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1.  Ang plano ng Diyos ay isang misteryo sa karamihan 

Itinuturo ng Bibliya: 

1 Sa simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. (Genesis 1: 1, NKJV sa buong maliban kung 
ipinahiwatig) 

Ngunit bakit? 

Ano ang kahulugan ng buhay? 

Sa buong edad ang mga tao ay nagtaka kung may isang layunin na nagtrabaho sa lupa. 

At kung mayroon, ano ito? 

Sa pag-aakalang may Diyos, bakit siya gumawa ng anuman? 

Bakit nilikha ng Diyos ang mga tao? Bakit ka ginawa ng Diyos? 

May layunin ba ang iyong buhay? 

Iba 't ibang kultura at iba' t ibang relihiyon ang kanilang pananaw.  Ngunit naaayon ba sila sa Bibliya? 

Ano ang katotohanan? 

Bahagi ng katotohanan ay ang plano ng Diyos ay isang misteryo sa karamihan. Pansinin ang isang bagay 
na itinuturo ng Bibliya tungkol doon: 

25 Nå til ham som er i stand til å grunnfeste dere etter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, 
etter åpenbaringen av den hemmelighet som er holdt hemmelig siden verden begynte 26 men 
nå åpenbaret og ved de profetiske skrifter gjort kjent for alle folkeslag, etter den evige Guds 
bud, til lydighet mot troen - 27 Gud alene, vis, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen. 
(Romerne 16:25-27 ) 

Sinasabi ng Bibliya ang misteryo na itinago mula nang magsimula ang mundo, ngunit ipinahayag ito sa 
mga makahulang kasulatan—"ang salita ng katotohanan" (2 Timoteo 2:15; Santiago 1:18). 

Ang Bibliya ay tumutukoy sa maraming mga misteryo, tulad ng misteryo ng kaharian ng Diyos (Marcos 
4:11), ang misteryo ng biyaya (Efeso 3:1-5), ang misteryo ng Pananampalataya (1 Timoteo 3:9), ang 
misteryo ng relasyon sa kasal (Efeso 5:28-33), Ang misteryo ng kawalan ng batas (2 Tesalonica 2:7), Ang 
misteryo ng Pagkabuhay na mag-uli (1 Corinto 15:51-54), ang misteryo ng Diyos (Colosas 2:2; Pahayag 
10:7) at maging ang misteryong Babilonyang Dakila (pahayag 17:5). Isinulat ang aklat na ito, para sa mga 
interesado sa katotohanan, "upang magkaroon sila ng lahat ng kayamanan na ibinibigay ng katiyakan sa 
kanilang pagkaunawa sa kaalaman ng hiwaga ng Diyos" (Colosas 2:2, NET). 

Selv om dette kan komme som en overraskelse for mange, skrev de tre forfatterne av de synoptiske 

evangeliene alle at Jesus ikke talte i lignelser for at folk skulle forstå bedre. De skrev ned at Jesus sa at 
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han talte i lignelser for å holde Guds rikes mysterier ukjente for mange (Matt 13:11; Mark 4: 11-12; Luk 

8:10) i denne tidsalderen. 

Apostelen Paulus skrev at trofaste tjenere er «forvaltere av Guds mysterier» (1 Kor 4:1; jf. 13:2) som skal 
«tale sannheten i kjærlighet» (Ef 4:15). 

Er du interessert i å vite mer om mange av mysteriene som Bibelen forteller om? 

Vil du vite hvorfor Gud skapte noe? 

Vil du vite hvorfor Gud skapte deg? 

Ja, mange har sine egne ideer. 

Er det en måte for DEG å virkelig vite det? 

De som er villige til å tro Bibelen fremfor menneskelige tradisjoner, kan vite det. 

Men siden mange av selv de mest grunnleggende aspektene ved Ang plano ng Diyos ay isang misteryo 
sa karamihan, vennligst ta deg tid til å lese hele boken, og som du ønsker, til å slå opp noen av 
skriftstedene som nettopp er sitert (i motsetning til å være fullstendig sitert) for enda mer avklaring. 

Mysteriene kan gjøres kjent ved å forstå de profetiske skriftene for dem som er lydige i tro. 

Likevel er de ikke blitt gjort kjent for alle i denne tidsalderen, bare til de som nå heter: 

11 … «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmelighet; men for dem som er utenfor, kommer 
alt i lignelser» (Mark 4:11) 

25 For jeg ønsker ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke 
skal være kloke etter deres mening, at blindhet delvis har skjedd med Israel inntil hedningenes 
fylde er kommet inn. (Romerne 11: 25) 

7 Men vi taler Guds visdom i et mysterium, den skjulte visdom som Gud har forordnet før 
evigheter til vår ære, (1 Korinterbrev 2:7) 

For mer spesifikt om "Guds rikes mysterium" og "evangeliets mysterium" (Efeserne 6:19), kan du også 
sjekke ut vårt gratis hefte The Gospel of the Kingdom of God tilgjengelig på ccog.org i 100 forskjellige 
språk . Relatert til «hedningenes fylde», sjekk ut gratisboken Universal OFFER of Salvation, 
Apokatastasis: Kan Gud redde de fortapte i en tid som kommer? Hundrevis av skriftsteder åpenbarer 
Guds frelsesplan , også tilgjengelig online på www.ccog.org. 

Apostelen Paulus skrev: 

8 Til meg, som er den minste av alle de hellige, ble denne nåde gitt at jeg skulle forkynne blant 
hedningene Kristi uransakelige rikdom, 9 og la alle se hva som er fellesskapet med mysteriet, 
som fra tidenes begynnelse har vært skjult i Gud som skapte alle ting ved Jesus Kristus; 10 i den 
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hensikt at Guds mangfoldige visdom nå skulle bli kjent av menigheten for maktene og maktene i 
de himmelske steder, 11 etter den evige hensikt som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre, 12 i 
hvem vi har frimodighet og tilgang med tillit gjennom tro på ham. (Efeserne 3:8-12) 

25 … Jeg ble en tjener etter det forvalterskap fra Gud som ble gitt meg for dere, for å oppfylle 
Guds ord, 26 mysteriet som har vært skjult fra evigheter og slekter, men som nå er blitt åpenbart 
for hans hellige. 27 For dem ville Gud gjøre kjent hva som er rikdommen i herligheten til denne 
hemmelighet blant hedningene: som er Kristus i dere, herlighetens håp. (Kolosserne 1:25-27) 

Det er mange "rikdommer" som er "uutredelige" uten Guds ord. Dette er i hovedsak bibelske mysterier 
som lenge har vært skjult. 

I det 2. århundre skrev biskop/pastor Polycarp av Smyrna om "det profetiske mysteriet om Kristi 
komme" (Polycarp, Fragments from Victor of Capua. Oversatt av Stephen C. Carlson, 2006; detaljer om 
mysterier angående hans komme kan være funnet i den gratis nettboken, tilgjengelig på www.ccog.org, 
med tittelen: Proof Jesus is the Messiah ). 

