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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

Kapitel 6

VILKET HOPP FINNS DET FÖR DE DÖDA?

Svaret på denna fråga är viktig då den ger stor ära till Faderns uppsåt för människan. När1.

vi jämför detta kapitel med de tidigare blir Faderns kärlek glasklar, otvetydig och odiskutabel.
Människans största vånda,den angående personlighetens utplånande, blir till ett minne blott.

 Goda nyheter om de döda

Innan Jesus anlände trodde många judar på en bokstavlig uppståndelse, att en person får2.

livet åter på jorden i en framtid som kom att kallas ”den yttersta dagen”. Av det elfte kapitlet i
Johannes evangelium vet vi att Maria och Marta, Lasaros systrar, trodde på just en sådan
uppståndelse.

När Lasaros blev sjuk och döende lät Maria och Marta sända bud efter sin vän Jesus.3.

Jesus befann sig vid tillfället utanför staden som Lasaros bodde i och när så Jesus väl kom fram
var Lasaros redan död.

Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror
inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber 
honom om.” Jesus sade: ”Din bror kommer att uppstå.” Marta
svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den
sista dagen.” – Johannes 11:21-24

I motsats till Marta fanns det de judar som inte trodde på en uppståndelse. Saddukeerna,4.

en prominent religiös sekt, var några av dessa. De såg uppståndelsen som rent löjeväckande. Vid
ett tidigare tillfälle försökte de förlöjliga Jesus genom att presentera en uppdiktad berättelse i
syfte att visa på orimligheten i en uppståndelse  (Markus 12:15-23) Som svar sa Jesus till dem:

Jesus svarade: ”Är det inte därför att ni varken kan skriften eller
vet något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått
gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i
himlen.” – Markus 12:23-25

Jesus lärde att uppståndelsen inte innebär att få livet åter i en mänsklig kropp. Den5.

innebär istället att en avlidens personlighet skulle få en helt ny kropp, en kropp lik änglarnas.
Jesus fortsatte att betona uppståndelsens verklighet.
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Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i
Moseböckerna läst stället om törnbusken, hur Gud säger till Mose:
Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte
en gud för döda utan för levande. Ni tar grundligt miste.” –
Markus 12:25-27

Jesus förklarade att även om Abraham, Isak och Jakob hade dött, såg Gud dem som6.

levande. Deras uppståndelse var garanterad. Om en uppståndelse aldrig kommer att bli verklighet
skulle heller inte Gud betrakta dem som levande. Deras liv skulle vara helt över, avslutat, utan
hopp.

Det är sant att när Jesus uppväckte Lasaros, fick han livet åter i sin tidigare mänskliga7.

kropp. Lasaros uppståndelse var dock inte av det slag Jesus lovat sina efterföljare. Hans
uppståndelse tjänande ett särskilt syfte:

När Jesus hörde det sade han: ”Den sjukdomen leder inte till döden
utan skall visa Guds härlighet så att Guds son, blir förhärligad
genom den.” – Johannes 11:4

Ja, Lasaros uppståndelse skulle visa på Guds kraft och visa att Guds son hade myndighet8.

att ge livet åter. Eftersom Lasaros återigen dog, troligtvis av samma åkomma som först dödade
honom, kan vi förstå att hans uppståndelse inte var den Jesus lovade.

Jesus vände sig återigen till Marta när han talade om den utlovade uppståndelsen:9.

Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på
den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen
och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den
som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” 
Hon svarade: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han
som skulle komma hit till världen.” – Johannes 11: 24-27

De som dör som efterföljare till Kristus är försäkrade om en uppståndelse, precis som10.

Abraham, Isak ock Jakob. Jesus sa att någon gång i framtiden skulle de som utövade tro inte
behöva dö alls. Detta var en försäkran om evigt liv. även om vi har till skillnad från Lasaros,
goda skäl att tro att hans framtida uppståndelse kommer att vara den verkliga.

Helt öppet och oavbrutet lärde Jesus att de som utövar tro på honom medans de ännu11.

levde, skulle ges evigt liv-en försäkran om att få uppstå:

”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv”. – Johannes
6:47
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”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne
Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus”. – Johannes
17:3

”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom
som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen
utan har övergått från döden till livet”. – Johannes 5:24

”Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet
finns i hans son. Den som har hans son havelivet. Den som inte har
Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds
sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv”.  – 1 Johannes
5:11-13

Alla som dör i förbund med Jesus Kristus betraktas som levande av Fadern. Även om de12.

sover i döden för en tid har de en garanti om att få leva igen. Dock inte i en konfliktfylld värld
eller i en förstörbar kropp. De kommer att få ta del av det verkliga livet-  liv i det himmelska
kungariket.

”Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga
och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på
Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra
gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga
och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för
den kommande tiden och vinna det verkliga livet”. –
1 Timotheosbrevet 6:17-19

Detta är de goda nyheterna om de döda. För de som utövar tro är döden endast tillfällig13.

och övergår till den ärbara himmelska livsbanan.

De dödas tillstånd

För att förstå de dödas tillstånd bör vi först begrunda de levandes. En människa är en14.

sammansättning av olika komponenter:  en kropp, ett sinne, en personlighet och en del av
Faderns innevarande Ande.

Kroppen formades av jordens grundämnen och sattes i rörelse av livets andedräkt precis15.

som hos djuren. Från 1 Mosebok

”då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste
in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse”.
– 1 Mosebok 2:7
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Våran hjärna är en del av vår kropp. Den tänker inte självt, en är bara ett organ precis16.

som lever, hjärta eller lungor. Hjärnans funktion är att samla, sortera och lagra information. Den
är skild från sinnet.

Sinnet kan sägas vara ett oförklarligt fenomen som reagerar på externa och interna17.

stimulanser, bearbetade av hjärnan. Sinnet är den tänkande delen av en människa som upplever
medvetenhet-att lära känna sig och själv bli känd. Sinnet har tillträde till data lagrade av hjärnan
och har förmågan att resonera, inhämta kunskap, samt att lära från erfarenhet. Därmed har sinnet
en högst kreativ potential.

Djur har en begränsad sinnesfunktion. De kan inte erfara de andliga aspekterna av sinnet18.

som en människa kan. Hennes förmåga till att motta andlig information och utföra tillbedjan, gör
henne väsensskild från djuren:

”Dessa människor däremot smädar det som de inte vet något om,    
och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det
förstör de sig själva med”. – Judas 1:10

Personligheten är en unik gåva från Fadern. Inga personligheter är exakt lika. I19.

uppståndelsen, när vi föds upp i en ny kropp, är det vår personlighet som överlever och
identifierar oss. Medans sinnet kan känna igen en person är det personligheten som avgör på
vilket sätt det skall relatera och kommunicera med personen ifråga. Personligheten är utrustad
med moraliska reflektioner över både möjligheter och dilemman:

”Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi
också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet 
att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den
syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är
slavar under synden”. – Romarbrevet 6:5-6

Ett bra exempel på skillnaden mellan sinnet och personligheten är när två personer ser20.

samma händelse, tolkningen av vad som hänt blir aldrig exakt samma. Bådas sinnen ser
händelsen och bearbetar de fakta som omger den. Men de olika personligheterna karakteriserar
händelsens mening och hur de ska relatera till den på olika sätt.

Personligheten är den del av oss som har förmågan att göra eller inte göra gudomlig21.

vilja.

”Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan
och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig
kunskap och blir en bild av sin skapare”. – Kolosserbrevet 3:9-10

”Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu
har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning
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som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall
lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina
begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i
den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den
rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till”. –
Efesierbrevet 4:20-24

Därmed kan sägas att personligheten är vårat autentiska jag. Den del av oss vi refererar22.

till när vi säger Jag eller Mig. Det är den del av oss som vill leva i oändlighet, den del som vi
desperat försöker behålla vid liv. Personlighetens överlevnad är drivkraften bakom
begravningsceremonier, monument och minnesgravar. Det är en del som vi omedvetet ber Gud
att hålla fast vid precis som vissa bibelskribenter.

”Min Gud, kom ihåg mig för detta och glöm inte de fromma
gärningar som jag har gjort för min Guds hus och tjänsten där” –
Nehemja 13:14

"Så har de som fruktar Herren talat sinsemellan. Men Herren har
lyssnat uppmärksamt och låtit göra en förteckning, för att ingen   
som fruktar Herren och aktar hans  namn skall glömmas.” –
Malaki 3:16

Och han sade: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.”
Jesus svarade: ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med   mig i
paradiset.” – Lukas 23:42-43

Människan är slutligen också utrustad med Faderns ständigt innevarande Ande:23.

”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er”? –
1 Korinthierbrevet 3:16

Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni
har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er 
själva.” – 1 Korinthierbrevet 6:19

Det är den faktiska närvaron av Faderns Ande som omhuldar vårt sinne. En närvaro som24.

sätter sinnet i rörelse. Vår personlighet utvecklas genom den samverkande funktionen av sinnet
och vår Faders Ande.

När vi nu kategoriserat de olika delarna som utgör en människa, kan vi också förstå en25.

död människas tillstånd.

En mänsklig kropp är en del av jorden så vid döden återvänder den dit, den kommer inte26.

till himlen.
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”du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till
jorden. Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.”
– 1 Mosebok 3:19

Sinnet, förmågan till medvetande, upphör helt att verka vid döden:27.

