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Människans potential

Den Eviga Frågan
V

arför lever vi? Finns det en mening, ett syfte, med
mänsklighetens existens? Dessa frågor har förbryllat de största
tänkarna och filosoferna genom århundraden.
Vi grubblar på vad som är livets mening. Ett barn undrar, "Var
kommer jag ifrån?". Som vuxna, särskilt på vår ålders höst, frågar
vi oss: "Finns det något annat än detta fysiska liv?". "Har mitt liv
en mening?"
Tänk på din egen existens. Kan du se en mening med ditt liv,
med dess med- och motgångar och med dess blandning av sorg och
glädje? Tycker du att det finns något bestående värde i livets möda,
utmaningar och osäkerhet?

Livets största fråga
Varför blev du född? Det är den eviga frågan.
För tre tusen år sedan mediterade kung David över
mänsklighetens uppenbara obetydlighet i jämförelse med den
oändliga natthimlen. Som herde hade han tillbringat många nätter
utomhus och tittat upp i den stjärnspäckade himlen. Några av hans
tankar har skrivits ner i Psaltaren 8:4-5: "När jag ser din himmel, som
dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en
människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?"
David undrade varför Gud, i universums magnifika oändlighet,
bryr sig så mycket om människorna och deras framtid.
David insåg att vi kan verka obetydliga i universums oändliga
sammanhang, men att ingenting av Guds fysiska skapelse ens kan
börja jämföras med Guds skapelseplans syfte med mänskligheten.
Inte ens änglarna kan jämföras med oss. När David förstod att bara
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Gud kan uppenbara för oss varför han skapade oss fortsatte han
reflektera över mänsklighetens öde: "Du gjorde honom nästan till en
gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska
över dina verk, allt lade du under hans fötter: får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som
vandrar havets stigar" (Ps 8:6-9).

Kronan i Guds skapelse
David förstod att mänskligheten har potential att bli Guds mest
storartade skapelse. Han poängterade att Gud redan har gett
mänskligheten förmågan att styra över en stor del av skapelsen jorden och dess underverk. David drog slutsatsen att Guds syfte med
att skapa människorna till unika varelser, måste vara av överlägsen
betydelse i Guds fantastiska plan.
Läs hur Gud själv förklarar sitt syfte med att skapa mänskligheten:
"Gud sade: 'Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De
skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda
djur och alla kräldjur som finns på jorden'" (1 Mos 1:26).
Av hela Guds fysiska skapelse var det bara människan som han
gjorde till sin avbild och lät härska över skapelsen. Människan är
unik i Guds skapelse. Inser du vad Gud har i beredskap för dem som
utvecklar en sann relation med honom? Aposteln Paulus skrev: "Vi
förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört
och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar
honom" (1 Kor 2:9). Bibeln uppenbarar att vår framtid kan överträffa
allt vad vi kan föreställa oss i våra vildaste drömmar. Vore det inte på
tiden att vi lät Gud själv förklara genom sitt ord vad han har i åtanke
för oss?
Ett av bibelns profetiska stycken ger oss första ledtråden till vår
fantastiska framtid. Stycket handlar om de dödas uppståndelse, en tid
skall komma då "Många av dem som sover i mullen skall vakna,
några till evigt liv, andra till skam och evig fasa. De som nått insikt
skall lysa som det ljusa himlavalvet, de som fört många till
rättfärdighet skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt"
(Dan 12:2-3). Detta är den fantastiska framtid som Gud har i
beredskap åt oss, att vi skall leva för evigt och stråla som stjärnorna.
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Vad är människan
Innan vi kan förstå mänsklighetens eviga framtid måste vi förstå
vad människan är just nu. Vi är fysiska varelser, sammansatta av
jordens kemiska substanser. Det är så Gud skapade oss. "då formade
Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom
hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse" (1 Mos 2:7).
Nästan alla religioner lär felaktigt ut att människan är mer än en
fysisk varelse. De undervisar att människan har två sidor, en fysisk
kropp och en odödlig själ. Även idag tror flertalet av alla människor
att när vår fysiska kropp dör kommer vår förmodade "odödliga" själ
att leva vidare som ett medvetet väsen, skiljt från kroppen.
Läran om att vi har en odödlig själ kommer inte från bibeln. Den
kommer från tidigare religioners vidskeplighet, kanske så långt
tillbaka som från Eden, då Satan övertygade Eva om att hon inte
skulle dö även om hon trotsade Gud (1 Mos 3:2-4). Till skillnad från
detta, talar bibeln om att vår "själ" är dödlig och inte odödlig, varje
själ är underordnad döden (Hes 18:4, 20). (Skicka gärna efter vår
kostnadsfria skrift "What Happens After Death" om du vill ha en
ingående genomgång av vad som händer efter döden och en
förklaring till de missförstånd som förknippas med den.) Bibeln
undervisar tydligt att vi ännu inte är odödliga. Paul skrev att endast
Gud är odödlig (1 Tim 6:13-16). Han förklarade att vi är
"förgängliga" och "dödliga" och "Detta förgängliga måste kläs i
oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet" vi kommer att
förändras vid Jesu Kristi återkomst då den sista trumpeten ljuder (1
Kor 15:51-53; 1 Thess 4:16; Upp 11:15).
I denna generation är Guds tjänare de som "söker härlighet, ära
och oförgänglighet" (Rom 2:7). De är inte redan odödliga. Men de
förstår att Jesus, genom att han offrade sitt liv för våra synder "har
utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom
evangeliet" (2 Tim 1:10). Odödlighet är endast tillgänglig genom
mänsklighetens frälsare, Jesus Kristus (Apg 4:12).