I det 2. århundre skrev biskopene/pastorene Ignatius og Melito at departementet forsto forskjellige 
skriftmysterier (f.eks. Ignatius' brev til efeserne ; Melitos Prediken på påsken ). 

Jesus og apostlene forklarte noen av disse mysteriene for dem som ble tidlige kristne. Vi i Fortsatt Guds 
kirke streber etter å gjøre det nå for de som er villige til å se. 

Guds natur 

Å forstå litt om Guds natur vil hjelpe oss å bedre forstå mysteriene i hans plan. 

Bibelen lærer "Gud er kjærlighet" (1 Joh 4:16), "Gud er Ånd" (Joh 4:24), "Jahve er god" (Nahum 1:7, 
World English Bible) , allmektig (Jeremia 32 :17,27), allvitende (Jesaja 46:9-10), og at Han er evig (Jesaja 
57:15). 

Apostelen Paulus skrev: 

7 I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom 8 som 

han lot bli rik på oss i all visdom og klokskap, 9 etter å ha kunngjort oss hemmeligheten om sin 

vilje, ifølge Hans velbehag, som han hadde tenkt i seg selv, 10 for at han i tidenes fyldes utdeling 

skulle samle alle ting i Kristus, både i himmelen og på jorden, til ett i ham. (Efeserne 1:7-10) 

Legg merke til at Guds vilje er et mysterium for de fleste (de som ikke er kalt nå), i hovedsak frem til 
tidenes fylde – som vil komme for de fleste etter en profetert oppstandelse. 

Likevel la Gud for lenge siden ut aspekter av sin plan: 

11 Herrens råd består til evig tid, hans hjertes planer fra slekt til slekt. (Salme 33:11) 

18 for dere vet at dere ikke er blitt forløst med forgjengelige ting, som sølv eller gull, fra deres 
meningsløse oppførsel som er mottatt av deres fedre, 19 men med Kristi dyrebare blod, som et 



6 
 

lam uten lyte og uten flekk. 20 Han var sannelig forutbestemt før verdens grunnvoll ble lagt, men 
ble åpenbart i disse siste tider for dere. (1. Peter 1:18-20) 

8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham (dyret), hvis navn ikke er skrevet i Livets bok til Lammets 
slaktede fra verdens grunnvoll ble lagt. (Åpenbaringen 13:8) 

Det faktum at Bibelen sier at Lammet, som betyr Jesus (jfr. Joh 1:29, 36), var ment å bli drept fra 
begynnelsen, viser at Gud visste at mennesker ville synde og at han lenge har hatt en plan. 

Profeten Jesaja ble inspirert til å skrive ned dette om vissheten om Guds plan: 

8 Husk dette og vis dere menn! Husk, dere overtredere. 9 Kom det tidligere i hu, for jeg er Gud, 
og det er ingen annen; Jeg er Gud, og det er ingen som meg, 10 forkynner enden fra begynnelsen, 
og fra gammelt av ting som ennå ikke er gjort, og sier: Mitt råd skal bestå, og jeg vil gjøre all min 
vilje , 11 Rovfugl fra øst, mannen som utfører mitt råd, fra et fjernt land. Jeg har sannelig talt det; 
Jeg vil også få det til. Jeg har ment det; Jeg skal også gjøre det. (Jesaja 46:8-11) 

11 Herrens råd består til evig tid, hans hjertes planer fra slekt til slekt. (Salme 33:11) 

Guds planer vil gå i oppfyllelse. 

Vurder også følgende: 

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å 
fordømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham (Joh 3:16-17). 

Nå som vi ser noen av Guds egenskaper, slik som at han er god, er en planlegger og er kjærlighet: dette 
burde hjelpe oss å bedre forstå ham og hans grunnleggende motivasjoner for hvorfor han laget noe. 

Du er viktig. Du betyr noe! Gud elsker DEG personlig. Og har en plan for deg personlig. 
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2.  Bakit ang paglikha? Bakit Ang Mga Tao? Bakit Si Satanas? Ano 
ang katotohanan? Ano ang mga misteryo ng pahinga at kasalanan? 

Et av de største spørsmålene som filosofer har hatt gjennom tidene er: "Hvorfor er vi her?" En annen er: 
"Hvorfor er det noe?" 

De grunnleggende svarene på disse spørsmålene finner du i Guds ord, Bibelen. 

Selv om det er forskjellige ideer om universets opprinnelse, er det enighet blant mange forskere, så vel 
som religiøse mennesker, om at mennesker alle hadde samme mor (selv om det er uenighet om hvor 
langt tilbake det går). 

Første Mosebok 

Vi får noen ideer om hvorfor Gud skapte noe i den første boken i Bibelen, vanligvis kjent som 1. 
Mosebok. 

Gjentatte ganger viser 1. Mosebok at Gud så at det han skapte var godt (1. Mosebok 1:4,10,12,18, 21, 
25, 31). Og den senere Jesajas bok informerer oss om at Gud dannet jorden for å bli bebodd (Jesaja 
45:18). 

Første Mosebok lærer dette om Gud som skaper mennesker: 

26 Da sa Gud: La oss skape mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. la dem herske over havets 
fisk, over luftens fugler og over buskapen, over hele jorden og over alt kryp som kryper på 
jorden.» 

27 Så skapte Gud mennesket i sitt bilde; i Guds bilde skapte han ham; mann og kvinne skapte han 
dem. 28 Da velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange! fyll jorden og 
underlegg den; ha herredømme over havets fisk, over luftens fugler og over alt levende som 
rører seg på jorden.» 

29 Og Gud sa: «Se, jeg har gitt dere hver urt som gir frø, som er på hele jorden, og hvert tre hvis 
frukt gir frø. for deg skal det være til mat. 30 Også til alle jordens dyr, til alle himmelens fugler og 
til alt som kryper på jorden, der det er liv, har jeg gitt hver grønn urt til føde.» og det var slik. (1. 
Mosebok 1:26-30) 

Gud skapte mennesker etter Guds art, ikke etter en dyreart. Gud reproduserer seg selv (Malaki 2:15). Vi 
ser at mennesker ble skapt i et litt fysisk gudsbilde for å herske over ting på jorden (jf. Hebreerne 2:5-8), 
og andre skriftsteder viser at guddommeliggjøring er en del av planen (jf. 1 Joh 3:2). ). 

Var mennesker og skaperverket dårlige? 

Nei. Det neste verset i 1. Mosebok forteller oss: 
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31 Da så Gud alt som han hadde skapt, og det var virkelig godt . Så kvelden og morgenen var den 
sjette dagen. (1. Mosebok 1:31) 

Så hele gjenskapelsen (1. Mosebok 1:3-2:3) var veldig god, og som det ser ut til, ville det være Guds 
instruksjoner for mennesker om å underlegge jorden (1. Mosebok 1:28). 

