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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

Kapitel 5

VAD ÄR GUDS AVSIKT MED JORDEN

Bibeln förklarar att Gud skapade jorden till att hysa liv:1.

”Så säger Herren, han som skapat himlen - han är Gud - han som
format och frambragt jorden - han gav den en fast grund - han
skapade den inte till att ligga tom utan gjorde den till att vara
bebodd: Jag är Herren, ingen annan finns.” – Jesaja 45:18

Jorden upprätthåller alla möjliga sorters liv Gud skapat. Magnifika varelser i haven, på2.

land, olika flygande varelser och givetvis människan. Skrifterna säger att Gud inte bara skapar
för sakens skull. Vi kan anta att andra planeter är skapade till andra syften än våran planet.
Många planeter i universum är skapade för att innehålla liv med olika livsformer.

När vi blickar ut i universum ser vi miljarder planeter med samma sfäriska form som3.

våran egen. Därför drar vi slutsatsen att det är Guds syfte att låta dessa planeter bebos med alla
möjliga livsformer. Vi kan inte föreställa oss att änglar ständigt måste vara i rörelse. Även fåglar
får ju både frön att äta och grenar att vila på. (Matteus 8:20) Andra planeter bör därför ha
utformats för änglars syften.

Men jorden är inte det enda hemmet för människan. Jesus sa till oss:4.

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus
finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att
bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er,
så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni
skall vara där jag är”. – Johannes 14:2-3

Ja, Jesus ställer i ordning andra hem, i det himmelska, åt kungarikets söner.5.

Jorden är inte Guds paradis 

När Adam & Eva blev till på jorden befann de sig först i en vacker trädgård kallad6.

Edens-lustgård. Men den benämndes aldrig som ett paradis. Efter en undersökning förstod vi att
det fanns ett specifikt hebreiskt ord paradis men användes aldrig som en referens till Eden.
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Det finns tre specifika ställen i Bibeln som nämner ordet paradis:7.

(1) Som Jesu kungadöme, det slutliga målet för alla som utövat tro på Jesu liv.

“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

(2) En himmelsk plats som tydligtvis aposteln Paulus besökte:

"Jag vet en man som lever i Kristus och som för fjorton år sedan –
om det nu var med kroppen eller utan den vet jag inte, men Gud
vet det – han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Och jag
vet att den mannen – om med kroppen eller utan, det vet bara Gud
– blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen
människa kan eller får uttala" – 2 Korinthierbrevet 12-3-4

(3) En plats i himlen hos Gud:

"Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i
Guds paradis". – Uppenbarelseboken 2:7

Alla referenser till Paradiset visar att det är beläget någonannanstans än på jorden.8.

Jorden har förvisso potential att vara en vacker plats, men bleknar i jämförelse med det riktiga
paradiset

"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". – 2 Korinthierbrevet 2:9

Jordens Återställelse

Som nämnts har paradiset aldrig varit jordiskt och kan därför inte heller återställas. Men9.

det finns dock förutsägelser om en tid på jorden då den skulle likna ett pardise liknande hem:   

"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". – Jesaja 2:4

"Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas
och blomma. Som en äng med liljor. Då skall de blindas ögon
öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en
hjort  och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen,



www.AnointedJW.org Page 3

bäckar i ödemarken. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark
till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar skall säv och
papyrusgräs växa.” – Jesaja 35:1;5-7

“De skall bygga hus och bo i dem, odla vingårdar och äta deras
frukt. Det de byggt skall inte bebos av andra, det de odlat inte ätas
av andra. Alla i mitt folk skall bli gamla som träden, mina utvalda
får njuta frukten av sin möda. De skall inte arbeta förgäves och
föda barn till en snar död, ty de är ett släkte som Herren välsignat,
de och deras ättlingar. Då skall detta ske: Innan de ropar svarar jag
dem, medan de ännu talar bönhör jag dem. Vargen och lammet
betar tillsammans, lejonet äter hö som oxen. Och jord är ormens
föda. Ingenstans på mitt heliga berg sker något ont eller vrångt,
säger Herren.” – Jesaja 65:21-25

Dessa vackra beskrivningar av jorden kommer att vara beständiga.10.