Människans dödlighet
Vad är då människan?
Människan är dödlig! Mänskligt liv är tillfälligt! Vi är fysiska
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varelser som kan dö: vi kan sluta existera. Vårt liv existerar inte i en
förmodad odödlig själ. En sådan lära kan inte återfinnas i bibeln. När
vi dör slutar vårt medvetande att existera (Ps 6:5; Pred 9:5, 10); det
fortsätter inte att existera i en annan form. Vårt enda hopp är Guds
nåd, han kan ge oss evigt liv. "Syndens lön är döden, men Guds gåva
är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23).
Evigt liv är gåvan som Gud skall ge till dem som lämnar syndens
väg och från sitt innersta börjar lyda honom. Han "vill att alla
människor skall räddas och komma till insikt om sanningen" (1 Tim
2:4). Han vill inte att "någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid
att omvända sig" (2 Pet 3:9). Guds önskan är att ge oss evigt liv. Han
kommer att göra allt han kan för att se till att vi får det eviga liv som
han har planerat åt oss.
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Mänsklighetens
Framtid Planerades
Innan Tidens
Begynnelse
A

posteln Paulus berättade att Gud planerade vår fantastiska
framtid innan han ens skapat våra förfäder, Adam och Eva. Han
planerade vår framtid "genom sitt beslut och sin nåd, som han
skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början" (2 Tim 1:9). Vår
eviga framtid var en del av Guds plan och syfte innan han skapade
universum, innan han skapade himlakropparna efter vilka vi mäter
tiden. Redan då hade Gud bestämt att endast en perfekt frälsare kunde
fullkomna hans mästerverk. Både vårt öde och Jesu Kristi roll i vår
framtid, planerades av Gud innan tidens begynnelse.
Sedan, när Adam och Eva skapades, gav Gud människan
möjlighet att välja mellan två olika slags liv. Han instruerade
uttryckligen Adam och Eva att äta av livets träd. Som deras skapare
förväntade han sig, att de skulle utveckla en nära relation till honom.
Livets träd i Edens lustgård symboliserade en relation i lydnad som
skulle leda till evigt liv (1 Mos 2:9, 3:22).
Men Gud gav dem också en annan valmöjlighet, en som skulle få
katastrofala följder. Istället för att välja ett liv i lydnad till Gud kunde
de välja ett liv där de själva bestämde vad som är rätt och fel. Ett
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annat träd i lustgården symboliserade detta val: trädet som ger
kunskap om gott och ont (1 Mos 2:16-17, 3:1-6).
Genom sina handlingar förkastade Adam och Eva Guds
befallning om hur de skulle leva (1 Mos 3:6). Istället för att lita på att
Gud skulle visa dem hur de skulle leva, valde de att lita på sig själva.
De valde en väg som är en blandning av gott och ont.
Genom sitt val tog de på sig straffet för synden vilket är döden
(Rom 6:23). Alltsedan deras dagar har människan följt i deras fotspår
och blivit fördärvade genom synden (Rom 5:12). Alla har misslyckats
med att leva det liv som Gud uppenbarat (Rom 3:23). Ända till dessa
dagar har mänskligheten fortsatt att leva detta liv som leder till döden
(Rom 3:9-12).
På grund av detta är en frälsare involverad i Guds plan,
Messias — "lammet som blev slaktat" (Upp 13:8). Genom Jesu
Kristi offer kan människor försonas med Gud, och Guds förlåtelse
av deras synder kommer att ta bort dödsstraffet (Kol 1:20-22).
Genom förlåtelsen blir Guds gåva, evigt liv, tillgängligt (Rom 6:23,
8:11). Det är möjligheten till ett evigt liv som ger livet mening. (Läs
om hur människan kan försonas med Gud i vår kostnadsfria skrift
Vägen Till Evigt Liv).

