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GUDS HEMLIGA VISDOM 
For att den kristne skall kunna forsta Gud och hans garningar, sa maste vi 
komma till grepp med att Gud har icke givit oss kunskap om hans liv i evigheten.   
q Allt vi vet ar att Gud har alltid funnits till och kommer alltid att finnas till. Han ar 

en evig Gud som icke har nagon borjan eller nagot slut. 2 Mos.3:13-15; 
Jesaja 45:21-22, 46:9-10; Hebr.6:13 

q Icke heller talar Biblen om for oss varfor Gud skapade en fysisk skapelse, nar 
han sjalv ar en Ande. Joh.4:21-24 

q Gud har talat om for oss i Biblen om Lucifers uppror emot Gud, det 
fruktansvarda rymdkriget, rattegangen emot Lucifer, hur han blev nedslangd 
till jorden med sina fallna anglar, hur manniskan blev skapad och syndafallet. 

q Gud stod anklagad infor alla anglar som han hade skapat, att han icke var en 
rattfardig Gud. For att visa sin rattfardighet, sa sande han sig sjalv i form av 
sin enfodde Son till jorden (Joh.14:8-11) for att betala for manniskornas 
synder och gora det mojligt for syndiga manniskor att bliva forlatna och 
raddade ifran lagens forbannelse. I Biblen kallas detta for GUDS HEMLIGA 
VISDOM! Lukas 8:9-10; Rom.16:25-27; 1 Kor.2:1-9; Efes.1:9-12 

 
GUD AR EN VARELSE – ICKE EN KRAFT 
Lucifer forsoker med all sin makt att lura manniskorna till att tro att Gud ar en 
kraft, icke en varelse med en personalitet, en vilja, intellegent, en tankare, en 
arkitekt, en skapare, som alskar att skapa saker och ting. 1 Mos.1:1, 26-27; 
Psalm 139:1-18; Joh.3:16 
 
GUD AR ALLVETANDE 
Gud ar icke begransad i tid, som alla anglar och alla andra skapade varelser, 
inraknat manniskan. Hans skapelse loper pa en tidslinje och allt skapat ar 
begransat, ingen kan resa bakat i tiden eller fram i tiden.  
q Men Gud har, innan han paborjade skapelsen, full kunskap om de val och 

aktioner som alla hans skapade varelser skulle gora, och han har darfor lagt 
in omstandigheter, sa att allt skall arbeta ut for hans slutgiltiga plan for 
skapelsen, oavsett hur mycket motstand hans skapade varelser kommer att 
gora. Kol.1:25-29 

q Det var Guds vilja att utvalja Abraham och hans sad till att bevara Guds Ord 
och giva liv till Fralsaren. 5 Mos.7:6-11 

q Det var Guds vilja att utvalja jungfru Maria till att bara Guds sad och foda 
Guds Son. Lukas 1:26-56 

 
Har du oron till att hora med? 


