Varför slutade det inte där?
Men om segern var vunnen på korset, varför utrotades inte ondskan där och då?
Även om Satan var besegrad på korset så fanns det fortfarande frågor kvar som
behövde besvaras (mer om detta i en senare presentation). Men också för att
människan skulle få ytterligare en chans. När Satan föll förstod han höjden och
djupet av Guds kärlek och karaktär, men människan blev _________ av Satan. På
korset visade Gud sin karaktär för människan och i ljuset av det finns det fortfarande
hopp om att hon vänder tillbaka till Gud och blir räddad (jmf 2 Pet 3:9).
Hur får jag denna gåva?
Jesus dog för oss för att vi var totalt dödsdömda och för att vi inte kan göra någonting
för att rekommendera oss själva inför Gud. Efesierbrevet 2:8-9 förklarar tydligt att vi
är frälsta av _______ genom ________. Det är inte på grund av ________________
för att ingen ska kunna ______________ sig. Vi kan inte på något sätt förtjäna vår
frälsning (Tit 3:4-5). Till och med den godaste människan i hela världen har syndat
och förtjänar döden!
Det enda som kunde rädda oss var om Gud i sin nåd själv tog det straff som vi
förtjänat. Vi kan aldrig bli goda nog för att vara värdiga denna gratisgåva, vi kan
endast tro att det är sant. Men hur tar jag emot den? Man kan säga att det finns två
saker som gör oss mottagliga för denna gåva.
I 1 Johannesbrevet 1:9 hittar vi en av dem: ”Om vi _________________ våra synder,
är han ________________ och __________________ så att han förlåter oss våra
synder och renar oss från all orättfärdighet.”
Här ser vi att Guds rättfärdighet (rättvisa, jmf Luk 18:16) och trofasthet inte står i
konflikt med varandra. Guds nåd är inte på bekostnad av hans ____________! Detta
visar korset. Men vi kan inte ta emot förlåtelsen om vi vägrar erkänna vårt problem.
Gud längtar efter att hjälpa oss men om vi inte är intresserade av hans hjälp så
tvingar han inte på oss den. Vi måste _____________ våra synder för honom.
Det andra som gör oss mottagliga hittar vi i Apostlagärningarna 2:38. Vi måste
______________ oss, vilket innebär att ångra sin synd (Apg 3:19), vända sig bort
från den, men framför allt att vända sig till Gud och be om hans kraft att klara av det.
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: Lördag 10 nov. Kl. 11:00, ”Bibelns illustration på ondskans dilemma, del 1”
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En lösning för den drabbade
Förra gången såg vi att Guds rättvisa och godhet ifrågasatts av Satan i himlen. Gud
bär inget ansvar för ondskan men har tillåtit den för att alla skulle kunna se
kontrasten mellan den och Guds kärlek och därför aktivt välja Gud av egen fri vilja.
Det är smärtsamt för Gud att se sina älskade människor lida och han önskar innerligt
att få göra ett slut på lidandet.
En plan lades fram för att rädda människorna undan ondskan utan att beröva dem
deras fria vilja. Men för att kunna förstå denna räddningsplan måste vi först förstå
människans ursprungliga tillstånd.
Syndafallet
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.
De dåliga nyheterna
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 Johannesevangeliet 1:4 läser vi att i Ordet (Jesus) var ________. Jesus är
upphovsmakaren till allt skapat liv och han är också livets upprätthållare och källa.
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.
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.
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.
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?
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. 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.
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
______________.
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!
Jesus eller Satans karaktär?
Jesus ödmjuka karaktär framställs mycket talande i Filipperbrevet 2:5-8. Där ser vi
Jesus 5 steg ________.






Trots att han var Gud vakade han inte över sin _____________ med honom
Han antog en ________________ gestalt
Han blev en ________________
Han var lydig ända intill _____________
Till och med döden på ____________

I motsats till detta hittar vi Satans hjärtas själviska tankar i Jesaja 14:12-14.
Själviskhet är själva kärnan i synden. Vi kan kalla dessa för Satans 5 steg _______.






Jag skall stiga ______ till himlen
_______________ Guds stjärnor skall jag ______rätta min tron
Jag skall sätta mig på mötesberget längst ________ i ________
Jag skall stiga ______ över molnens höjder
Jag skall göra mig lik den _____________

Satan vill upphöja sig själv på andras ___________________. Jesus vill ödmjuka sig
själv till andras ______________.
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.

