
Skrivet 4 mars 2020
Fick en oplanerad tanke när jag ögnade över rubrikerna i romarbrevet för att hitta det jag
letade efter.

Vad händer med de ”förlorade”?
Vem tar hand om alla dessa som inte är ”utvalda”, ”kallade”, såna som säger Ja! till Jesus och
så vidare? Alla som hamnar utanför Gudsområdet?
Tillfaller de Satan som redan är besegrad? Tillfaller de nån av ”de andra gudarna” – de
som inte är några riktiga gudar i klass med Gud själv?
Vad händer med dessa? Blir det bara Poff! och så blir de stoft igen och inget mer? Är de
bara en kuliss bakom de gudfruktiga och utvalda? Är de bara oavlönade statister?
Vem tar hand om dessa? Skulle Gud – som är Kärlek, Allsmäktig och Oändligt vis – bäddat
för en så allvarlig miss och förlust? Då är han värre än alla despoter och tyranner!
NEJ!
Det är omöjligt att det är så! Allting rämnar då! Då är tron på Gud bara en ballong! Inte
med luft utan med ohälsosam gas!
Så …
Vem tar hand om dessa?
Det finns bara ett svar som är rimligt: Gud själv! På ena eller andra viset! Han kommer
aldrig att låta någon triumfera över Honom! Han kommer inte att stå med skam för att han
misslyckats! Att han inte har bevisats trovärdig, trofast, rättfärdig, allsmäktig, kärlek …
INGEN kommer att ta äran från honom!
Jesus har inte dött som nån ”kul grej” eller nåt spännande skådespel som det gick att bygga
en religion omkring …
Ja, ja Kerstin L F … det är som DU tror! Det är utifrån dina begränsade skygglappar. Allt
med bibeln kanske är en bluff från första början. Hur kan du vara så säker på att den grund
du har för dina slutsatser är korrekta!?
Jo, det ska jag säga mig! Det är på grund av träden! Det där får jag förklara för mig nån
annan gång. Kram på mig! 
(För att få det där med träden begripligt; läs under Naturbilder – Träd – ”Om jag nån gång …”)
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