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En favoritsysselsättning för mig är att promenera långa rundor längs stranden 
och beundra Stilla Havet tillsammans med min fru. Det är är en särskilt vacker 
syn i Norra Californien där det finns jättelika klippor som sticker upp ur vattnet. 
Men tyvärr ser man ofta stranden nedskräpad med drivved som har kastats upp 
av vågorna vid högvatten.  
I den andliga världen kan jag se tusentals vinddrivna kristna som har farit illa 
under livets prövningar och blivit utkastade likt skräp på en strand. Herren har ett 
budskap för de av er som är sårade, utmattade och utan hopp. Det kan bli en ny 
början för dig just idag! 

VILKA FÖRLÅTER GUD? 
Bibeln säger oss att änglar och människor är de enda former av evigt och 
moraliskt liv som Gud har skapat. 
Änglar skapades med friheten att tjäna Gud eller gå sin egen väg. Lucifer valde 
det senare. Hes. 28:12-18 
Det var inte bara Lucifer som gjorde uppror mot Gud, han tog också med sig en 
tredjedel av alla änglar i sitt fall. Upp. 12:3-4, 7-10 
Gud hade ingen räddningsplan för änglarna; de dömdes till den Brinnande Sjön 
och eviga straff eftersom de hade syndat. Matt. 25:41; Upp. 20:10 

Änglarna blev syndare utan hopp av eget val. Det finns ingen förlåtelse 
för änglar och inte heller för fallna änglar.  

  

Så fort Adam och Eva hade syndat, talade Gud om sin räddningsplan för dem. 
1 Mos. 3:8-15 
Gud upprepade sitt löfte om frälsning till Abraham. 1 Mos. 12:1-3; 22:16-18 
Tecknet för frälsningen var ett offer som började med Adam och Eva vilka Gud 
klädde i djurskinn, som ritualen med offer som Gud gav Moses. 2 Mos. 12:1-13 
Reguljära offer skedde i det flyttbara tabernaklet och senare i Jerusalems tempel. 
Aposteln Paulus förklarade detta för oss. Hebr. 9:1-9 
Det slutliga offret var Jesus. vers 10-14 

Människan kunde inte giva lösen för sin egen synd, så Gud tog iniativet 
och betalade för våra synder genom Kristus och försonade oss med Gud.   
2 Kor. 5:17-19; Kol. 1:12-20 



VARFÖR FÖRLÅTER GUD MÄNSKLIGHETEN? 
Gud förlåter mänskligheten på grund av KÄRLEK! Joh. 3:16-21  
Men Bibeln talar inte om varför Gud älskar människor. 
Älskar inte Gud de änglar som han skapat? Det enda svaret finns i Bibeln och 
säger att de har som uppgift att vara våra tjänare. Hebr. 1:1-14 

KAN DU TA EMOT GUDS FÖRLÅTELSE? 
Somliga är för stolta för att kunna acceptera Guds kärlek och förlåtelse, medan 
andra är så nerslagna av Djävulen att de inte tycker de förtjänar förlåtelse. Hat, 
vrede, förakt, ovilja att förlåta andra och avund är bara en del av de ting som 
hindrar många från att ta emot Guds kärlek.  

1. Somliga tror att människan inte förtjänar förlåtelse. Rom. 5:1-11 
2. Några tror att vi måste göra goda gärningar för att bli förlåten. Ef. 2:8-10 

Det behövs en handling i tro, tacksamhet och glädje om du ska komma till Gud 
och att du tar emot det offer hans Son gjorde på korset, och att med ödmjukhet 
tacka Jesus Kristus för att han har frälst dig och gett dig ett evigt liv i Himlen!  
Psalm 103:1-13 
Att inte göra det är att förolämpa Gud och kalla honom en lögnare! Rom. 1:16-22 
Avsäg dig din stolthet, ödmjuka dig inför Herren och tag emot den stora kärlek 
som Gud har för dig! Jak. 4:6-10; Psalm 147:1-2 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar frälsningen men hur du 
avslutar den. 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 

 

Se även serien “Hur kan jag veta att Gud har förlåtit mig? för ett djupare 
studium om förlåtelse. Många kristna är inte trygga i sin frälsning, medan andra 
inte är säkra på att Gud har förlåtit dem alla deras gamla synder, dessutom 
finns det andra som tror att Gud har förlåtit dem men att de måste lida av 
sjukdomar och på det sättet betala för deras syndiga livsstil innan de kom till 
Kristus. Helt enkelt sagt, det är många kristna som kämpar i Satans träsk av 
skuld och bedrägerier som inte riktigt vet vad Bibeln säger om Guds förlåtelse 
efter frälsningen. 
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