"De levande vet att de skall dö, men de döda vet ingenting. De har
ingen lön att vänta, minnet av dem är borta. Det är slut med deras
kärlek, deras hat och avund, aldrig mer tar de del i det som sker
under solen”. – Predikaren 9:5-6

Den innevarande Anden lämnar kroppen och återgår till Fadern.28.

”De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet”.
– Psalm 146:4

”då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden
återvänder till Gud, som gav den”. – Predikaren 12:7

Kvar finns då bara personligheten som tillika identifierar en människa. Vi lär oss att vid29.

döden sparas personligheten i Guds minnesbok,livets bok. (Malaki 3:16; Uppenbarelseboken
20:15)

Dessa fakta slår fast att vid döden finns ingen pina eller Helveteseld för de som inte30.

blivit godkända av Gud. Tortyr är beroende av en kropp som kan känna smärta, ett medvetande
som kan förnimma straffet och en personlighet som kan förstå varför den blir straffad. Evig pina
kräver ju såklart att den straffade individen också får evigt liv. Men vi vet att evigt liv är en gåva
från Gud till de som utövar tro på Jesus Kristus. Straffet för att inte utövat tro och gjort Faderns
vilja är personlighetens utplånande, en icke existens och inget annat.

”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus,
vår herre”. – Romarbrevet 6:23

Av innehållet i kapitel 2 vet vi att Gud är kärleksfull, kärleken personifierad, som under31.

inga som helst omständigheter skulle tortera sina egna barn. Om vi skulle stöta på ställen i Bibeln
som skulle kunna tolkas som att Fadern skulle bli involverad i ett sådant fruktansvärt illdåd
måste vi se till kontexten. Är det en illustration, en liknelse? Är det ett verktyg till att förklara
saker för det judiska sinnet? Eller kanske helt enkelt är ett misstag när det gäller att förstå Bibeln
som helhet?. Detta bör undersökas om vi verkligen inser Faderns kärlek och barmhärtighet.

Livets gåva

 Faderns utsikter till liv är generös. Vi läser:32.
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”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”. –
Johannes 3:16

Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på
honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista
dagen.” – Johannes 6:40

”det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt
löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall
gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig”.  –  2
Petrusbrevet 3:9

Även de som har lärt fel men som haft tro på Gud och Kristus kan bli räddade:33.

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den
är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver
eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var
och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med
eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars
byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli
utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld”.  –
1 Korinthierbrevet 3:11-15

Även om vi vet att den väg som leder till liv är smal enligt(Matteus 7:13-14) är den34.

samtidigt tillräckligt bred för alla som önskar liv.

Jesus sa till sist:35.

”Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som
ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som  
har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det
onda skall uppstå till domen”. – Johannes 5:28-29

Aposteln Paulus förklarade:36.

”Jag hyser samma hopp som dessa mina anklagare, att Gud skall
låta både  rättfärdiga och orättfärdiga stå upp från de döda”. –
Apostlagärningarna 24:15

Tydligen kan det bli många fler som får uppstå en vi kanske tror. Därför är det bäst att37.

inte spekulera om vilka som inte får uppstå. Men vi kan hävda att de som utövar tro på Kristus är
försäkrade om en uppståndelse. Vi kan ta detta för givet (just det:för givet) att alla söner till
kungariket kommer att få uppstå. Som söner kan vi då fokusera på vår tjänst för mänskligheten,
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tjänsten av försoning (1 Korinthierbrevet 5:18-20) och hjälpa andra att värva sin egen
överlevnadsgaranti.

Vad uppståndelsen säger oss om Gud

Uppståndelsen förtäljer att vår fortsatta existens är viktig för Fadern. Den visar att vår38.

Fader har mer i utsikt för oss än ett ordinärt jordiskt liv- att gifta sig, skaffa barn, ordna ett jobb
och roa oss med olika sorters underhållning.

”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 Korinthierbrevet 2:9

När vi tänker på vad som måste till för att återföra personligheterna till miljoner eller39.

miljarder människor i nya oförstörbara kroppar antalet änglalika, andliga varelser som tar del i
detta arbete, blir vi saktmodiga när vi förstår att vi människor är en så stor och central del av
Faderns universiella uppsåt.

Framförallt, uppståndelsen försäkrar oss om vår Faders oändliga kärlek, Hans40.

gudomliga nåd, Hans ojämförliga vishet, Hans storslagna generositet, Hans stora tålamod, Hans
inneboende rättfärdighet, Hans eviga insikt, Hans absoluta makt, Hansultimata överlägsenhet,
hans eviga godhet och Hans odiskutabla rättvisa. Amen

***