Livets fantastiska mening
Vi har redan läst att alla människor härstammar från Adam och
Eva. Vi är del av deras familj. På grund av sin härkomst var Adam
bokstavligen Guds son (Luk 3:38). Och eftersom vi härstammar från
Adam är också vi Guds barn. Gud är vår fader eftersom han skapade
vår första mänskliga fader. I Apostlagärningarna 17:29 står det att vi,
"har vårt ursprung i Gud".
Men Guds syfte går långt bortom skapelsen av dödliga,
förgängliga människor. Han är mitt uppe i processen av att forma och
färdigställa en "ny skapelse" (2 Kor 5:17), skapandes sina egna
andliga barn, odödliga och oförgängliga, som kommer att ha hans
sinnelag och karaktär.
Paulus beskriver denna nya skapelse genom att jämföra den
"gamla människan, som går under bedragen av sina begär" med "den
nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den
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rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till" (Ef 4:22-24).
Paulus beskriver en andlig förvandling av människan som är
alldeles nödvändig. Först handlar det om en förändring av en
persons sinnelag och karaktär. Detta följs sedan av uppståndelsen,
en bokstavlig, total förvandling till att bli ett andligt väsen med
evigt liv.
Gud åstadkommer denna förvandling genom den helige andes
kraft. Ett bibliskt begrepp för denna förvandling är frälsning.
Paulus kallar dem, som kommer att bli frälsta, Guds barn: "Anden
själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.
Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi
medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans
härlighet" (Rom 8:16-17).
Kan vi fatta betydelsen av Paulus uttalande? Det förklarar varför
vi är här, den verkliga meningen för vår existens, varför vi föddes.
Det ger livet en mening. Det förklarar varför Gud vill att alla ska
komma till insikt om sanningen. Bibeln berättar för oss att Gud
skapar en familj, hans egen familj. Vi har en ovärderlig möjlighet
att bli del av denna familj, Guds familj. Denna familjerelation är
själva kärnan av Guds otroliga plan för mänskligheten, att vi kan bli
Guds barn. Läs hur betydelsefull denna andliga familj är för Gud
"Ty när han (Gud), för vilken och genom vilken allting är till, ville
föra många söner till härlighet (frälsning), måste han låta honom
(Jesus Kristus) som leder dem till frälsning bli fullkomnad genom
lidande. Han (Jesus Kristus) som helgar och de som blir helgade
(människor som Gud arbetar med) har ju alla samme fader" (Heb
2:10-11).
Att alla omvända kristna har samme andlige fader betyder att de
alla är medlemmar av samma familj, Guds familj. Stycket fortsätter
"därför blygs han (Jesus Kristus) inte för att kalla dem bröder då
han säger: ´Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, i
tempelskaran skall jag sjunga ditt lov´, likaså: ´Jag vill sätta min lit
till honom´, och vidare: ´Se, här är jag och barnen som Gud har gett
mig´" (Heb 2:11-13).
Jesus skäms inte för att kalla medlemmarna av sin kyrka för sina
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egna bröder (och systrar). Så nära sammansvetsad och underbar är
denna familjerelation.

Skapade till Guds avbild
Gud fastslog sin avsikt från början. "Gud sade: ´Vi skall göra
människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets
fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur
som finns på jorden.´ Gud skapade människan till sin avbild, till
Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han
dem" (1 Mos 1:26-27).
Män och kvinnor skapades till Guds avbild, för att vara lika
Gud. Bibeln talar ofta om "söner" när det handlar om barn, så var
nämligen seden när bibeln skrevs. Genom århundraden har denna
tradition fortsatt i många språk. Hebreiska och Grekiska, språken
som bibeln ursprungligen skrevs på, använder uttrycket "söner" när
man talar om "arvingar". När det används på det viset hänvisar
ordet "söner" både till manliga och kvinnliga arvingar.
Gud förklarar för oss att hans familj inkluderar människor som just
nu är fysiska män eller kvinnor, söner och döttrar. "Alla är ni nämligen
genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni
också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri,
man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" (Gal 3:26-28).
Gud försäkrar också, "och jag skall vara er fader, och ni skall
vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren" (2 Kor
6:18). Män och kvinnor är Guds barn.
Nu till 1 Mosebok 1:26-27, som säger att vi skapats till Guds
avbild. Hur kan vi vara lika Gud?

