
Den   universelle   kamp   
  

De   centrale   temaer   om   den   universelle   kamp   og   frelsesplanen   i   Bibelen   
forstås   bedst   i   lyset   af   _________________________________________   perspektivet.   

  
Åb   12,7-17   viser   os   kampen.   
Krigen   involvere   3   parter:   Gud,   Satan   og   __________________/________________.   

  

Krigen   starter   i   _______________________   men   slutter   på   _______________________.   
  

Frugten   på   kundskabens   træ   var   ikke   giftig.   Gud   gav   mennesket   et   
simpelt   frit   valg,   om   de   ville   følge   ham   eller   vælge   Satan.   (1   mos   2,15-17)   

  
Slangen   modsagde   det,   Gud   havde   sagt:   “Vist   skal   I   _______________   dø!”     
(1   mos   3,4)   Mennesket   valgte   at   vise   loyalitet   mod   Satans   autoritet.   

  

Vi   er   som   standard   født   ind   i   denne   verden   i   “fjendskab   med   Gud”   (Rom   
8,7)   og   er   af   “natur   vredens   børn”   (Ef   2,3)   -   på   Satans   side   i   kampen!   

  
“Syndens   løn   er   ____________________   men   Guds   nådegave   er   ________________   i   

Kristus   Jesus,   vor   Herre.”   (Rom   6,23)   Fantastisk!   Jesus   giver   os   en   vej   ud!   
  

I   Edens   have   gav   Gud   den   første   messianske   profeti.   Gud   talte   til   Satan   og   
lovede    ___________________   mellem   ham   og   mennesket.   (1   mos   3,14-15)   
Slangens   hoved   skulle   knuses   -   dette   skete   ved   Jesus   sejr   på   korset!   

  
Hvis   Gud   kunne   forudse   hvad   Satans   fald   ville   føre   til   -   hvorfor   udslettede   
han   ikke   blot   Satan   med   det   samme?   Svaret   på   dette   væsentlige   
spørgsmål   finder   vi   i   anden   halvdel   af   lignelsen   i   Matt   13,24-30.   

  
Hveden   og   ukrudtet   skulle   gro   side   om   side   indtil   __________________________   
(Matt   13,   29-30).   Vers   39   fortæller   os,   at   høsten   er   verdens   ende.   

Satan   fik   lov   til   at   demonstrere   sin   regeringsform   for   hele   universet,   så   vi   
alle   kan   vælge   side.   Hele   universet   følger   med   i   vores   valg.   

Vi   er   blevet   et   _____________________   for   både   engle   og   mennesker   (1   kor   4,9)   
  

Der   er   mere   på   spil   end   vores   personlige   frelse.   Guds   regering   og   
omdømme   er   under   anklage.   Gud   skulle   bevise,   at   han   er   kærlighed,   mens   

Satan   viser,   hvad   han   står   for.   Gud   viste   sin   største   kærlighed   i   Jesu   offer.   
  

Es   14,13-14   viser   Satans   egoistiske   vej   til   ___________________________________   
  

Fil   2,5-8   viser   Jesus   den   selvopofrende   og    _____________________________   vej.     
  

Es   14,   15   Derfor   ender   Satan   med   at   blive   _____________________   i   dødsriget.   
  

Fil   2,   9-11   Mens   Jesus   bliver   ______________________   og   modtager   tilbedelse.   
  

Da   de   himmelske   væsener   så,   at   Satan   ingen   skrupler   havde   ved   at   slå   
selveste   Guds   søn   ihjel   for   at   få   magt,   var   der   nu   ingen   tvivl   længere   i   

himlen   -   Satan   skulle   kastes   ud!   Himlen   har   taget   deres   beslutning!   
  

Vi   er   de   eneste   som   mangler   at   tage   beslutning   om,   hvem   vi   vil   følge!   
  

Åb   20,7-10   fortæller   om   den   sidste   krig   -   krigen   som   afsluttes   på   jorden.   
Satan   bliver   styrtet   i   søen   af   __________________.   Dette   stemmer   overens   
med   lignelsen   i   Matt   13,   hvor   ukrudtet   skulle   brændes   ved   verdens   ende.   

  
Hveden   skulle   samles   i   Guds   lade   -   Guds   børn   i   Hans   rige.   (Åb   21,1-5)     

  
Gud   skaber   en   __________   himmel   og   en    __________   jord.   (Åb   21,1)   
Eden   bliver   genoprettet!   -   En   perfekt   verden   uden   sorg,   pine   og   død!   

  

Hvem   ønsker   du   at   vælge   i   kampen   mellem   godt   og   ondt,   Gud   og   Satan?   