Etter den sjette dagen hvilte Gud: 

1 Slik ble himmelen og jorden og hele deres hær fullendt. 2 Og på den syvende dagen fullførte 
Gud sitt verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all sin gjerning som han 
hadde gjort. 3 Da velsignet Gud den syvende dag og helliget den, for på den hvilte han fra all sin 
gjerning som Gud hadde skapt og skapt. (1. Mosebok 2:1-3) 

Gud skapte i hovedsak en fysisk skapelse på seks dager og en mer åndelig skapelse på den syvende. 

Gud som velsigner den syvende dagen viser også at han anså det som "godt" (i 2. Mosebok 20:8 sier han 
å "holde det hellig"). 

Gud har en plan. 

Hva er mennesket? 

Legg også merke til følgende fra 1. Mosebok: 

15 Da tok Herren Gud mannen og satte ham i Edens hage for å vokte og vokte den. (1. Mosebok 
2:15) 

Grunnen til å stelle og beholde hagen var å jobbe for å gjøre den bedre. 

Det gamle testamente lærer: 

4 Hva er et menneske at du kommer ham i hu,  
og et menneskesønn at du besøker ham?  
5 For du har gjort ham litt lavere enn englene,  
og du har kronet ham med herlighet og ære. 

6 Du har fått ham til å herske over dine henders gjerninger;  
Du har lagt alt under hans føtter,  
7 alle sauer og storfe, ja, markens  
dyr,  
8 himmelens fugler  
og havets fisker som går gjennom havets stier. (Salme 8:4-8) 

Mennesker ble gitt herredømme over jorden (en del av Guds henders verk). Det nye testamente 
forsterker dette ytterligere: 
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5 For englene har han ikke underlagt den kommende verden, som vi taler om. 6 Men en på et 
sted vitnet og sa: Hva er et menneske at du kommer ham i hu? eller menneskesønnen, at du 
besøker ham? 

7 Du gjorde ham litt lavere enn englene; du kronet ham med herlighet og ære og satte ham over 
dine henders gjerninger. 8 Du har lagt alle ting under hans føtter. For ved at han la alt under 
ham, etterlot han ingenting som ikke er lagt under ham. Men nå ser vi ennå ikke alle ting lagt 
under ham. 

9 Men vi ser Jesus, som ble gjort litt lavere enn englene for dødens lidelse, kronet med herlighet 
og ære ; at han ved Guds nåde skulle smake døden for hvert menneske. 

10 For det ble ham, for hvem alle ting er til, og ved hvem alle ting er, ved å bringe mange sønner 
til ære, å gjøre høvdingen over deres frelse fullkommen gjennom lidelser. 

11 For både den som helliger og de som er helliget , er alle av ett; derfor skammer han seg ikke 
over å kalle dem brødre, 

12 og sa: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. 

13 Og igjen, jeg vil sette min lit til ham. Og igjen: Se, jeg og barna som Gud har gitt meg. 

14 Fordi da barna har del i kjøtt og blod, tok han også selv del i det; for at han ved døden kunne 
tilintetgjøre ham som hadde dødens makt, det vil si djevelen; 

15 Og befri dem som av frykt for døden var hele livet underlagt trelldom. 

16 For sannelig tok han ikke på seg englenes natur; men han tok på seg Abrahams ætt. 

17 Derfor måtte han i alle ting gjøres lik sine brødre, for at han kunne være en barmhjertig og 
trofast yppersteprest i ting som angår Gud, for å gjøre forsoning for folkets synder. ( Hebreerne 
2:5-17 , KJV) 

Så å herske over universet er en del av planen. 

En av grunnene til at alle ting ennå ikke er under menneskelig kontroll er følgende: 

23 for alle har syndet og mangler Guds herlighet (Rom 3:23) 

Men å forløse oss fra synd er en del av planen (jf. Rom 3:24-26), så vi vil senere kunne herske. 

Mysteriet om mennesker sammenlignet med dyr 

Er mennesker bare dyr, bare utmerkede som mer høyt utviklete enn andre primater? 

Nei. 
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Forskere har slitt med dette. 

Men de som var villige til å akseptere Guds ord kunne forstå. 

Mennesker har menneskets ånd i seg, mens dyr, inkludert de andre primatene, ikke har den samme 
ånden. Realiteten at det er en ånd i mennesker er undervist i både Det gamle og Det nye testamente: 

8 Men det er en ånd i mennesket, og den Allmektiges ånde gir ham forstand. (Job 32:8) 

11 For hvilket menneske vet hva et menneske har, unntatt menneskets ånd som er i ham?... (1. 
Korinterbrev 2:11) 

Sekularister vil ikke innrømme at det er en ånd i mennesket som Gud ga. 

Men det er. 

Og den menneskets ånd skiller seg fra den typen ånd dyr har (jf. Forkynneren 3:21). 

Tilbake i 1978 ga den gamle Worldwide Church of God ut et hefte av Herbert W. Armstrong med tittelen 
What Science Can't Discover About The Human Mind . Her er noen utdrag fra den: 

HVORFOR kan ikke de beste sinnene løse verdensproblemer? Forskere har sagt: "Gitt 
tilstrekkelig kunnskap, og vi skal løse alle menneskelige problemer og kurere alle våre onder." 
Siden 1960 har verdens kunnskapsfond doblet seg. Men menneskehetens ondskap har også 
doblet seg. … 

Men de største menneskelige sinnene har aldri forstått den guddommelig åpenbarte 
KUNNSKAP. Det er som om Gud vår Skaper hadde sendt sitt budskap til oss i en ubrytelig 
hemmelig kode. 

Og de største menneskesinnene har aldri knekt den hemmelige koden. Moderne vitenskap kan 
ikke forstå det. Psykologer forstår ikke selv hva menneskesinnet består av. … 

Det er praktisk talt ingen forskjell i form og konstruksjon mellom dyrehjerner og 
menneskehjerner. Hjernen til elefanter, hvaler og delfiner er større enn menneskelige hjerner, 
og sjimpansens hjerne er litt mindre. 

Kvalitativt kan den menneskelige hjernen være svært litt overlegen, men ikke nok til å eksternt 
redegjøre for forskjellen i produksjon. 

Hva kan da forklare den store forskjellen? Vitenskapen kan ikke svare tilstrekkelig. Noen 
forskere innen hjerneforskning konkluderer med at det nødvendigvis må være en ikke- fysisk 
komponent i menneskehjernen som ikke eksisterer i dyrehjernen. Men de fleste forskere vil ikke 
innrømme muligheten for eksistensen av det ikke-fysiske. 
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Hvilken annen forklaring er det? Faktisk, utenom den svært lette graden av fysisk overlegenhet 
av menneskelig hjerne, har vitenskapen INGEN forklaring, på grunn av manglende vilje til å 
innrømme selv muligheten for det åndelige. 