Vi kommer att vara lika Jesus Kristus
Guds avsikt är att göra oss exakt lika Jesus Kristus. Paulus skriver
om detta i Efesierbrevet kapitel 4, han förklarar att Guds kyrkas
medlemmar kommer att nå "en mognad som svarar mot Kristi
fullhet" (Ef 4:13). Paulus kommentar i Galaterbrevet 4:19 uttrycker
samma sak, "mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta
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tills Kristus har förkroppsligats i er".
Förstår du betydelsen av Paulus ord? Kristus karaktär kan
formas i oss så att vi blir fullkomligt lika honom. Vi kan stämma in i
Paulus ord "men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus
som lever i mig" (Gal 2:20).
Precis som Jesus är Guds son, så är det också vårt mål att bli
Guds barn med evigt liv. Aposteln Johannes förklarar vad detta
innebär: "Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta
Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig
har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har
ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när
han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se
honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar
sig själv liksom han är ren" (1 Joh 3:1-3).
Människor som kallas in i familjen som Gud skapar kommer
slutligen att förvandlas till förhärligade andliga väsen, precis som den
uppståndne Jesus Kristus (Fil 3:20-21) som i sitt förhärligade tillstånd
regerar över universum på Faderns högra sida. Detta är betydelsen av
Daniels beskrivning av rättfärdiga människor i framtiden "de ... skall
stråla som stjärnorna, alltid och evigt" (Dan 12:2-3). De uppståndna
människorna kommer att vara lika den förhärligade Jesus Kristus.
Människans oerhörda potential beskriven av Jesus och hans
apostlar verkar så otrolig att många inte kan fatta denna bibliska
sanning när de först läser om den. Trots att denna sanning beskrivs i
så klara ord läser många bara rakt förbi den. Denna fantastiska
framtid är helt enkelt hela meningen och syftet med att Gud skapade
oss. Detta är anledningen till att vi föddes och finns till.
Gud har alltid haft sin avsikt, att göra människorna till sina barn,
som riktlinje i sin relation med mänskligheten. Han gav oss sin lag
för att lära oss hur vi på ett rättfärdigt sätt skall behandla varandra,
precis som Jesus behandlade andra människor. Gud är inte partisk
(Rom 2:11). Han "vill att alla människor ska räddas och komma till
insikt om sanningen" (1 Tim 2:4). Anledningen till att Kristus kom
var att göra det möjligt för hela världen, för alla människor, att bli
räddade (Joh 3:16-17).
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Israeliterna fick vara föredömen
Många bibelläsare undrar varför Gud valde just Abrahams och
Saras ättlingar—det forna Israel—till ett särskilt folk, om han opartiskt
erbjuder frälsning till alla människor.
Abraham var en rättfärdig man som kallades Guds vän (Jak
2:23; Jes 41:8). Gud valde att bygga en nation av Abrahams och
Saras ättlingar, och om medborgarna av denna nation valde att
samarbeta, kunde de bli ett föredöme för alla andra folk, som ett
exempel på Guds egen familj.
Dessa ättlingar, det forna Israel samtyckte till att bli ett sådant
föredöme (5 Mos 4:1, 6-8; 5:27). Men de hade ett köttsligt, själviskt
sinnelag, precis som alla andra folk (Rom 8:7). Kunskap var inte nog.
Gud gav israeliterna sina lagar, kunskap om rätt och fel, men med
deras sinnelag kunde de inte lyda Gud från hjärtat. Som en nation
lyckades de inte med att vara detta föredöme som de lovat att vara.
Deras dåliga föredöme, att de oupphörligen övergav sitt löfte att
lyda Gud, är en viktig läxa för resten av mänskligheten. Även om
Gud ger en individ eller en nation kunskap om rätt och fel, kan de
inte utveckla ett rättfärdigt liv om inte Guds ande finns inom dem.
Jesus Kristus, som föddes med den helige ande, syndade aldrig.
Därmed var han ett felfritt föredöme för mänskligheten. De som
innerligt följer Kristus, ångrar sina synder och leds av Guds ande. Nu
när Kristus lever inom dem (Gal 2:20), är de ett liknande, men inte
helt felfritt föredöme då de kämpar för att växa i nåd och kunskap om
deras frälsare (2 Pet 3:18). Men när de kristna får evigt liv i
uppståndelsen och blir Guds andliga barn, blir de till perfekta
föredömen av rättfärdighet och fromhet.
Gud har uppenbarat för oss att han ska "föra många söner till
härlighet" så att han, som vår fader, och vi, som hans barn, ska bli del
av samma familj (Heb 2:10-11). Denna enastående sanning, som
uppenbaras i bibeln, är det ultimata målet för mänskligheten.
Just nu skapar Gud denna odödliga familj. I nästa kapitel ska vi
undersöka hur du kan bli en del av allt detta. Vi har alla en viktig roll
att spela i Guds plan. (Om du lättare vill kunna förstå bibelns sanning
om Guds natur och om denna gudomliga familj, skicka gärna efter
vår kostnadsfria skrift Who Is God?).
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Vilka Kommer Att
Vara Med i Guds
Familj?
V

ilka är Guds barn? Vilka kommer att vara med i Guds
odödliga familj?
Bibeln förklarar att de som kallas in i Guds familj först måste
omvända sig med ett uppriktigt sinne, därefter bli döpta och ta emot
Guds helige ande (Apg 2:38). När de tar emot den helige ande, blir
de medlemmar av Kristi andliga kropp (1 Kor 12:12-13) vilken är
hans kyrka (Kol 1:24). Sedan väntar de på uppståndelsen vid Kristi
återkomst, då de kommer att få ta emot odödlighet (1 Kor 15:51-54).
För att kunna omvända sig måste man ta emot Guds ande.
Aposteln Paulus skrev att man måste ta emot den helige ande för att
bli medlem i Guds familj och kyrka: "... den som inte har Kristi ande
tillhör inte honom" (Rom 8:9).
Varför är inte också de som inte har Guds ande Guds folk?
Paulus förklarar detta, "Alla som leds av ande från Gud är Guds
söner" (Rom 8:14). Paulus förklarar också sammanhanget mellan
Guds ande och frälsning: "Om anden från honom som har uppväckt
Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus
från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans
ande bor i er" (Rom 8:11). Endast de som har Guds ande kommer att
få ärva evigt liv.

Vilka kommer att vara med i Guds familj?
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Hur kan man då ta emot Guds ande? Petrus förklarade hur,
"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får
förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva"
(Apg 2:38). (Äkta omvändelse och dop som öppnar vägen in till
Guds familj, förklaras ingående i vår skrift Vägen till Evigt Liv.
Beställ den idag, den är helt gratis.)
Guds barn är alltså de som leds av Gud genom hans ande. Den
helige ande är kraften och närvaron av Gud som verkar inom dem (2
Tim 1:6; Ps 51:11; Fil 2:13). De som tar emot Guds ande är Guds
barn även i detta livet. "Mina kära, nu är vi Guds barn... Var och en
som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren" (1
Joh 3:2-3). Men just nu är vi ingenting i jämförelse med vad vi
kommer att bli vid Jesu återkomst.
Då kommer hans trogna barn att uppstå till odödlighet för att dela
evigheten med honom. Paulus beskriver den fantastiska förvandling
som kommer att äga rum när de döda uppstår. "Vidare finns det
himmelska kroppar och jordiska, men de himmelska har sin glans och
de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och
stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de
dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår
oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som
blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp
med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp
med fysiskt liv, så finns det också en med ande" (1 Kor 15:40-44).
Dessa verser framställer verkligen en fantastisk förvandling.
Därför säger Paulus: "Anden själv vittnar tillsammans med vår ande
om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds
arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att
också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid
ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli
vår" (Rom 8:16-18).

