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Guds frälsningsplan går som en röd tråd genom Bibeln 
 
Efter Jesu död och uppståndelse gick han till Emmaus med två lärjungar. 
Luk 24:27: Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt 
om honom i alla Skrifterna. 
Vad sa Jesus då? 
 
Ska försöka visa att Guds frälsningsplan går som en röd tråd genom Bibeln från första början ända till 
slutet 
och att Gamla och nya testamentet hänger ihop 
Bibeln historisk berättelse om Israels folk och land 
Dessutom pekar Gamla testamentet fram mot Jesus och hans försoning 
 
Läste Ef 1:9-10: att Gud från början hade beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus, 
allt i himlen och på jorden. 
 
Tänker läsa valda verser ur de tre första kapitlen i Bibeln och jämföra med Nya testamentet. Blandar 
mellan översättningar. 
 
1 Mos 1:1-3 
Gud sade, skapade med sitt ord. 
Joh 1:1-3: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i 
begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är 
till.  
Joh 1:14 (Ordet blev människa) förklarar att Ordet = Jesus 
v 2 Guds ande => Gud treenig 
 
1 Mos 1:3-5 
Skapar ljus först (efter himmel och jord) 
Ljus före sol, måne och stjärnor (dag 4) 
Gud ser att gott (varje dag) 
Jfr Joh 1:9 beskriver att Ordet (Jesus) är det sanna ljuset 
Efter yttersta domen som beskrivs i Upp 20 blir det en ny himmel och jord (Upp 21). Det nya 
Jerusalem kommer från himlen till jorden.  
Upp 21:23: Staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och 
Lammet är dess lampa, 24 och folken skall leva i detta ljus.  
Upp 22:5: det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, 
ty Herren Gud skall lysa över dem. 
 
Skapelsen fortsätter 
På sjätte dagen 
1 Mos 1:26-28 
Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. (Treenigheten antyds) 
Gud skapar människan till sin avbild, man och kvinna. De var perfekta, utan defekta gener, 
intelligenta. 
Uppdrag: vara fruktsamma, föröka sig, uppfylla jorden, lägga den under sig, råda över djuren 
Sjätte dagen avslutas i  
1 Mos 1:31 
Mycket gott 
 
Synden fanns inte, kommer att bli så igen i nya Jerusalem 
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Upp 22:3: Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans 
tjänare skall tjäna honom. 
 
1 Mos 2:3 
Gud vilade på sjunde dagen 
Skapelseveckan mönster för människans vecka 
2 Mos 20:8-10: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 9 Sex dagar skall du arbeta och uträtta 
alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra 
något arbete… 
V 11: Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på 
sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. 
 
Att många i vår tid inte vilar var sjunde dag tror jag ligger bakom många av de stressrelaterade 
problem som finns i samhället. 
Både vid franska och ryska revolutionerna har man försökt införa 10-dagarsvecka, men det har inte 
fungerat i längden. 
 
1 Mos 2:7 
Gud blåste in livsande i människans näsa 
Livet kommer från Gud själv 
Joh 1:4: I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. 
 
1 Mos 2:8-9 
Edens lustgård 
Jfr Upp 22:1-2: Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds 
och Lammets tron. 2 Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv 
gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. 
Sak 14:8-11, Hes 47:1-13 
Det mesta i Uppenbarelseboken bygger på uppenbarelser som finns i Gamla testamentet. I Hesekiel 
kommer liknande uppenbarelser i stort sett i samma ordning som i Uppenbarelseboken. 
 
1 Mos 2:15-17 
Bruka och vårda (Odla och bevara) 
Äta av alla träd utom kunskapens träd på gott och ont 
Döden dö 
 
1 Mos 3:1 
Ormen: ”inte äta av alla (något) träd i lustgården” 
Vem var ormen? 
Upp 20:2: Och han (en ängel) grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan 
Ormen lurar Eva och Adam 
De äter av frukten från kunskapens träd på gott och ont  
1 Mos 3:6 
 
1 Mos 3:7-8 
Direkt följd: skäms för sig själv, inför andra och inför Gud 
 
1 Mos 3:12 
Skyller ifrån sig, både på Gud och på kvinnan 
 
Konsekvenser: 

1) 1 Mos 3:14, Ormen förbannad bland alla djur 
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1 Mos 3:15 
Brukar betraktas som första förutsägelsen om Jesu seger över Djävulen. 
 

2) 1 Mos 3:16, Kvinnan föda barn med smärta, mannen råda över hustrun 
3) 1 Mos 3:17, Marken förbannad för Adams skull, med möda livnära dig av den 

1 Mos 3:18 
Törne och tistel ska den bära åt dig 
När Jesus ska försona synden bär han törnekrona. 
1 Mos 3:19 
Äta bröd i anletes svett 
Vända åter till jorden = dö 
1 Mos 3:21 
Gud gjorde kläder av skinn (blodsoffer) 
 
Rom 5:12: Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden 
döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. 
 
Konsekvenser även för skapelsen 
Rom 8:19-22: Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit 
lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns 
det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till 
Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 
 
Gud hade från början en plan för hur detta skulle rättas till (frälsnnigsplanen), som vi hörde ur Ef 1. 
Ef 1:4: liksom han (Gud, Fadern) innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom (Kristus) för 
att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 
 
Rom 5:18: Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas 
rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. 
 
Ef 1:7-8: I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den 
rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 
 
1 Mos 3:22,24 
Livets träd kan ge evigt liv  
Vägen till livets träd stängd 
I nya Jerusalem kommer livets träd vara tillgängligt igen. (Upp 22:2) 
 
Genom Jesus kan vi få evigt liv 
Joh 15:1: Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 
Rom 6:23: Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 
Joh 14:6: Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig.” 
Heb 10:19-22: Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya 
och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor 
präst över Guds hus. 22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta 
som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. 
 
Under hela fortsatta historien genom Gamla testamentet så pekar händelserna mot Jesus och hans 
försoning (död och uppståndelse) 
 
Avsluta med vad Paulus skriver till församlingen i Korint om frälsningsplanen 
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1 Kor 15:3-5: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för 
våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt 
Skrifterna , 5 och att han visade sig för Kefas (Petrus) och sedan för de tolv. 
 
2 Kor 5:17: Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 


