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Nu när jag och min fru har gått igenom de mörkaste stunderna i vårat liv finns det
ögonblick då jag kände det som om Gud inte fanns. Jag ställde de här tuffa
frågorna till mig själv:
 Bryr sig Gud verkligen om den smärta vi upplever just nu?
 Hur mycket lägger han sig i vårt liv här på jorden?
Jag fick inget omedelbart svar, men Gud visade mig senare i anden hur mycket
han bryr sig om skapelsen och hur mycket han verkligen tar hand om. Jag fick
följande uttalande från den Helige Ande:
När Gud beslöt sig för att påbörja sin skapelse, visste han att han måste
vara en del av den för att skapa människor som kom till honom av deras
egen fria vilja.
Gud löser inte problem medan de håller på att uppstå. Som människor kan vi inte
se in i framtiden, och inte heller ha kontroll över det som händer oss och måste
hantera problemen när de kommer. Vi kan planera, men våra önskningar blir inte
alltid uppfyllda. Jak. 4:13-15
Gud är en evig Gud – utan början och utan slut. Gud är allsmäktig, med
obegränsad kraft och makt, har kunskap om allt och är allerstädes närvarande;
på alla platser vid samma tidpunkt. Gud är inte begränsad till tider och kan se det
förflutna, det nuvarande och framtiden på samma gång. Jes. 45:21-23; 46:9-11
Livets bok skrevs redan före skapelsen ty Jesus skulle dö för alla människor. Alla
människor från Adam och Eva till den sista personen som kommer att födas på
jorden är uppskriven i Livets bok. Joh. 3:16-21
Moses hade denna kunskap och förstod, att de som inte ville ha någon försoning
med Gud skulle bli borttagna ur Livets bok. 2 Mos. 32:32
Varje människa på jorden som dör utan att sätta sin tro till Jesus Kristus kommer
att strykas ur Livets bok. Upp. 3:5

HAR GUD EN PLAN?
Om vi lägger ihop all kunskap vi fått genom Bibeln, kan vi se Guds plan:
1. Gud ville ha en perfekt skapelse med människor som genom sin fria vilja tar
beslut om att älska Gud och tjäna honom. Det måste till två skapelser för att
uppfylla detta krav:
a. Först måste han ha en skapelse där alla blir prövade.
b. För det andra måste det till en därpå följande skapelse i vilken endast
de som höll den första prövningen skulle tillåtas inträda. Upp. 21:1-8
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2. Den första gruppen som skapades var änglarna. De skapades syndfria och
heliga, men ägde också en fri vilja. Lucifer var den första ängeln som gjorde
bruk av sin fria vilja för att göra uppror mot Gud och övertygade en tredjedel
av änglarna att deltaga i hans uppror. Upp. 12:3-4; 7-12
3. Det fanns ingen försoning för de änglar som gjorde uppror; de blev dömda till
den Brinnande sjön, där de får avtjäna sitt straff i all evighet. Matt. 25:41
4. Lucifer överklagade och anklagade Gud för att inte ha utövat sin rättfärdighet.
Rom. 3:23-26
5. Därför sköt Gud tillfälligt upp domen, och skapade människan för att visa sin
rättfärdighet. Hon skapades till Guds avbild men utan den makt som änglarna
hade fått. 1 Mos. 1:26-27; Hebr. 2:5-18
6. Gud gav Lucifer tillstånd att fresta människan och lät Kunskapens Träd i
Edens Lustgård bli objektet för frestelsen. Lucifer använde list för att bedraga
Eva; hon gjorde uppror mot Gud och såg även till att hennes man gjorde
uppror mot Gud. 1 Mos. 3:1-7
7. Gud visste att Lucifer skulle göra uppror och att Adam och Eva skulle
misslyckas när de prövades i Edens Lustgård. Gud är helig och kan inte
tolerera uppror, och i enlighet med det krävde Gud ett straff för upproret och
att någon fick betala för det. Hebr. 10:26-31
8. Gud är ljus och ingen syndig varelse kan vistas i hans närhet. 1 Joh. 1:5-10
9. En försoning var nödvändig och Gud bestämde att bara han kunde försona
sig med människan, så han lät domen drabba honom själv. 2 Kor. 5:18-19
10. Här finner vi att Jesus Guds Son, Guds offerlamm, blev slaktat i Guds sinne
innan han ens hade påbörjat skapelsen. Upp. 13:8
Det var ett mysterium som Lucifer och hans fallna änglar aldrig kunde förstå.
1 Kor. 2:6-8

SAMMANFATTNING
Gud bryr sig verkligen om sin skapelse till den grad att han straffade sig själv för
att kunna rättfärdiggöra de män och kvinnor som mottager frälsningens
gratisgåva. Jesus försökte förmedla Guds medlidande med varje människa. Gud
älskar alla människor och folkslag och vill att var och en ska bli frälst och fri.
När jag väl förstod Guds plan som den hade varit från världens grundläggning,
stod det klart att han inte har övergivit mig eller glömt mig. Han reder ut saker i
mitt liv och nödgar mig att gräva djupare in i hans underbara nåd. Matt. 10:28-31
Har du ett öra att höra med?