En framtid utan like
Har du bilden klar för dig? Att uppstå in i Guds familj som ett av
hans barn, som en del av Guds egen familj, det är så fantastiskt att det
är omöjligt att ens försöka jämföra det med någonting som vi känner
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till. Inga prövningar, problem eller lidanden kan gå upp mot den
ovärderliga gåvan att som Guds barn få evigt liv, att verkligen få bli
lik Jesus Kristus. Denna fantastiska framtid är vad livet verkligen
handlar om. Detta är anledningen till att du blev född.
Inte undra på att Paulus uttryckte sig så här, "Ty skapelsen väntar
otåligt på att Guds söner skall uppenbaras" (Rom 8:19). Gud ger oss
detta löfte: "Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara
hans Gud och han skall vara min son" (Upp 21:7).
Framtidens underbara värld kommer att ta sin början vid Jesu
Kristi återkomst, han kommer att regera som konungarnas konung
och herrarnas herre (Upp 19:16). Varje kungadöme, makt och
regering kommer att läggas under hans gudomliga styre (Upp 11:15).
Han kommer att etablera Guds rike här på jorden. Detta var kärnan av
hans budskap - evangeliet, det glada budskapet som han predikade
(Mark 1:14-15). (Beställ gärna ett exemplar av vår kostnadsfria skrift
The Gospel of the Kingdom för att lättare kunna förstå det centrala
temat i Jesu budskap och i hela bibeln.)
De söner och döttrar som varit Gud trogna kommer att delta i
Jesu Kristi styre som Guds barn. Lägg märke till Kristi löfte: "Den
som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har
segrat och sitter hos min fader på hans tron" (Upp 3:21). De som
segrar kommer att bli kungar och präster i Guds rike (Upp 1:5-6).

Förvandling till odödlighet
Hur vågar vi ens hoppas på att Jesus Kristus kommer att dela
ett sådant otroligt stort ansvar med oss, vi är ju bara människor.
Givetvis kan vi inte dela detta ansvar medan vi ännu är svaga,
bristfälliga människor.
Detta är vad dessa och många andra bibeltexter förklarar. Vi
måste förvandlas.
"Men det vill jag ha sagt, bröder: kött och blod kan inte ärva
Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag
nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla
förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty
den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt,
och vi förvandlas" (1 Kor 15:50-52).

Vilka kommer att vara med i Guds familj?
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En vision av vår framtid
Guds rike, under Kristi styre, kommer att vara underbart. Men
vad är det som kommer att göra det så underbart?
Det kommer att vara underbart därför att det är under Guds barns
ledning, var och en av dem förvandlade till odödliga varelser under
Jesu Kristi styre. Jesus själv kommer att regera som "den förstfödde
bland många bröder" (Rom 8:29). Han kommer att styra riket
tillsammans med Guds uppståndna, odödliga barn.
Profeten Daniel tog emot en syn från Gud gällande upprättandet
av detta rike under Jesus Kristus. Han såg hur Kristus tog emot riket
från Gud fadern. "Jag såg vidare i synerna om natten hur en som
liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den
uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och
herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle
tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans
rike skall aldrig gå under" (Dan 7:13-14).
Vilka kommer att dela detta rike med Jesus Kristus? "Och
herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt
det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt
rike, som alla välden kommer att tjäna och lyda" (Dan 7:27). Här
kunde vi läsa igen att folket som är "den högstes heliga" kommer att
bli kungar och ledare med Kristus.
Men deras sätt att styra kommer att vara oerhört olikt det styre
som denna världen är van vid. De kommer att tjäna istället för att
utnyttja mänskligheten. Jesus Kristus beskrev denna givande, tjänande,
kärleksfulla ledning som kommer att vara karaktäristisk för dem som
styr med honom: "Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och
de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det
annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den
som är ledare skall vara som tjänaren" (Luk 22:25-26).
Gud skapar inte bara en familj av kungar, utan kungar som
tjänar, kungar som kommer att sprida välsignelser till dem som de
tjänar. I Ordspråksboken 29:2 står det, "När de rättfärdiga är många
gläder sig folket..." Hela världen kommer att glädja sig under Guds
familjs rättfärdiga styre!
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Styre baserat på kärlek
Guds karaktär är grundad på kärlek (1 Joh 4:8-16). Guds
kärleksfulla karaktär är tydlig i alla hans barn. Det är denna karaktär
som utmärker Guds sanna barn, som avslöjar vilka som verkligen är
medlemmar av hans familj. "Så blir det uppenbart vilka som är Guds
barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör
inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder" (1 Joh 3:10).
Jesus talade om det samma. "Ni har hört att det blev sagt: Du skall
älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era
fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske
faders söner... Var fullkomliga, så som er fader i himlen är
fullkomlig" (Matt 5:43-45, 48).
Guds uppståndna odödliga barns utövande av gudomlig kärlek,
kommer att frambringa framtidens underbara värld. Gud finslipar
inställningen av kärlek och nåd hos sin andliga skörd av förstfödda
söner och döttrar (Jak 1:18). De kommer att bli passande barn för
hans familj, barn som kommer att visa resten av mänskligheten att
den rätta vägen är att följa Guds lag.
I sina barn skapar Gud sin egen heliga och rättfärdiga karaktär. De
som kommer att uppstå till att bli som Kristus kommer att bli mer än
bara andliga varelser som är lika honom. De kommer att med Kristus
dela vår skapare Gud allsmäktigs andliga egenskaper (2 Pet 1:4).
Undervärdera aldrig värdet av ditt liv. Du föddes för att bli ett av
Guds barn. Du föddes för att ta emot hans karaktär och slutligen evigt
liv. Du föddes för att bli en förhärligad, odödlig medlem av Guds
familj. Detta blir din framtid om du ger ditt liv till Gud.

