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DEL 1: VAD ÄR PREDESTINATION?

HADE GUD EN PLAN FRÅN BÖRJAN?
Bibeln säger klart att Gud hade en plan för sin skapelse, som förbereddes före
skapelsens början. Denna kunskap blev inte känd för människan förrän på Jesu
tid och aposteln Paulus konstaterar att Jesu död och uppståndelse planerades
före världen kom till. Det skulle aldrig ha blivit någon korsfästelse om djävulen
och hans furstar hade känt till planen. 1 Kor. 2:7-8
I efesierbrevet ger Paulus oss litet mer information. Ef. 1:9-12; 3:1-6
Vi har skäl att tro att Gud visste om att mänskligheten skulle falla i synd och bli i
behov av räddning.
Vi kan också se att synden inte uppstod hos människan utan blev till innan Adam
och Evas födelse. Denna kunskap uppenbarades inte för Israels folk förrän ca
700 år före Kristus. Jesaja 14:12-20
Omkring 100 år senare fick vi mer information av Gud. Hesekiel 28:11-19
När Jesus kom till jorden i en människas skepnad, kände människor I Palestina
till Satan och att man kunde bli besatt av onda andar, men visste inte något mer
om det.
Jesus sade till folket att han inte var driven av Satan. Matt. 12:24-29
Jesus sade också till folket att han hade sett Satan kastas ner från Himlen.
Luk. 10:17-18
Inte förrän ca 90 år efter sin födelse avslöjade den uppståndne Jesus vad som
hände I Himlen före människans skapelse. Upp. 12:7-12
Lucifer* blev efter sitt uppror känd som djävulen, Satan och den gamle ormen,
som anklagade Gud för att inte vara kärleksfull och att det inte var rättvist av Gud
att sända honom till den Brinnande Sjön. Matt. 25:41
Gud hade ingen frälsningsplan för de avfallna änglarna; deras öde var beseglat
så fort de anslöt sig till Lucifers uppror.

*(Jesaja kallar djävulen för Lucifer i King James Version. Övers. anm.)
Vi kan därav dra slutsatsen att Gud har en särskild plan för sin skapelse.

VAD ÄR GUDS PLAN?
Vi kan se Guds plan genom att lägga samman den information som Bibeln ger
oss:
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God kan vara i det förflutna, i det nuvarande och i framtiden på samma gång. När
Gud ser på skapelsen ser han dess början, allt däremellan och slutet.
Gud ville göra en skapelse med varelser som har en fri vilja och att de skulle
använda denna fria vilja för kärlek och en vandring med honom. Bara änglarna
och människorna fick en fri vilja. Gud visste att en tredjedel av änglarna och en
stor del av människorna skulle förkasta hans kärlek; därför beredde Gud en evig
plats för de varelser som avvisar honom och en ny skapelse utan synd för de
som gör valet att älska honom. Det kommer inte attt finnas någon fri vilja i den
nya skapelsen, alla kommer att vara kvar därinne och skall aldrig mer bli frestade
att synda. Detta kommer därför att vara den verkliga Himlen.

DETALJERNA
1. Gud skapade änglarna. Job 38:1-7
2. Gud skapade universum. 1 Mos. 1:1
3. Gud tillät Lucifers uppror och änglarnas krig som rasade i hela universum.
4. Gud höll en rättegång mot Lucifer och hans avfallna änglar, men visste
redan då att Lucifer skulle överklaga domen och så tvivel hos änglarna att
Gud inte var rättfärdig. Gud skulle dock bevisa sin rättfärdighet genom att
skapa människorna och ge Lucifer en möjlighet att fresta Honom, väl
vetande att Adam och Eva för sin del skulle falla för en sådan frestelse.
Matt. 4: 1-11; Rom. 3:25-26
5. Adam var jordens furste, och när han syndade blev denna syssla överförd
till Lucifer tills återlösningsplanen togs i bruk och Fadern offrade Sonen
Jesus för att han skulle ta straffet för människans synder och utlöste sin
vrede över den helt oskyldige Sonen. Ledsamt nog är människorna
upproriska, otacksamma och vill ofta inte bli frälsta.
6. Gud har tillåtit Lucifer att bilda falska religioner och leda miljarder
människor vilse.
7. Gud tillåter Lucifer att kriga mot kyrkan, Kristi kropp. Upp. 12:17
8. Gud kommer att tillåta Lucifer att bygga upp en Världsregering med en
Världsreligion som kommer att förtrycka och förfölja Guds folk då många
kristna kommer att torteras och mördas. Det kommer orättvisor,
abortvågor, och fängelsevistelser för kristna vars enda brott är att de är
födda på nytt.
9. Gud kommer att sätta stopp för dessa galenskaper genom att Kristus
kommer tillbaka.
10. Gud kommer att göra jorden i ordning igen och upprätta tusenårsriket.
11. Gud tillåter Lucifer att en sista gång bedra människorna som föds under
tusenårsriket under Kristi regering.
12. Gud dömer alla ofrälsta människor i domen vid den Stora Vita Tronen.

2

13. Gud kommer att avlägsna alla ofrälsta från jorden och kasta dem i den
Brinnande Sjön där Lucifer och hans avfallna änglar redan finns.
14. Gud kommer att upplösa hela skapelsen med undantag av den Brinnande
Sjön som kommer att finnas någonstans förevigt.
15. Gud kommer att forma en ny skapelse där synden inte kan uppkomma.

DENNA PLAN ÄR OCKSÅ KÄND SOM PREDESTINATIONEN
Det finns inga överraskningar för Gud och varje del av denna plan är planerad i
förväg. Eftersom han vet hur änglar och människor tänker skrida till handling har
Gud redan gjort i ordning mothandlingar som kommer att utföra hans vilja hela
tiden.
En ängel eller en människa kan göra uppror under en viss tid, men Gud kommer
att sätta stopp för det och kräva en redogörelse. Filipp. 2:9-11

VARJE MÄNNISKA MÅSTE STÅ ÖGA MOT ÖGA MED SATAN
Gud började pröva sin rättfärdighet när Lucifer ville ha en ny prövning av sin
rättfärdighet eftersom han var dömd till den Brinnande Sjön. Den domen står
ännu fast och därför har Satan lagutrymme att utmana, fresta och misshandla
varje kristen när Gud drar sig tillbaka.
Det hände Job. Job 1:1-22; 2:1-13
Det hände Jesus. Matt. 4:1-11
Det hände aposteln Petrus. Luk. 22:31-32
God vet i förväg vilka som kommer att övervinna djävulen och vilka som kommer
att gå under.
Predestination betyder att Gud vet i förväg hur tingen kommer att gestalta
sig och kan därför utforma ett motdrag.
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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