
Guds förutvetande 

Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad… (Apg 2:23) 

Det är sant att Gud i förväg känner till människans fria och 
viljemässiga handlingar. Hur skulle han annars kunna befalla sitt 
folk att be honom om det som ska ske, för att han ska kunna sända 
det när det är saker och ting som beror på människors vilja, om han 
inte i förväg visste hur deras vilja skulle agera (Jes 45:11)? 

1. Han visste på förhand om handlingarna, de goda eller de 
likgiltiga, som berodde på människors vilja… många av dessa 
förutsade han. Han inte bara förutsade att en person skulle komma 
att bygga upp Jerusalem, men också namnet på den personen, 
Koresh (Jes 44:28)… Förutsades inte Det babyloniska imperiets fall, 
som Koresh blev upphov till, inte genom tvång, utan genom en fri 
böjelse i hans egen vilja? Och var inte tillbakaforslingen av judarna 
till sitt eget hemland ett frivilligt beslut hos samme erövrare? Om 
man betänker friheten i människans vilja, skulle inte Koresh lika väl 
ha fortsatt att lägga oket på dem… Det låg ju i Koreshs makt att 
välja det ena eller det andra; hans intresse bjöd honom att låta dem 
fortsätta i fångenskap, snarare än att bevilja deras frigivning; ändå 
visste Gud att han villigt skulle göra detta snarare än det andra… 

2. Gud förutsåg det viljemässigt syndfulla agerandet i människornas 
viljor. Gud förutsade mycket av detta. Förutsades inte in i minsta 
detalj de syndiga omständigheterna gällande vår välsignade 
Frälsares död, såsom att han genomborrades, att han fick galla att 
dricka? Vad var detta om inte frivilligt agerande hos människor som 
de utförde viljemässigt utan tvång? Och det som förutsades av 
David, Jesaja, och andra profeter; något över tusen år i förväg, 
annat omkring åttahundra år i förväg, något längre innan och annat 
kortare innan det kom att ske. Och det som skedde motsvarade 
profetian till punkt och pricka. 
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