Nyckelstegen i Guds mästerplan
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Nyckelstegen i
Guds mästerplan
V

i har upptäckt att Guds mästerplan är att "föra många söner till
härlighet" (Heb 2:10). Låt oss nu undersöka vilka steg som är
nödvändiga för att uppfylla denna plan. Dessa steg blir uppenbara när
vi förstår meningen med Guds sju årliga högtider och sabbaten.
Dessa speciella och heliga dagar är uppräknade i 3 Mosebok 23.
De ger oss en kortfattad överblick av Guds mästerplan. Varje högtid
fokuserar på en huvudfas av denna plan. Genom att fira dessa
högtider kan vi få en djupare förståelse av de nödvändiga stegen i
Guds plan för att frälsa mänskligheten (Ps 111:10).

Guds högtider
I 3 Mosebok 23 hittar vi Guds bud att vi skall fira sabbaten varje
vecka och högtidlighålla andra specifika högtider under året. Detta bud
gäller fortfarande. Gud sa, "Detta är Herrens högtider, heliga
sammankomster, som ni skall utlysa på bestämda tider" (3 Mos 23:4).
Uppmärksamma att detta är Guds högtider, inte bara Israels nationella
högtider. Gud gav dem visserligen först till Israels folk, men Guds
syfte var att de skulle vara föredömen för alla andra länder (5 Mos
4:6).
Vad som gör det ännu tydligare för oss är att Jesus Kristus firade
dessa högtider (Matt 26:17; Mark 1:21; Luk 4:16, 31; Joh 7:8-10, 14,
37). De första kristna firade också dessa högtider och veckans sjunde
dags sabbat (Apg 2:1; 12:3-4; 16:13; 18:4, 19, 21; 20:6; 27:9; 1 Kor
5:7-8). För oss är de viktiga påminnelse om Guds plan som handlar
om oss.
Profetior visar att efter Kristi återkomst kommer alla nationer att
fira dessa högtider för att ära och tillbe Gud (Sak 14:16-19). I Jesaja
kan vi läsa Guds egna ord:..."sabbat efter sabbat skall alla människor
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komma och tillbe mig" (Jes 66:23). Detta visar att det kommer att bli
obligatoriskt för hela världen att fira dessa högtider när Kristus
kommit tillbaka. De kommer att vara en del av hans rikes lagar.
Därför är det nödvändigt att vi allvarligt undersöker betydelsen
av dessa högtider i deras rätta ordning. Vi måste lära oss att förstå hur
de hör samman med den underbara framtid som Gud planerat åt oss.

Veckans sabbat
Uppräkningen av Guds högtider i 3 Mosebok 23 börjar med
veckans sabbat - veckans sjunde dag, vilken börjar på fredagen vid
solnedgången och fortsätter till solnedgången på lördagen. Ett av
sabbatens syften är att varje vecka påminna Guds folk om att den Gud
som de dyrkar är himmelens och jordens skapare (2 Mos 20:8, 11).
Men sabbaten har också en profetisk aspekt. I Hebreerbrevet
4:4-9 står det att veckans sabbat har att göra med de 1000 åren av
fred under Kristi styre på jorden (Upp 5:10; 11:15; 20:4-6). Under
denna tid kommer hela mänskligheten att erbjudas frälsning.
Jämförelsen mellan veckans sabbat och Kristi tusenåriga rike slutar
med "Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta" (Heb 4:9).
Gud befaller sitt folk att fira sabbaten så att de aldrig ska glömma
att han har lovat dem en tid av internationell fred under vilken Kristus
kommer att erbjuda frälsning till hela världen. Sabbaten är också en
speciell tid, helgad av Gud, under vilken hans barn skall lära sig och
växa i kunskap och karaktär som förväntas av medlemmarna i hans
familj. (Om du vill få ytterligare information, skicka gärna efter vår
kostnadsfria skrift Sunset to Sunset: God's Sabbath Rest.)

Påskens betydelse
Gud befaller att vi tillsammans med veckans sabbat också skall
fira hans årliga högtider. Den första i ordningen är påsken (3 Mos
23:5). Den instiftades först vid tiden för Israels utgång ur Egypten, då
alla förstfödda dog som inte skyddats av ett lamms blod. Bara de
hushåll som hade offrat ett lamm, och smetat dess blod på sina
dörrposter, skyddades från döden (2 Mos 12:12-13).
Lammen som slaktades av det forna Israel representerade Jesu
Kristi offer för mänskligheten (1 Pet 1:19). Kristi offer som vårt
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påsklamm (1 Kor 5:7) är det första och viktigaste steget i Guds plan
att frälsa mänskligheten.
Men varför är det så viktigt att vi tänker på påsken och firar den?
Det är viktigt på grund av att våra synder skiljer oss från Gud (Jes
59:2), och "syndens lön är döden" (Rom 6:23). Jesus, "Guds lamm"
(Joh 1:29), offrade sitt liv för att betala dödsstraffet i vårt ställe så att
vi kan försonas med Gud (Ef 2:16; Kol 1:20). Försoningen med Gud
är det första steget till frälsning.
Guds plan, som vi förstår den, kunde aldrig ha existerat utan
Kristi försoningsoffer. Händelserna som beskrivs genom följande
högtider är beroende av Jesu Kristi offer som symboliseras av Nya
Testamentets påsk.

