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Vi har förut konstaterat att Gud är ljus och kärlek. 1 Joh. 1:4-5, 4:16 

HUR GUD HANDLADE MED FÖRKASTELSEN  
Eftersom mänskligheten hade förkastat Gud, så fanns det bara två möjligheter  
för Honom:  
1. Han kunde svara med att förgöra mänskligheten med ett permanent straff 

som ingen slipper ifrån (dvs. den brinnande sjön). Matt. 25:41  
2. Han kunde lägga till en flyktväg med en klausul som sade att han skulle 

förlåta mänskligheten dess förkastelse, men det skulle också behövas en 
försoning för att uppväga synderna. Joh. 3:14-18 

GUDS FÖRLÅTELSE  
Det kunde inte bli någon förlåtelse utan att någon fick betala för den för att kunna 
kompensera för syndaskulden (annars vore inte Gud rättfärdig). Rom. 6:23 
Gud i gestalt av sin Son, Jesus, tog överträdelserna på sig, och lät sig själv bli ett 
felfritt offer åt Gud. Hebr. 9:7-26 
I detta offer är alla de överträdelser som människor gör mot varandra, och bär på 
som en skuld till nästan och Gud, betalda till fullo av Jesus!  Joh. 1:29-34 
Om någon inte vill ta emot det friköp som Jesus erbjuder dem medan de lever på 
jorden, då dras det erbjudandet tillbaka vid döden, och de får betala utan slut, i 
evighet. Upp. 20:10-15 
Därför, oavsett hur svårt en person har förbrutit sig mot en annan, eller andra, så 
har den synden blivit betald för. Guds andliga lag kräver att vi som kristna måste 
förlåta andra även om de inte ber oss eller Gud om förlåtelse. Det spelar ingen 
roll hur du känner det, det finns ingen plats för känslor i denna andliga lag; den 
måste lydas om en människa vill bli förlåten av Gud.  
Att förlåta varandra är ingen möjlighet, det är en lag! Matt. 6:14-15, 18:21-35 
Vårt andra steg för att besegra förkastelse har inte bara med sig förlåtelse från 
Gud utan också att vi förlåter sådana människor som har sårat oss, oberoende 
av hur mycken smärta de orsakat. Psalm 36:1-12 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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