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VEM ÄR GUD? 
Många människor erkänner Guds existens men de känner eller förstår honom 
inte. De bildar sig en uppfattning om hur han är och citerar vissa delar av Bibeln 
som stämmer överens med det som de tror och avfärdar helt enkelt allt annat. 

SKAPELSEN 
Gud skapade universum och fyllde det med änglar som evigt skulle tjäna honom. 
Men en del av dem gjorde uppror och det blev ett stort krig i himlen. De 
upproriska änglarna förlorade och kastades ned till jorden. Sedan skapade Gud 
Adam och Eva och placerade dem i Edens Lustgård där de levde syndlösa i ett 
perfekt liv ända tills de gjorde uppror emot Gud och då blev utkastade därifrån. 
Efter ca 6 000 år bebor syndiga människor fortfarande planeten Jorden. 
Gud visste på förhand att Satan skulle göra uppror och locka med sig andra 
änglar och visste även att Adam och Eva skulle välja syndens väg. Därför gjorde 
han upp en särskild betalningsplan för människan som inte kom änglarna till del 
och som skulle visa oss Guds kärlek. Denna plan sattes i verket före Skapelsen 
och Gud höll tills vidare detaljerna i denna plan för sig själv. 1 Kor. 2:7-8 

BAKGRUND I DET GAMLA TESTAMENTET  
Efter Adams fall började Gud uppenbara planen och talade om en Messias som 
en dag skulle komma och försona människan med Gud. Gamla Testamentets 
berättelser visar klart mänsklighetens förfall och syndfullhet. 
Han gav oss Tio Guds bud för att vi skulle upptäcka vår syndfullhet och behovet 
av en Frälsare. Rom. 3:10-26; Gal. 3:22-24 
Synden är mycket verklig och kan klassificeras i svart och vitt, den är inte relativ.  
Guds kallelse till Abraham att offra Isak i 1 Mosebok kapitel 22 var symboliskt för 
det han senare skulle göra med Jesus.  

DET NYA TESTAMENTET 
Ca 4000 år senare kom Jesus och uppfyllde de gammaltestamentliga profetiorna 
om Messias. Han var Guds offerlamm som skulle betala för varje människa, köpa 
tillbaka henne till Gud med sitt blod och nu behövdes inte längre några djuroffer.  
Detta ord är apostel Johannes unika introduktion av Jesus. Joh. 1:1-34 
Sedan beskriver han en konversation som Jesus hade med Nikodemus, en farisé 
som kom i hemlighet till honom och sökte svar på svåra frågor. Joh. 3:1-21 



 

Det är viktigt att förstå att vi alla är Guds söner och döttrar, medan Jesus är Guds 
ENFÖDDE son.  

FÖRSONINGEN PÅ KORSET  
Det Jesus gjorde på korset var en laglig gärning där han betalade för våra onda 
gärningar med sitt liv därför att Gud Fader är fullkomlig och helig och synd kan 
inte existera i hans närvaro. Därför finns nu nåd och förlåtelse för alla som vill bli 
frälsta. Ef. 2:1-10 
Det är Guds vilja att alla skall bli frälsta. 2 Petr. 3:9-10 
Efter döden kommer många människor stå inför Jesus och påstå att han känner 
dem, men de kommer att bli dömda därför att de aldrig ångrade sig och inte blev 
födda på nytt. Matt 7:21-23 
Människor kommer med fåniga ursäkter för att de förkastar Gud och Jesu 
återlösningsverk på korset, och säger att de inte behöver någon omvändelse.  
Psalm 19:1-14 
Gud har dock utsett en dag på vilken han skall döma världen på ett rättfärdigt 
sätt. Hebr. 9:27 
Ta inte din frälsning för given och strunta inte i att vittna för andra. Människans 
själ är evig; det är bara fråga om var man vill tillbringa evigheten: i himlen eller i 
helvetet. 