Det osyrade brödets högtid
Det osyrade brödets högtid, som pågår i sju dagar, följer direkt
efter påsken. Under denna högtid befaller Gud oss att ingen skall äta
bröd som innehåller någonting syrat (t.ex. jäst eller bakpulver) och
det får inte heller finnas någonting sådant i våra hem (3 Mos 23:6-8;
2 Mos 12:15-20).
Från början instiftades denna högtid till minne av Israels befrielse
från slaveriet i Egypten. Idag är betydelsen mycket större. Högtiden
lär oss att kristna, som befriats från sina synder genom Jesu Kristi
offer, med Guds hjälp måste rensa bort orättfärdighet från sina liv och
istället föra in rättfärdighet.
Paulus jämför synd med surdeg, han påpekade att precis som en
bit surdeg jäser en hel deg, så sprider sig synden och påverkar många
delar av ens eget och andras liv. Han sammanfattar med att säga: "Låt
oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans
och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade
bröd" (1 Kor 5:6-8).
Högtiden symboliserar den kristnes åtagande att ta bort synden ur
sitt liv. Den gör honom också uppmärksam på syndernas förlåtelse
som blir möjlig genom dopet. Paulus skrev att israeliternas vandring
genom Sävhavet (i slutet av det osyrade brödets högtid) var deras
symboliska dop, och ett exempel för dagens kristna (1 Kor 10:2, 6).
När våra synder blivit förlåtna, måste vi fortsätta framåt och
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utveckla den karaktär som vår frälsare, Jesu Kristus visade oss genom
sitt exempel (Ef 2:10; Fil 2:5; 1 Joh 2:6). Jesus sa, "Jag är livets bröd"
(Joh 6:35). Genom att fira det osyrade brödets högtid visar den
kristne sitt åtagande att försöka efterlikna Jesus Kristi "osyrade", helt
syndfria liv.

Pingsten
Nästa högtid som Gud befaller oss att fira är pingsten som firas
50 dagar från veckosabbaten under det osyrade brödets högtid (3
Mos 23:15-16). Dess betydelse är tydlig i Apostlagärningarna
kapitel 2. Lärjungarna som hade blivit befallda att vänta i Jerusalem
(Apg 1:4-5), mottog Guds ande på pingsten som de hade blivit
lovade (Apg 2:1-4).
Den helige anden fyllde lärjungarna med Guds kraft. Genom
deras gudomligt inspirerade predikningar blev andra omvända och
döptes samt fick ta emot Guds ande (Apg 2:37-41). Detta var början
på den nytestamentliga kyrkan. Det tredje steget i Guds mästerplan
att frälsa världen, är att kalla en grupp av omvända troende ut ur den
syndiga världen.
Pingsten representerar hur Guds folk, det vill säga Guds kyrka,
blir förändrad och får ny livskraft genom hans ande. Den helige
anden leder troende till Guds sanning (Joh 16:13), och för dem till ett
förändrat liv (Rom 8:4-14). Utan denna ande kan vi inte tillhöra Gud
och Kristus (Rom 8:9) och inte vara en del av Guds kyrka (1 Kor
12:12-13). Det är nödvändigt att vi tar emot Guds ande för att vi ska
kunna bli det som vi är menade att bli, medlemmar av hans familj.
"Alla som leds av ande från Gud är Guds söner" (Rom 8:14).

Basunhögtiden
Basunhögtiden har fått sitt namn efter det speciella blåsandet i
basuner som är utmärkande för denna dag. I 3 Mosebok 23:24-25
befalls vi att fira denna högtid. Högtiden förebådar Kristi andra
ankomst till jorden, då den sista basunen ljuder, detta beskrivs i
Uppenbarelseboken.
Då skall alla sanna och trofasta kristna uppstå, och tillsammans

Nyckelstegen i Guds mästerplan

21

med de kristna som fortfarande är i livet skall de förvandlas till
odödliga andliga varelser (1 Kor 15:51-52; 1 Thess 4:16-17; Upp
11:15). I Uppenbarelseboken 20:6 står det, "Salig och helig den som
får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra
döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara
kungar med honom i tusen år".
Trots att basunhögtiden förebådar Fredsfursten Jesu Kristi
återkomst, så kommer fredsprocessen inte att vara avslutad till dess
att Gud under tusen år tyglar Satan, han som är upphov till förvirring,
kaos och krig. Detta är det femte steget i Guds mästerplan.