Når mennesket nekter å innrømme selve eksistensen av sin egen Skaper, stenger han ute 
enorme hav av grunnleggende sann kunnskap, fakta og FORSTÅELSE. Når han erstatter FABEL 
med sannhet, er han, av alle mennesker, MEST UNORANT, selv om han bekjenner seg til å være 
vis. … 

MAN ble laget av støvet fra bakken. Han mottar sitt midlertidige menneskeliv fra luft, pustet inn 
og ut av neseborene. Hans liv er i blodet (1. Mos. 9:4, 6). Men livsnerven oksideres ved å puste 
luft, selv som bensin i forgasseren til en bil. Derfor er pusten "livets pust" på samme måte som 
livet er i blodet. 

Legg nøye merke til at MENNESKET, helt laget av materie, BLE en levende sjel så snart PUSTEN 
ga ham hans midlertidige fysiske liv. … SJELEN er sammensatt av fysisk MATERIE, ikke Ånd. 

Jeg har forklart at menneskets hjerne er nesten identisk med dyrehjernen. Men mennesket ble 
skapt i Guds form og skikkelse, for å ha et spesielt forhold til Gud - for å ha potensialet til å bli 
født inn i Guds FAMILIE. Og Gud er ÅNDEN (Johannes 4:24). Å gjøre det mulig å bygge bro over 
gapet – eller å gjøre overgangen av MENNESKET, helt sammensatt av MATERIE, til ÅNDEvesener 
i Guds Rike, for så å være sammensatt helt av Ånd, og samtidig gi MENNESKET et SINN som Guds 
– Gud la en ånd i hvert menneske. 

I Job 32:8 leser vi: "Det er en ånd i mennesket, og Den Allmektiges inspirasjon gir dem forstand." 

Dette er en stor SANNHET, forstått av svært få. 

Jeg kaller denne ånden den MENNESKELIGE ånd, for den er I hvert menneske, selv om det er 
ÅNDSESSENS og ikke materie. Det er IKKE en åndeperson eller et vesen. Det er ikke MANNET, 
men åndens essens I mannen. Det er IKKE en sjel - det fysiske mennesket er en sjel. Den 
menneskelige ånd formidler kraften til INTELLEKT til den menneskelige hjernen. 

Den menneskelige ånd forsyner ikke menneskelig LIV - det menneskelige LIVET er i det fysiske 
BLOD, oksidert av livets PUST. 

Det er den ikke-fysiske komponenten i den menneskelige hjernen som ikke eksisterer i hjernen 
til dyr. Det er ingrediensen som muliggjør overgangen fra menneske til guddommelig, uten å 
endre materie til ånd, ved oppstandelsen. Det skal jeg forklare litt senere. 

La meg gjøre klare noen viktige punkter om denne ånden i mennesket. Det er åndsessens, 
akkurat som i materie luft er essens, og det er vann også. Denne menneskelige ånden kan ikke 
se. Den fysiske Hjernen ser gjennom øynene. Den menneskelige ånd I en person kan ikke høre. 
Hjernen hører gjennom ørene. Denne menneskelige ånden kan ikke tenke. 

Hjernen tenker - selv om ånden gir kraften til å tenke, mens rå dyrehjerner uten en slik ånd ikke 
kan, bortsett fra på den mest elementære måten. . .. 



13 
 

Akkurat som intet dumt dyr kan vite ting av menneskets kunnskap, kunne heller ikke mennesket, 
ved hjernen alene, bortsett fra ved menneskets ånd - den menneskelige ånden - som er i 
mennesket. Så også, på samme måte, kan ikke engang et menneske vite – forstå – det som 
hører Gud til, med mindre eller før han mottar en annen ånd – GUDs Hellige Ånd. 

På en annen måte har alle mennesker fra fødselen av en ånd kalt «menneskets ånd» som er I 
DEM. Legg nøye merke til at denne ånden IKKE er mannen. Det er noe I MANNEN. En mann kan 
svelge en liten klinkekule. Det er da noe i mannen, men det er ikke mannen eller noen del av 
ham som mann. Mannen var laget av jordens støv - dødelig. Denne menneskelige ånden er ikke 
sjelen. Det er noe I sjelen som i seg selv ER det fysiske MENNESKE. 

Legg også merke til vers 14: «Men det naturlige menneske mottar ikke det som hører Guds Ånd 
til, for det er dårskap for ham. heller ikke kan han kjenne dem, fordi de er åndelig skjelne.» 

Så fra fødselen gir Gud USA én ånd, som jeg i mangel av et bedre begrep kaller en menneskelig 
ånd. Det gir oss MIND-kraft som ikke er i dyrehjernen. Likevel er denne MIND-kraften begrenset 
til kunnskap om det fysiske universet. HVORFOR? Fordi kunnskap kommer inn i menneskesinnet 
BARE gjennom de fem fysiske sansene. 

Men legg merke til at Gud ikke hadde fullført skapelsen av MENNESKET ved skapelsen av Adam 
og Eva. Den fysiske skapelsen ble fullført. De hadde denne "menneskelige" ånden da de ble 
skapt. … 

HVORDAN har Gud planlagt å "bro over gapet" fra fysisk til åndelig sammensetning - å 
reprodusere seg selv fra FYSISKE MENNESKER SOM KOMMER FRA DEN FYSISKE GRUNNEN? 

For det første satte Gud I det fysiske MENNESKET en "menneskelig" ånd. Det er imidlertid IKKE 
den menneskelige ånden som tar avgjørelsene, kommer til omvendelse eller bygger karakteren. 
Som jeg har understreket, gir ikke denne ånden liv, kan ikke se, høre, føle eller tenke. Det gir den 
FYSISKE MANNEN kraft til å gjøre disse tingene gjennom Hjernen hans. Men denne ånden 
REGISTRERER hver tanke - hver bit av kunnskap mottatt gjennom de fem sansene, og den 
registrerer hvilken som helst karakter - god eller dårlig - som utvikles i menneskelivet. 

Den menneskelige MAN er laget bokstavelig talt av LEIR. Gud er som pottemakeren som danner 
og former et kar av leire. Men hvis leiren er for hard, vil den ikke bøye seg i den formen og 
formen han ønsker. Hvis den er for myk og fuktig, mangler den fasthet til å «BLI SÅ» der 
pottemakeren bøyer den. 

Legg merke til i Jesaja 64:8: «Men nå, O [EVIGE], du er vår far; vi er leiren, og du vår pottemaker; 
og vi er alle din hånds verk.» 