"De rättfärdiga skall äga landet och bo där för alltid." – Psaltaren
37:29

Våran planet kommer en dag att vara en bekväm, glädjerik, första boning för människor.11.

Ända tills den dag då de kommer att besitta de himmelska boningarna Jesus gjort iordning.
(Johannes 14:2-3)

Exakt hur jorden kommer att bli en fridfull plats återstår att se. Vissa menar att ett12.

storskaligt krig där Gud sänder änglar till att förgöra Guds "fiender" skulle göra jorden till en
fridfull plats. Men detta i sig skulle knappast ge jorden ett paradisliknande intryck. Istället skulle
ett sådant krig lämna jorden i ett betydligt sämre skick än vad som är fallet nu. Vi undrar om
kristenhetens tolkning av uppenbarelseboken är korrekt.

Men vad som än händer i framtiden är vi säkra på att det undervisningsarbete Jesus13.

startade är ett utmärkt steg i rätt riktning. Genom att förkunna och lära ut de goda nyheterna om
kungariket, utvidgar vi det andliga broderskapet människor emellan och gör fiender till vänner.
Precis som Jesaja en gång förutsåg då "svärd skulle smidas om till plogbillar" (Jesaja 2:4) Var
och en av oss kan förändra det andliga klimatet till det bättre tills Fadern finner det för gott att
ingripa i människans angelägenheter.

Jordiskt Lidande Får Ett Slut

Lidandet kan sägas vara förknippat med hur vi själva och människor omkring oss,14.

medvetet eller ej, tar emot de goda nyheterna om kungariket. Några av våra bröder lider mycket
på grund av förtryck från människor som potentiellt sätt skulle kunna vara medbröder istället,
men som ännu inte sett, hört eller svarat på budskapet om försoning. Vi kan minska frustration
emellan människor genom att sprida de goda nyheterna där vi själva bor.  (2 Korinthierbrevet
2:518-2) 
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Detta lidande har varit människans lott alltsedan Adams & Evas misslyckande att15.

upplyfta och lägga jorden under sig, även på ett andligt plan. Men denna fadäs fördröjde bara
Faderns syften. Det har alltid funnits hopp:

"Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den
härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar
otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts
under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom
som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall
befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som
Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu
ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden
som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall
göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade – ett
hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det
han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi
uthålligt". – Romarbrevet 8:18-25

Det är genom vårt förhållande till Gud som Hans barn som vi kan göras fria från allt16.

lidande. Det kommer att ta tid att omvandla jorden till ett pardise liknande hem, men när vi
lämnar våran fysiska kropp kommer lidandet helt att upphöra.

Att Sträva Efter Paradiset

Då det verkliga paradiset finns beläget i himlen är det bara de som eftersträvar det17.

himmelska hoppet som får äran att bo där. De kristna skrifterna uppmanar oss ständigt att söka
den himmelska kallelsen:

"Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud
en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av
människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få
ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den skall
vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck;
vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det som är
dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta,
och som en borgen har han gett oss Anden". – 2 Korinthierbrevet
5:1-5

"Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert:
jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det
som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris
där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så
vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på
någon punkt skall Gud upplysa er även där". – Filipperbrevet
3:13-15
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"Många – jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar – är
fiender till Kristi kors, de lever så att de slutar i fördärvet, deras
gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara
tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar
vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall
förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp
han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig". – 
Filipperbrevet 3:18-21

"Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber
för er, ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den
kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i
himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord,
evangeliet, som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer
till i hela världen; så har det gjort hos er också ända sedan den dag
då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd sådan den
verkligen är". –  Kolosserbrevet 1:3-6

"Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som
finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det
som finns där uppe, inte på det som finns på jorden." –
Kolosserbrevet 3:1-2

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora
barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom
Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan
förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty
Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som
finns beredd att uppenbaras i den sista tiden". – 1 Petrus 1:3-5

De kristna skribenternas budskap är glasklart, finns inget rum för tvivel. Som Jesus själv18.

sade:

"Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag
komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där
jag är" – Johannes 14:1-3

Därför, alla som söker leva i Guds Paradis måste följa Kristus ända in i himlarna, som19.

söner till kungariket!

               ****


