Jesus kärlek
Frälsaren hungrar och törstar efter uppmärksamhet, kärlek och en
relation med dem som han har köpt med sitt blod. Han längtar med
obeskrivlig kärlek efter att alla ska komma till honom och få evigt liv.

—Profetiskt Perspektiv—

Det finns någonting som Gud inte har och som endast du kan ge
honom. Det är endast du i hela universum som kan ge Gud din
kärlek. Gud önskar att genom att visa sin kärlek till oss så ska vi ge
honom vår kärlek. Det finns något i ditt hjärta som Gud vill ha!

Var är din plats i universum?

Upp 3:20 ”Se, jag står vid dörren och ____________ på. Om någon
hör min röst och _____________ dörren, skall jag gå in till honom
och hålla ____________ med honom och han med mig.”
Valet vi måste göra är att släppa in Jesus i våra liv och när vi gjort
det så har vi funnit vår plats i universum. Det enda som kan ge oss
sann lycka och en bestående frid är att låta Gud vara centrum i våra
liv. I våra hjärtan finns ett hål som inte kan fyllas med något annat än
Gud för att vara helt. Vi har flytt bort från gud genom att följa vår
egen själviska väg men nu kallar han oss att vända om tillbaka till
honom oc hvandra kärlekens väg i en relation med honom.
I 1 Johannesbrevet 1:9 läser vi ”Om vi ______________ våra
synder, är han ________________ och __________________ så att
han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”
Det finns hål i Guds hjärta och ett av de hålen är format efter just dig
och endast du kan fylla den platsen. Din plats i universum är hos
Gud. Valet du måste göra är att gå dit. Du måste säga: ”från och
med idag ska intet jag styra mitt liv utan Gud ska ha kontollen”.
Apostlagärningarna 3:19 ”Ångra er därför ___________ vänd om, så
att era synder blir utplånade”
Vad är ditt beslut idag? Tar du emot denna gåva från en Gud som
älskade dig så mycket att han offrade sin Son för dig?
Nästa presentation: Lördag 18 oktober
”Ha mod att göra det som är rätt”
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Bibeln beskriver hur världen skapades perfekt. Alla varelser levde i
fulkomlig kärlek och harmoni med Gud. Bibeln beskriver hur Gud är
en relationens Gud och att syftet med att mäniskans existens är för
att leva i harmoni med Gud. Någonting har dock hänt, den
harmoniska relationen är bruten och mäniskan vandrar som vilsna
får i världen utan att veta meningen med varför de existerar. Gud har
gjort allt för att visa sin kärlek till mänskligheten och han komuniserar
det genom Bibeln. Guds största önskan är att vi ska finna tillbaka till
en räddande relation med honom, att vi ska finna vår plats i
universum.
Bruten relation
När Gud skapade världen var den mycket god i Guds ögon.
Människan levde i ett perfekt tillstånd, i en perfekt omgivning
tillsammans med en perfekt Gud. Men i 1 Mosebok 3:8 ser vi något
mycket märkligt. Adam och Eva ______________ sig för Gud när
han kommer. Vad är det som har hänt?
Läser vi lite längre tillbaka ser vi att Satan, i form av en
___________, lurade Eva att äta av frukten som Gud hade sagt åt
dem att de inte fick äta av. Och hon gav den också till Adam. På
detta sätt visade de att de litade mer på Satan än på Gud. När Gud
sedan kom till dem i kvällsbrisen fylldes de av ångest och skam och
flydde från Guds ansikte. Och alla Adams avkomlingar har sedan
dess flytt från Gud.
Mänsklighetens tillstånd
I och med att Adam var mänsklighetens genetiske stamfar och
representant gjorde hans fall att hela mänskligheten fick en naturlig
benägenhet att synda. Romarbrevet 5:18, 19 säger att en endas
olydnad och överträdelse ledde till att alla blev ______________.
Alla fick samma nedärvda fiendskap till Gud.