Likevel har Gud gitt hver enkelt av oss et SIN EGEN SINN. Hvis man NEKTER å erkjenne Gud eller 
Guds veier - nekter å omvende seg fra det gale og vende seg til det rette, kan ikke Gud ta ham 
og skape en guddommelig karakter i ham. Men menneskets LEIR må være bøyelig, må gi etter. 
Hvis mennesket stivner og gjør motstand, er det som leire som er for tørr og stiv. Pottemakeren 
kan ikke gjøre noe med det. Det vil ikke gi og bøye seg. Dessuten, hvis han er så mangelfull i 
vilje, hensikt og besluttsomhet at han ikke vil "bli der" når Gud støper ham delvis til det Gud vil 
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at han skal være - for lystbetont, svak, mangler roten til karakter, vil han aldri holde ut til 
slutten. Han vil tape. … 

Det må være GUDS rettferdighet, for alle VÅRE er som skitne filler for Ham. Han innpoder 
kontinuerlig sin kunnskap, sin rettferdighet, sin karakter i oss – HVIS vi flittig søker det og ønsker 
det. MEN VI HAR VÅR VELDIG VIKTIGE DEL I DET. … 

Etter hvert som vi mottar GUDS KARAKTER gjennom Guds Hellige Ånd, reproduserer Gud seg 
mer og mer i oss. 

Til slutt, i oppstandelsen, skal vi være som Gud - i en posisjon hvor vi ikke kan synde, fordi vi selv 
har satt det slik og har vendt oss FRA synd og har kjempet og kjempet MOT synd og overvunnet 
synd. 

Guds FORMÅL VIL bli oppnådd! 

Ja, Guds hensikt vil bli oppnådd. 

Hvorfor skapte Gud menn og kvinner? 

I forbindelse med skapelsen av mennesker, hvorfor gjorde Gud dem til mann og kvinne? 

Vel, en åpenbar grunn ville ha å gjøre med reproduksjon slik Gud sa til den første mannen og kvinnen: 

28 Vær fruktbare og bli mange! fyll jorden... (1. Mosebok 1:28). 

Bibelen gir en ganske spesifikk relatert grunn: 

14 … Mellom deg og din ungdoms hustru … hun er din følgesvenn og din kone ved pakt. 15 Men 
gjorde han dem ikke til ett, idet han hadde en rest av Ånden? Og hvorfor en? Han søker 
gudfryktig avkom... (Malaki 2:14bd-15) 

Gud skapte menn og kvinner slik at de kunne være ett og til slutt produsere gudfryktige avkom (for 
guddommeliggjøring). 

Jesus lærte: 

4 Og han svarte og sa til dem: Har dere ikke lest at han som skapte dem i begynnelsen 'gjorde 
dem til mann og kvinne,' 5 og sa: 'Derfor skal en mann forlate sin far og mor og slutte seg til hans 
hustru, og de to skal bli ett kjød'? 6 Så da er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har 
sammenføyd, la ikke mennesker skilles.» (Matteus 19:4-6) 

Apostelen Paulus skrev relatert til dette at "Dette er et stort mysterium, men jeg taler om Kristus og 
menigheten" (Ef 5:32). 

I tillegg hjelper de to riktig å bli ett oss også bedre å forstå forholdet mellom Faderen og Sønnen 
(Johannes 17:20-23). 
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Ekteskapsforholdet hjelper til med å se forholdet mellom Faderen og Sønnen (som Bibelen identifiserer 
som Gud, f.eks. Kolosserne 2:2, som er et mysterium for de fleste) samt hva som vil skje med omvendte 
mennesker etter oppstandelsen (som Bibelen kaller også et mysterium, f.eks. 1. Korinterbrev 15:51-54). 

Apostelen Paulus diskuterte kjærlighet og ga noen andre åndelige leksjoner knyttet til ekteskapelig 
tilstand: 

4 … forman de unge kvinnene til å elske sine ektemenn, å elske sine barn (Titus 2:4). 

22 Hustruer, underord dere deres egne menn, som under Herren. 23 For mannen er hustruens 
hode, likesom Kristus er menighetens hode; og han er legemets frelser. 24 Derfor, på samme 
måte som menigheten er underordnet Kristus, slik skal hustruene være under sine egne menn i 
alt. 

25 Ektemenn, elsk dere hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for henne, 26 for 

at han skulle hellige og rense henne med vannbadet ved ordet, 27 for at han kunne fremstille 
henne for seg selv en herlig menighet, ikke ha flekk eller rynke eller noe slikt, men at hun skal 
være hellig og uten lyte. (Efeserne 5:22-27) 

En annen grunn til å lage menn og kvinner var å gjøre det mulig, men med fysiske distinksjoner i dette 
livet, for par å bli herliggjort sammen med Jesus (Rom 8:16-17). Å jobbe sammen (1. Mosebok 1:28; 
Forkynneren 4:9-12) og til og med lide sammen i dette livet var også en del av planen (Rom 8:16-17) for 
mann-kvinnelige par. 

La oss også se noen erfaringer fra historien: 

30 Ved tro falt Jerikos murer ned etter at de var omringet i syv dager. 31 Ved tro gikk ikke skjøgen 
Rahab til grunne sammen med dem som ikke trodde, da hun tok imot speiderne med fred. 32 Og 
hva mer skal jeg si? For tiden ville unnlate å fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, 
også om David og Samuel og profetene: 33 som ved tro undertrykte riker, drev rettferdighet, 
oppnådde løfter, stoppet løves munn, 34 slukket volden til ild, unnslapp sverdets egg, ble av 
svakhet gjort sterke, ble tapper i kamp, vendte for å flykte romvesens hærer. 35 Kvinner fikk sine 
døde vekket til live igjen. Andre ble torturert, og aksepterte ikke utfrielse, for at de kunne oppnå 
en bedre oppstandelse. 36 Atter andre ble dømt for hån og pisking , ja, og for lenker og fengsling. 
37 De ble steinet, de ble saget i to, ble fristet, ble drept med sverd. De vandret omkring i 
saueskinn og geiteskinn, fattige, plaget, plaget – 38 som verden ikke var verdig. De vandret i 
ørkener og fjell, i huler og huler på jorden. 39 Og alle disse, etter å ha fått et godt vitnesbyrd ved 
tro, mottok ikke løftet, 40 og Gud har gitt oss noe bedre, så de ikke skulle bli fullkomne uten oss. 
(Hebreerne 11:30-40) 

Både menn og kvinner hadde tro og var arvinger til løftene – på samme måte. Og både menn og kvinner 
skal gjøres perfekte. Og dette blir bedre for oss. 

For hvilket formål? 

Å gi kjærlighet på en unik måte gjennom all evighet. 
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Som apostelen Paulus skrev til kristne (og ikke bare ektepar): 

12 Og må Herren gi dere større og rikelig kjærlighet til hverandre og til alle ... (1 Tess 3:12) 

Enten mann eller kvinne, er mennesker ment å gi kjærlighet. Økende kjærlighet til alle vil gjøre 
evigheten bedre. 

Hva skjedde med mennesker? 

Da Gud først skapte mennesker, velsignet han dem (1. Mosebok 1:28). Han sa også at alt han skapte 
(inkludert mennesker) var "veldig bra" (1. Mosebok 1:31). 

Legg også merke til at Bibelen spesifikt lærer: 

29 ... At Gud skapte mennesket oppriktig, men de har søkt mange planer. (Forkynneren 7:29) 

I Edens hage ga Gud de første sanne menneskene – Adam og Eva (1. Mosebok 3:20) – alt de virkelig 
trengte. 