Försoningsdagen
Försoningsdagen som vi kan läsa om i 3 Mosebok 23:27-32
högtidlighålles genom fasta och gudstjänst och den markerar ännu ett
steg i Guds plan. Den länkas samman med påsken eftersom Jesus
Kristus, vårt påskoffer även är vårt försoningsoffer. I det gamla Israel
handlade denna högtid om att rena nationen från synd (3 Mos 16:3234); i framtiden kommer detta att gälla hela världen.
För att kunna rena mänskligheten från synd måste Gud först ta bort
Satan, som ständigt frestar oss att synda. Sedan kan alla män och
kvinnor ta emot Kristi försoningsoffer och renas från synden. Det är på
grund av detta som Kristus först av allt vid sin återkomst kommer att
binda Satan i tusen år (Upp 20:1-3). Sedan genom Kristi
försoningsoffer kan försoningen av världen äntligen äga rum. Så fort
Satan och hans villfarelser är ur vägen kan alla folk försonas med Gud.

Lövhyddohögtiden
Nästa högtid som vi befalls att fira är lövhyddohögtiden. Om den kan
vi läsa i 3 Mosebok 23:33-36. Den symboliserar Kristi tusenåriga styre.
Då han som konungarnas Konung kommer att fortsätta att skörda
människor till evigt liv (Joh 4:35-36). Detta är det sjätte steget i Guds
mästerplan.
Kristi styre kommer att ta sin början i Jerusalem och sedan
spridas till varje land. Jesaja skriver om denna tid, "folkslag i mängd
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skall komma, och de skall säga: 'Låt oss gå upp till Herrens berg, till
Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi
följa.' Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.
Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall
smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för
krig" (Jes 2:3-4).
Under denna period av världsfred kan varje levande människa
lära sig Guds vägar och ha möjlighet att frälsas. "De skall inte längre
behöva undervisa varandra och säga: 'Lär känna Herren,' ty de skall
alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag
skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre
minnas" (Jer 31:34). "Ingenstans på mitt heliga berg skall ske något
ont eller vrångt, ty kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom
havet är fyllt av vatten" (Jes 11:9).

Den sista stora dagen
Slutligen följer en separat endags högtid direkt efter
lövhyddohögtiden, den befalls vi att fira i 3 Mosebok 23:36-39. Denna
dag skildrar domen från den stora vita tronen, detta beskrivs i
Uppenbarelseboken 20:11-13 och är det sjunde steget i Guds plan.
Människor som dött och som aldrig hört talas om sin fantastiska
potential kommer att vid denna tid få sitt sanna öde uppenbarat för sig.
Detta kommer att hända. Alla döda, alla som någonsin levt,
personer som drottningen av Saba, de som bott i det gamla Nineve
och de som levt samtida med Kristus, de kommer alla att uppstå
tillsammans (Matt 12:41-42). Denna uppståndelse av tusentals
millioner människor till fysiskt, tillfälligt liv beskrivs i Hesekiel 37:114. Dessa är "de andra döda" som omnämns i Uppenbarelseboken
20:5. Miljarder människor kommer att omvända sig från sina tidigare
synder och få ta emot gåvan evigt liv, och nå det ultimata målet.
Guds plan övergriper allting. Under denna period kommer nästan
alla människor att få möjlighet att ta emot evigt liv. Kom ihåg att Gud
"vill att alla människor skall räddas" och att "han inte vill att någon
skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig" (1 Tim 2:4;
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2 Pet 3:9). Genom hans otroliga plan kommer alla människor att få
chansen att lära känna Guds sanning, omvända sig och ta emot
frälsningen. (Om du vill få mer fullständig förklaring av högtiderna
beställ gärna vår kostnadsfria skrift God's Holy Day Plan: The
Promise of Hope for All Mankind).
Vilken underbar plan detta är! Den avslöjar den fantastiska
framtid som alla de får som genom Kristus ger sig själva till Gud, och
tar emot evigt liv. De kommer att dela Guds natur som barn i hans
egen familj. Gud har lovat att "Den som segrar skall vinna allt detta,
och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son" (Upp 21:7).
Gud hade planerat allt detta innan tidens början.

Använd det du lärt dig
Detta tar oss tillbaka till där vi började, till kung Davids
reflektioner i Psaltaren 8:4-5: "När jag ser din himmel, som dina
fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en
människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?"
Bibeln har förklarat för oss varför Gud tänker på mänskligheten:
han planerade vår fantastiska framtid. Vi har sett att vårt ultimata mål,
syftet med vårt fysiska liv, är att bli Guds, vår Faders, odödliga barn.
Nycklarna som hjälper oss att förstå vårt och hela mänsklighetens öde
uppenbaras en efter en genom Guds årliga högtider
Det är dit du och jag, faktiskt hela mänskligheten, är på väg. Gud
kommer inte att tillåta att hans perfekta plan tillintetgörs av vare sig
mänsklig eller djävulsk manipulation. Bibeln, uppbackad av Gud
allsmäktig och Jesus Kristus, lovar oss att detta kommer att ske.
Här följer en sista bibelvers som handlar om vår fantastiska
framtid: "Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till
evigt liv, andra till skam och evig fasa. De som nått insikt skall lysa
som det ljusa himlavalvet, de som fört många till rättfärdighet skall
stråla som stjärnorna, alltid och evigt" (Dan 12:2-3).
Detta är din framtid! Må Gud ge dig ett villigt hjärta att
överlämna dig själv till honom, så att du får ta emot den underbara
gåvan, evigt liv, och tillhöra hans familj.
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