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Varför tror inte alla människor
på Gud?
Varför tror inte alla människor på Gud? Vi tänker
oss att vi träffar sex olika personer som inte tror på
Gud. De har alla olika svar på frågan, som du ser
längst ner på sidan.
Vi ska här fundera på om Gud syns tillräckligt,
hur den fria viljan spelar roll och om att få höra
talas om Gud.
I Romarbrevet 1:19-20* står det att det man
kan veta om Gud är uppenbart, alltså tydligt
runt omkring oss. Guds osynliga egenskaper
och hans makt syns genom det han har skapat. Gud har visat sig! Om man läser vidare
står det att de som inte tror inte kan komma
med bortförklaringar som att Gud inte märks.
Ja, men han märks ju verkligen inte, kan en
del tycka. Nej, helt och hållet får vi inte se

Jag kan bara inte få
ihop det. Det är helt
ologiskt att det skulle
finnas en gubbe på ett
moln som styr världen.
Det är ju helt dumt!
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Som sagt, osmart. Vetenskapen har bevisat att det inte
finns någon Gud. Och skulle
vetenskapen säga något
annat vill jag ändå inte tro på
Gud.

Varför finns det så
mycket ondska i världen? Jag kan inte tro
på en god Gud när det
finns så mycket ont.

Trots alla tecken Jesus gjorde, trots att han
uppstod från de döda, var det många som inte
trodde på honom. Likadant är det idag. Hur
många tecken Gud än ger människor på att han
finns, så tror ändå inte alla på honom. Varför?

Svarar gör:
Sofia Ödman
Gud förrän Jesus kommer tillbaka. Det Bibeln
säger är att Gud märks tillräckligt mycket för
att vi ska kunna upptäcka honom.
Förutom detta har Gud visat sig alldeles särskilt genom att
sända Jesus.
Alla jag känner är
ateister. Jag har aldrig
tänkt på det så mycket,
men det där med Gud är
ju gamla sagor.

Jag kan inte tro på
Gud. Jag ser honom
inte. Jag märker inte
att han gör något.
Alltså finns
han inte.

Gud, vem är
det? Aldrig
hört talas om!

Inskickade frågor
Hur många typer av änglar finns det?

Bibelns Gud är kärleksfull och allsmäktig. Han
skapade människan till att leva i gemenskap
med honom. Han ville ha en kärleksfull relation
till människan. För att det ska fungera måste Gud
låta människan få välja själv om hon vill lita på Gud
eller inte. Om Gud tvingat människan till en relation
med honom hade det inte varit kärlek. Vi hade blivit
robotar, utan egen vilja. Gud gav människan fri vilja
och tog risken att människan kunde välja bort Gud.
Och det är just vad som hände. Efter att Adam och
Eva valde bort Gud och synden kom in i världen var
vår vilja fortfarande fri, om än påverkad. Det gör att
människan dras åt att inte välja Gud. Men med
Guds nåd kan människor börja tro på Gud!
Okej, men om man aldrig hört talas om Gud?
Ja, vi såg att alla kan förstå att Gud finns utifrån skapelsen, men alla behöver också få
höra om Jesus och vad han har gjort. Jesus
gav ett uppdrag till alla som tror på honom att
berätta vidare i hela världen om honom (Matt
28:18-20). Därför ska vi som tror berätta för
andra om vad vi tror på. Då kan de göra ett
val. Att tro, eller att inte tro.
* Rom 1:19-20 Det man kan veta om Gud är uppenbart
bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem.
Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Änglar är Guds skapade andeväsen som tjänar
Gud. I Bibeln nämns några typer av änglar:
keruber, serafer och två ärkeänglar Gabriel och
Mikael. När änglarna visar sig för människor
ser de ut som unga män i skinande kläder,
men det finns andra beskrivningar av andeväsen. (Läs Hesekiel 1:4-24) Bibeln talar även
om änglar som skyddar. Gud sände sina änglar
att skydda Daniel i lejongropen. I Psaltaren 91
skriver psalmisten: ”Han ska befalla sina änglar att bevara dig” (Ps 91:11, Luk 4:10). Bibeln
berättar om att det finns väldigt många änglar.
Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och
tusen gånger tusen (Upp 5:11).
Varför finns det några änglar
med svärd och några utan?
Änglarna är sända för att utföra olika uppdrag.
T ex hade keruberna svärd när de skulle vakta ingången till paradiset (1 Moseboken 3:24).
Änglarna som kom till herdarna natten då Jesus
föddes hade däremot inga svärd.
(Lukasevangeliet 2).
Har du någon knepig fråga
som du går och funderar
på? Skicka den till Droppen!
SMS:a 0722457707
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