De hadde et rent og hyggelig miljø, mat og noe å gjøre (1. Mosebok 2:8-24). De levde i grunnen etter 
sannheten. 

Men det er også en usett åndeverden som er et mysterium for de fleste. Det er et usett rike som 
inkluderer engler. Bibelen viser at før menneskene ble skapt gjorde en tredjedel av englene opprør og 
fulgte en motstander nå kjent som Satan (Åpenbaringen 12:4). 

Med tiden dukket Satan (jf. Åpenbaringen 12:9) opp som en slange. Deretter fortalte han Eva at Gud 
holdt tilbake på dem (1. Mosebok 3:1,4-5). 

Slangen forførte Eva med sin list (2 Kor 11:3). Satan ba Eva ikke tro på Guds ord (1. Mosebok 3:2-4). Han 
appellerte til Evas personlige lyster og forfengelighet, og hun valgte å være ulydig mot Gud og lytte til 
Satan i stedet (1. Mosebok 3:6a). Mannen hennes Adam var der sammen med Eva, og bestemte at han 
skulle synde og være sammen med henne (1. Mosebok 3:6b). 

Spekulativt innlegg: Menneskelig levetid 

Etter de fem første kapitlene i 1. Mosebok, hvor vi ser noen mennesker som lever over 900 år. 

Så hvorfor levde tidlige mennesker som Adam og Noah så lenge? 

Den jødiske historikeren Josephus hevdet at dette delvis var fordi Gud hadde maten «passer» 
for dem, samt for å gi dem tid til å utvikle tidlige teknologier (Antiquities Book 1, 3:9). 

Tilsynelatende var imidlertid en grunn til at Gud tillot mennesker å leve lengre liv før, slik at de 
bedre kunne se konsekvensene av synd og å leve adskilt fra Guds veier. På den tiden ville for 
eksempel effektene av forurensning ikke vært like raskt åpenbare som i det 21. århundre . Videre 
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ville det å ha lengre levetid ha hjulpet dem til å bedre se samfunnsproblemer og andre 
problemer som mennesker havnet i. 

De ville se at mennesker IKKE gjorde verden bedre. Derfor, etter at de har blitt oppreist 
(Åpenbaringen 20:11-12), vil de bedre innse feilene ved å ikke gå Guds vei. 

Senere generasjoner ville ha sett den store vannflommen (den er i mange samfunns historiske 
opptegnelser) samt sett flere av de negative effektene av at menneskeheten følger Satans 
veiledning, i motsetning til å virkelig leve på Guds måte. 

Gud bestemte at det var bedre for de senere generasjonene å leve kortere liv, generelt sett , og 
lider i kortere perioder. Guds plan er å minimere lidelse (jf. Klagesangene 3:33). 

Mysteriet om Satan og hans demoner 

Men det var ikke bare Eva som ble lurt. Det nye testamente sier "den gamle slangen" er "kalt Djevelen 
og Satan, som forfører hele verden" (Åpenbaringen 12:9). 

Jesus lærte at Satan var en løgner og løgnens far (opphavsmann) (Johannes 8:44). 

Opprinnelig var Satan kjent som Lucifer (Jesaja 14:12), som betyr «bærer av lys». Han var en «kerub» 
(Esekiel 28:14). En kjerub er et bevinget englevesen hvis roller inkluderte å være overgitt til Guds 
nådestol (2. Mosebok 25:18-20; Esekiel 28:14,16). 

Lucifer ble skapt som et i utgangspunktet perfekt (jf. Esekiel 28:15) og attraktivt vesen (jf. Esekiel 28:17). 
Men den fullkommenheten varte ikke (Esekiel 28:15). 

Gud skapte Lucifer og englene, men på en måte var deres skapelse ikke fullført før karakter ble dannet i 
dem. Nå kan ikke Gud sette karakterer øyeblikkelig inn i en – hvis han gjorde det, ville han i bunn og 
grunn skapt en type «datastyrt» robot. Dette gjelder både åndelige vesener og mennesker. 

Hvis Gud skapte rettferdig karakter øyeblikkelig ved fiat, ville det ikke vært noen karakter, fordi karakter 
er evnen til en separat enhet, til individet, til å komme til sin egen kunnskap om sannheten, og til å lage 
sin egen. beslutning, og vilje til å følge det rette i stedet for det gale. Og det individet som er skapt må ta 
den avgjørelsen. Med andre ord, individet, menneske eller engle, har en del i sin egen skapelse. 

Dette er et mysterium for de fleste da få mennesker har forstått dette fullt ut. 

Vær så snill å forstå at Bibelen viser at Satan i god tid før hendelsen i Edens hage var "fullkommen i sine 
veier" (Esekiel 28:11-15a), men så bukket han under for stolthet og urettferdighet og ble kastet ned til 
jorden (Esekiel 28:15b-17; Jesaja 14:12-14). Han ble en motstander av Gud (Satan betyr motstander), i 
stedet for å bygge rettferdig karakter. 

Hans opprør var en grunn til at etter den første opprettelsen av 1. Mosebok 1:1, var det kaos og jorden 
ble "øde" (ISV, GNB) i 1. Mosebok 1:2. Så Gud gikk for å «fornye jordens overflate» (Salme 104:30), som 
inkluderte å lage ting han gjorde under «gjenskapelsen» (1. Mosebok 1:3-31; 2:1-3). 
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Hvorfor er noe av det av betydning? 

Vel, fornyelsen («gjenskapelsen») viser at Gud kan fikse det djevelen kan ødelegge. Skriften viser at Gud 
har en plan for å gjøre det i fremtiden (f.eks. Apg 3:19-21; Jesaja 35:1-2). 

Tenk videre på at Bibelen lærer at Lucifer var "fullkommenhetens segl, full av visdom og fullkommen i 
skjønnhet" (Esekiel 28:12). 

Som et englevesen trengte ikke Lucifer fysisk næring. 

Lucifer hadde alt. 

Likevel syndet han (som visse andre engler gjorde ifølge 2. Peter 2:4) og dro en tredjedel av englene 
med seg til jorden (Åpenbaringen 12:4) (engler skal senere dømmes av Guds folk i henhold til 1 
Korinterbrev 6: 3). 

Lucifer og hans opprør viste at selv vesener som "hadde alt" kan gjøre opprør for å prøve å gjøre ting 
verre. Og senere overtalte han de første menneskene som «hadde alt» til å gjøre opprør mot Gud også 
(1. Mosebok 3:1-6). 

Derfor hjelper dette med å vise at hvis Gud ga menneskene alt de trenger, slik at det ikke ville være 
fattigdom, at uten guddommelig karakter, ville folk fortsatt forårsake problemer for seg selv og andre. 

Hvorfor tillater Gud Satan å bedra ? 

Forpurret Satans opprør Guds plan? 

Nei. 

