, vilket ar cirka 
femtusen ar sedan, horde Gud fraga honom hur skapelsen hade skett.  
Job 38:1-41 
 
Manniskan har inget val, utan hon maste acceptera Guds vilja under alla 
omstandigheter! Jesaja 55:6-13  
 
VAD BIBLEN SAGER TILL OSS 
1. Nar Gud borjade skapelsen, sa fanns icke manniskan till. Endast anglar blev 

skapade som levande varelser, som hade formagan att kunna fatta egna 
beslut, eftersom de hade fatt en fri vilja ifran Gud.  Nar Lucifer anvande sin 
fria vilja till att gora uppror emot Gud och leda en tredjedel av anglarna till att 
stodja honom, sa blev han skild ifran Gud och domd till den Brinnande Sjon. 
Matt.25:41 

 
2. Lucifer overklagade sin dom och anklagade Gud for att vara orattfardig.  

Detta skapade tvivel bland de heliga anglarna som hade valt att vara med 
Gud (Romar. 3:20-26).  Vid denna tidspunkt skulle Gud ha kunnat fattat ett 
beslut att radera ut hela skapelsen, inraknat alla anglar.  Detta ar icke en 
tanke som ar underlig att tanka, om vi laser foljande bibelversarar.  
1 Mos.6:5-8; 4 Mos.14:10-24 

 
3. Om vi gor ett sammandrag varfor manniskan blev skapad, sa kommer vi fram 

till en enkel, men mycket besvarande tanke, manniskan var skapad for att 
bevisa att Gud ar en rattfardig Gud.  I den forsta delen av denna predikoserie, 
sa har vi undersokt de tva forsta kaptlen av Job, dar vi finner ut denna strid 
mellan Gud och Satan.  Salunda, det krig som Lucifer startade for mer an 
7000 ar sedan (Upp.12:7-12) har en baring pa manniskorna, oavsett vad en 
person tanker eller tror. Manniskan har blivit tvingad in i ett krig, som hon icke 
har startat. 

 
4. Automatiskt blir alla man, kvinnor, och barn indragna i ett krig mellan Gud och 

Satan, och antingen strider man for Gud eller for Djavulen. Efes.2:1-7; 
Kol.1:10-14 

 
5. Lucifer har den lagliga ratten till att utmana varje soldat i Guds arme, med 

syfte att fordarva den kristne soldaten och sla ut honom. Lukas 22:31-32 


