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GUD BLIR ALDRIG ÖVERRASKAD 
Det är viktigt att inse att Gud inte reagerar på händelser; istället utvecklar han en 
fullkomlig plan som finns på plats före skapelsens början. Då Gud kan se tillbaka 
i det nuvarande och in i framtiden på en gång i en panoramablick, finns det inget 
som kan  överraska honom. Gud skapade änglarna med en fri vilja och visste 
redan att Satan skulle revoltera och dra med sig en tredjedel av änglarna. Trots 
denna förhandskunskap, gjorde Gud inte upp en plan för änglarnas räddning. 
När de en gång hade avfallit från Gud, skulle de bli förpassade till den Brinnande 
Sjön. Matt. 25:41; Upp. 20:10 

FÖRSONINGEN 
 Som vi har sagt förut i vår serie, skapades människan för ett syfte; att bevisa 

Guds rättfärdighet. Rom. 3:20-31 
 När Gud skapade sina mängder av änglar, talade han inte om för dem att 

Lucifer skulle bli missnöjd och bedra en tredjedel av dem. Det var en 
hemlighet som Gud höll för sig själv för att änglarna skulle ha ett fritt val att 
antingen tjäna Honom eller revoltera. Efter denna logik, visste änglarna 
sannolikt inte om konsekvenserna med synden och den brinnande sjön. 
Dessutom uppenbarade Gud inte sin plan till dem för skapelsen av 
människor, deras syndafall, och försoningen för de som ångrade sin synd. 
Paulus gör detta klart för oss i 1 Kor. 2:1-9; Rom. 16:25-27; Ef. 3:1-11;  
Kol. 1:25-29 

 Gud är helt nöjd med sig själv; Han känner sig inte ensam. Gud skapade 
änglar som skulle sköta universum och människan blev speciellt skapad för 
att bemöta Lucifers syndproblem. För att bevisa sin rättfärdighet, ställde Gud 
Adam i en fullkomnad paradisträdgård där synden inte fanns. Om Gud hade 
menat att människan aldrig skulle bli frestad, skulle han aldrig skapat 
Kunskapens träd, med direkta instruktioner om hur hon skulle hantera detta 
träd, och då skulle Satan aldrig ha haft något att fresta Adam med.  
1 Mos. 2:15-17 

 Bibeln talar inte om hur länge Adam och Eva levde lyckliga och syndfria i 
Edens Lustgård. Allt vi vet är att en dag kom Djävulen dit för att fresta dem 
med synd. Om de hade motstått frestelsen, skulle allt ha varit över för Satan 
ock han skulle ha kastats i den brinnande sjön för att ta sitt straff.  Vi kan göra 
denna slutsats från det faktum att Gud också hade planterat Livets träd i 
lustgården, som skulle tjäna mänskligheten i evighet. När en gång Adam och 



Eva föll för djävulens lögner, dog de andligen på grund av sin synd och drevs 
ut ur lustgården. 1 Mos. 3:1-8, 22-24 

 Innan Gud drev ut Adam och Eva från Edens Lustgård spilldes blod i ett 
första offer för att visa dem och änglarna löftet. 1 Mos. 3:9-21 

 Djuroffrens tid hade börjat, och genom att läsa följande bibelverser, står det 
klart att Adam och Eva fick instruktioner om vad Gud väntade sig av sitt folk. 
1 Mos. 4:1-11 

 Under de följande tusentals åren, skulle Gud tala till sina profeter om en 
kommande Återlösare, som skulle rädda mänskligheten från synden. Job 
kände till detta, och gjorde ett uttalande. Job 19:25-27 

 Profeten Jesaja fick en underbar profetia om den kommande Återlösaren.  
Jes. 53:1-10 

 De som levde innan Jesus dog på korset, blev inte frälsta från sina synder 
genom djuroffer utan genom ånger och tro på den framtida Återlösaren.  
Rom. 4:1-5 

 Ängeln visade Maria att det barn hon skulle föda skulle bli Återlösaren, 
Messias. Luk. 1:26-37 

 ENDAST EN HELT OCH HÅLLET SYNDFRI PERSON KUNDE BETALA 
FÖR MÄNNISKANS SYNDER. Gud är helig och syndfri; Han är ljuset och i 
Honom finns inget mörker. 1 Joh. 1:4-10 

EVANGELIETS HEMLIGHET FÖRKLARAD 
Det var bara Gud själv som kunde betala för människosläktets synder. 
Därför är försoningen egentligen att Gud förlikar sig med sig själv och 
betalar för alla människornas synder, från Adam till den sista människan på 
jorden! Detta låter omöjligt, så vi ska ta det om igen, på ett annat sätt: Gud 
försonade människan med sig själv genom att låta Jesus, guden/människan 
betala för alla de synder som människorna har ådragit sig. Hebr. 9:1-28  

SAMMANFATTNING 
 Änglarna är skapade varelser som är eviga. De skapades med en fri vilja men 

det finns ingen återlösning när de syndar.  
 Människan är en skapad varelse med själ som är evig och aldrig kan dö. 

Människan skapades med en fri vilja och möjligheten att bli återlöst (återköpt) 
om hon vill vända sig från sina synder och ångra dem. Jes. 55:6-11 

 Satan kan inte stjäla din frälsning men han kan förstöra ditt vittnesbörd och 
kan göra dig utan lön i Himlen samt reducera dig till en stackare utan 
ärekrona. Rom. 8:31-39; 1 Kor. 3:11-15 

ÄR DU KLOK NOG ATT FÖRSTÅ DESSA SANNINGAR ELLER ÄR DU 
ÖVERLISTAD AV DJÄVULEN? 

 



HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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