Men viser ikke Bibelen at Satan, "fyrsten over luftens makt" (Efeserne 2:2), formidler sitt egoistiske og 
ulydige budskap? Har ikke Djevelen «blindet» sinnene til det meste av menneskeheten som «denne tids 
gud» (2. Korinterbrev 4:4)? 

Ja og ja. 

Lærer ikke Bibelen at Satan Djevelen «forfører hele verden» (Åpenbaringen 12:9)? 

Ja. 

Vel, hvorfor lot Gud Satan og hans demoner komme for å forføre mennesker og forårsake andre 
problemer på jorden? 

Det er et par grunner. 

Apostelen Paulus kalte vår tid "denne nåværende onde tidsalder" (Galaterne 1:4), som innebærer en 
bedre tid som kommer. 
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Men hvorfor har Satan lov til å ha noe av sin makt i vår tidsalder siden han tidligere forkastet Gud? 

Satans innflytelse hjelper oss å lære leksjoner, og ofte bygge karakter, raskere enn om den ikke var til 
stede. Raskere, slik at vi kan overvinne og bygge rettferdig karakter gjennom å gjøre motstand og raskt 
se fruktene av å gå feil vei. Hver gang du motstår synd, blir du åndelig sterkere. 

Selv om det er vanskelig til tider, resulterer denne akselerasjonen i mindre generell lidelse. 

La oss vurdere noen få ting som hjelper til med å illustrere dette. 

Tenk på karbon, som et kullstykke. Den kan gå i stykker relativt lett, men når den først er under ekstremt 
press, kan den bli til en diamant – som er blant de hardeste naturlige stoffene. Så den svake blir sterk 
gjennom press. Bibelen lærer at kristne, selv om de er svake i verden (1 Korinterbrev 1:26-29), skal være 
rene som raffinert gull, sølv eller edelstener i henhold til 1 Korinterbrev 3:12. 

Tenk deg deretter at du vil overvinne en tung gjenstand du ikke kan løfte. Du kan se på den tunge 
gjenstanden, men det vil ikke flytte den. Du kan bøye armene dine tjue minutter eller så per dag, og det 
kan gjøre armene dine litt sterkere – men ikke for mye – eller kanskje det vil ta år og år å gjøre noen 
forskjell. 

Eller du kan trene med tunge vekter som du kan takle. Å løfte dem ville være vanskeligere enn å bare 
løfte armene. 

Men å løfte vekter vil ikke bare gjøre armene sterkere enn å bare bøye dem, denne typen øvelser vil 
også gjøre tiden nødvendig for å få armene dine sterke nok til å overvinne objektet mye kortere. 

Tenk nå på det: 

I 1962 publiserte Victor og Mildred Goertzel en avslørende studie av 413 «kjente og 
eksepsjonelt begavede mennesker» kalt Cradles of Eminence. De brukte år på å forsøke å forstå 
hva som førte til en slik storhet, hvilken rød tråd som kunne gå gjennom alle disse enestående 
menneskenes liv. 

Overraskende nok var det mest fremragende faktum at praktisk talt alle, 392, måtte overvinne 
svært vanskelige hindringer for å bli den de var. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books 
Publisher, s. 134) 

Hva har disse eksemplene å gjøre med hvorfor det er en djevel? 

Å tillate djevelen å prøve å friste menneskeheten fremskynder i hovedsak prosessen med å kunne 
overvinne våre egne feil og utvikle en rettferdig karakter med Guds hjelp (Filipperne 4:13; Jakob 4:7). 
Sluttresultatet er at mennesker vil være i stand til å overvinne raskere og med minst mulig lidelse (jf. 
Klagesangene 3:33; 1 Peter 4:12-13 ; 3 Joh 2). 

Og hvis Gud kaller deg i denne tidsalderen, vil han ikke tillate deg å bli fristet av Satan eller forskjellige 
lyster utover det du er i stand til å håndtere (1. Korinterbrev 10:13). 
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Å motstå Satan og ulike fristelser gjør deg åndelig sterkere (Jakob 1:12, 4:7) og vil hjelpe deg å kunne 
hjelpe andre i fremtiden (jf. 1 Joh 4:21). Satan vil ikke at du skal tro på sannheten i Guds ord. 

Sannhetens mysterium 

Cambridge Dictionary definerer " sannheten" som følger: 

sannheten de virkelige fakta om en situasjon, hendelse eller person: 

Sannheten er noe som er genuint nøyaktig. Likevel har filosofer, vanlige mennesker og ledere lenge 
undret seg over sannheten. 

Så la oss legge merke til hvordan Cambridge Dictionary definerer "formell" sannhet: 

et faktum eller prinsipp som antas å være sant av de fleste: 

Men det ovenstående er absolutt ikke alltid sant. Og det har mange for lengst innsett. Likevel, mange 
anser "formell" sannhet virkelighet og aksepterer ikke absolutter som ekte sannhet. Men oppfatninger, 
individuelle eller kollektive, av seg selv er ofte ikke sanne. Bibelen advarer mot dem som tar råd fra 
mennesker i stedet for, i sannhet, av Gud (Jesaja 30:1; 65:12b). Synd er en faktor (jf. Jesaja 59:2a). 

Da han snakket med Jesus, spurte den romerske prefekten Pontius Pilatus om sannheten: 

37 Pilatus sa da til ham: Er du da en konge? 

Jesus svarte: «Du sier med rette at jeg er en konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet 
til verden for å vitne om sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst." 

38 Pilatus sa til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han ut igjen til jødene og 
sa til dem: Jeg finner overhodet ingen skyld hos ham. (Johannes 18:37-38) 

Pilatus hadde tilsynelatende hørt mange argumenter om sannhet og konkluderte med at ingen kunne 
definere den ordentlig. 

Mens Jesus da ikke svarte på Pilatus' siste spørsmål, ser det ut som Pilatus gikk ut og ikke ventet et svar. 
Men Jesus sa at de av sannheten ville høre ham. 

Kort før han møtte Pilatus, skrev Johannes at Jesus sa hva sannheten var: 

17 Hellig dem ved din sannhet! Ditt ord er sannhet. (Johannes 17:17) 

Bibelen lærer også at Gud ikke kan lyve (Hebreerne 6:18, Titus 1:2). 

Derfor kan det konkluderes med at alt Gud sier er sannheten. 

Nå vil dette bli betraktet som sirkulært resonnement, spesielt for de som godtar Bibelen som sann. Men 
når du har bevist at det finnes en Gud og at hans ord er sant (og vi har bøker som Er Guds eksistens 
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logisk og bevis på at Jesus er Messias ), så er det logisk å konkludere med at Guds ord er standarden for 
å vurdere hva som er sant. 

En løgn er noe som er i motsetning til sannheten. Derfor noe i konflikt med det opprinnelige inspirerte 
Guds ord er ikke sant, uansett hvor mange som hevder å tro det. 

Mange mener at de bør «la samvittigheten være deres veileder». Men uten Guds Ånd kan ikke det 
kjødelige sinnet skjelne sannheten slik det burde (1. Korinterbrev 2:14) ettersom hjertet kan være 
desperat ondt (Jeremia 17:9). 