Synden är därför inget isolerat problem. Romarbrevet 3:23 förklarar
tydligt att ____________ har syndat. Det finns inte en enda
människa som inte har begått en synd hur goda vi än må vara. Vad
resulterar då synden i?
Romarbrevet 6:23 visar onekligen att syndens lön är
________________.
Är det för hårt av Gud att säga att synden förtjänar det straffet? Är
det ett godtyckligt beslut från Gud? Är det ett rimligt straff för dem
som överträtt hans lag?
Varför döden?
I Psalm 36:10 läser vi att Gud är ___________ källa. Jesus är
upphovsmakaren till allt skapat liv och han är också livets
upprätthållare.
Jesaja 59:2 förklarar att våra synder _________________ oss från
Gud. Det är inte Gud som drar sig bort från oss när vi syndar. Det är
vi som drar oss bort från Gud genom att synda. När vi separerar oss
från livets källa blir det oundvikliga resultatet _____________. Precis
som en glödlampa slocknar när den skiljs från strömkällan så
slocknar också våra liv när vi skiljer oss från livets källa.

Guds enda möjliga lösning
Som vi sett tidigare så var det Guds rättvisa som Satan anklagade.
Om Gud på bekostnad av sin rättvisa förlåtit våra synder utan vidare
så skulle Satans anklagelser ha en legitim grund.
Gud måste på något sätt ge synden sitt rätta straff och ändå rädda
syndaren. Det enda möjliga sättet Gud kunde göra det på var genom
att låta någon annan dö i stället för syndaren.
Rom 6:23 ”Ty syndens lön är ________, men Guds gåva är _____ liv
i Kristus Jesus, vår Herre.”
Johannesevangeliet 3:16 förklarar: ”Ty så älskade Gud
__________________ att han utgav sin __________________, för
att den som tror på honom inte skall _________________ utan ha
evigt ______.”
Gud sände alltså sin Son för att rädda världen. Matteusevangeliet
20:28 säger att han kom för att ge sitt liv till ________________ för
människornas liv.

Vi lever ibland under illusionen att vi har rätt till liv. Vi inser inte att det
är Gud som har gett oss liv och att vi ska vara tacksamma för varje
minut vi får leva. Vi har skiljt oss från livets källa och valt döden. Men
i sin nåd tillåter Gud oss att leva ändå.

Jesus, som själv ägde Guds gestalt, obegränsad av tid och rum,
allsmäktig, himlens Skapare, högt älskad av universums invånare
och rättmätigt tillbedd av dem, tog på sig en människas gestalt. Vi
kan aldrig fatta hur mycket han var villig att nedlåta sig. Han blev
behandlad som vi förtjänar för att vi skulle kunna bli behandlade som
han ______________.

Varför tillåter inte Gud syndarna att leva för evigt? Gud kan inte tillåta
synden att existera för alltid. Det är den som orsakar allt det lidande
vi ser i världen idag. Synd och ______________ kan inte existera
tillsammans. Det är för allas bästa att synden utrotas, till och med för
syndaren själv. Men Gud ville skapa en utväg för syndaren.

Han var lösensumman som betalas för att vi skulle kunna få tillbaka
det eviga livet. Och frivilligt valde han det trots att han inte förtjänade
det. Vilken ofattbar kärlek! Vilken enorm osjälviskhet!

Hela mänskligheten är med andra ord dödsdömd! Varenda en av oss
har avfallit från Gud och förtjänar evig död. Mänskligheten har
överträtt hans lag. Hans kärlek, såväl som hans rättvisa, kräver att de
ska dö. Vad kan Gud göra för att rädda sin skapelse och ändå
upprätthålla sin rättvisa?

När änglarna såg Guds enormt _____________ kärlek i kontrast till
Satans mordiska hat och självupphöjelse, klipptes de sista
sympatibanden mellan Satan och den himmelska världen av. Vi kan
läsa om detta i Uppenbarelseboken 12:9-12. Satan var besegrad och
den stora striden var vunnen. Hans undergång är nu garanterad.