Tenk også på at Jesus sa: 

4 … «Det står skrevet: Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som utgår fra 
Guds munn.» (Matt 4:4) 

Mennesker produserer brød av ting Gud har skapt. Men den virkelige måten å leve på er ved å følge 
Guds ord. 

Apostelen Paulus skrev: 

13 Derfor takker vi også Gud uten opphør, for da dere tok imot Guds ord som dere hørte fra oss, 
tok dere imot det ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er Guds ord, som også 
virkelig virker i dere som tror. 14. For dere, brødre, ble etterlignere av Guds menigheter som er i 
Judea i Kristus Jesus. (1 Tessaloniker 2:13-14a). 

 7 ... sannhetens ord, (2. Korinterbrev 6:7) 

13 På ham stolte du også, etter at du hørte sannhetens ord, evangeliet om din frelse; (Efeserne 
1:13) 

5 … håpet som er lagt for dere i himmelen, som dere har hørt før i evangeliets sannhet, 
(Kolosserne 1:5) 

Sannheten er et mysterium for de fleste , fordi de fleste ikke fullt ut stoler på Guds sanne ord (jf. 
Kolosserne 1:5, -6,25-27 ; 1. Tess. 2:13) og forstår heller ikke mye av evangeliets gode nyheter av frelse. 
De fleste stoler på andre mennesker, som selv er blitt forført av Satan (Åpenbaringen 12:9). Jesus 
uttalte: 

8 Dette folket nærmer seg meg med sin munn og ærer meg med sine lepper, men deres hjerte er 
langt fra meg. 9 Og forgjeves tilber de Meg, idet de lærer menneskers bud som læresetninger. 
(Matteus 15:8-9) 

Å stole mer på andre mennesker enn Guds ord fører til forgjeves tilbedelse og leder mennesker bort fra 
sannheten. 

Likevel kan sannheten bli kjent. 
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Apostelen Johannes skrev: 

31 Da sa Jesus til de jødene som trodde ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine 
disipler. 32 Og du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri.» (Johannes 8:31-32) 

46 … Og hvis jeg forteller sannheten, hvorfor tror du meg ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds 
ord; derfor hører du ikke, fordi du ikke er av Gud. (Johannes 8:46-47) 

37 … Jeg er kommet til verden for å vitne om sannheten. Hver den som er av sannheten, hører 
min røst (Johannes 18:37). 

6 Hvis vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, lyver vi og praktiserer ikke 
sannheten. 7 Men dersom vi vandrer i lyset slik han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, 
og Jesu Kristi, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1 Johannes 1: 6–7 ) 

4 Den som sier: «Jeg kjenner ham» og ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i 
ham. 5 Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud i sannhet fullkommen. På 
dette vet vi at vi er i ham. 6 Den som sier at han blir i ham, bør også selv vandre slik han vandret. 
(1 Johannes 2:4-6) 

18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet. 19 Og på dette vet 
vi at vi er av sannheten, og vi skal forsikre våre hjerter for ham. (1 Johannes 3:18-19) 

3 For jeg gledet meg stort da brødre kom og vitnet om sannheten som er i dere, likesom dere 
vandrer i sannheten. 4 Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. (3. 
Johannes 3-4) 

Til tross for hva Bibelen sier, er sammenhengen mellom at sannheten er Guds ord og å bli bedre forstått 
av de som adlyder Gud, et mysterium for mange. 

John skrev også følgende: 

3 … Rettferdige og sanne er dine veier, du de helliges konge! (Åpenbaringen 15:3) 

Å vandre på Guds veier hjelper oss å forstå sannheten bedre når vi lever etter sannheten. 

Som kristne, helliget av Guds ord (Johannes 17:17), skal vi "rettmessig dele sannhetens ord" (2 Timoteus 
2:15), samtidig som vi unngår " verdslig og tom prat, for det vil føre til videre ugudelighet » (2. Timoteus 
2:16, NASB). Derfor unngår vi kompromisser med verdens religioner. 

Men hva om vitenskapen motsier Bibelen, slik mange forståsegpåere hevder? 

Vel, "la Gud være sann, men hver mann en løgner" (Rom 3:4). Tro på Guds ord. 

Til og med på Det nye testamentes tid var det de som kalte feil 'vitenskap'. Legge merke til: 
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20 Timoteus, bevar det som er forpliktet til din tillit, og unngå vanhellige og forfengelige 
bablinger og motsetninger fra vitenskapen som falskt kalles: 

21 som noen som bekjenner har tatt feil angående troen. (1. Timoteus 6:20-21, KJV) 

Så det har vært de som hevdet Kristus som har blitt villedet av intellektuelle ledere som var motstandere 
av sannheten. 

Apostelen Johannes ble inspirert til å skrive: 

26 Dette har jeg skrevet til dere om dem som prøver å forføre dere. (1 Johannes 2:26) 

Ulike forskere har vært villedende og/eller har trodd at de hadde fakta som var uenige med Guds ord. 
Ikke fall for feilinformasjonen deres. 

Det er en Gud (for detaljer, sjekk ut den gratis boken, online på ccog.org med tittelen: Er Guds eksistens 
logisk?) og hans ord kan stole på for sannheten. Bibelen advarer om at «[c] forbannet er den mann som 
setter sin lit til mennesker» (Jeremia 17:5). 

Apostelen Paulus skrev følgende til Timoteus om noen som var: 

7 alltid lærer og aldri i stand til å komme til kunnskap om sannheten. 8 Men som Jannes og 

Jambres gjorde motstand mot Moses, så står også disse imot sannheten: menn med fordervet 

sinn, misbilliget i troen; 9 men de skal ikke komme videre, for deres dårskap skal være åpenbar 

for alle (2 Timoteus 3:7-9) 

Mange hevder at de alltid lærer og er interessert i sannheten, men de fleste motsetter seg den faktiske 
sannheten. 

Sannheten ble profetert å være en knappere vare i endetiden: 

12 Ja, og alle som ønsker å leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13 Men onde mennesker 
og bedragere skal bli verre og verre, og de forfører og blir forført. 14 Men dere skal fortsette med 
det dere har lært og blitt forsikret om, idet dere vet hvem dere har lært det av , (2 Timoteus 
3:12-14) 

Hvis du vil få nok av "sannhetens kjærlighet" ( 2. Tess 2:10), og vil handle etter den, kan du bli skånet for 
et kommende massivt bedrag ( 2. Tess 2:7-12), og bli spart fra en fryktelig "time med prøvelse" som 
kommer til hele jorden (Åpenbaringen 3:7-10). 

Mystery of Rest 

Selv om det ikke ser ut til at hvile ville være et mysterium, har det vist seg å være slik for mange. 

Bibelen viser at Gud velsignet den syvende dagen (1. Mosebok 2:2-3). Bibelen lærer ikke at Gud 
velsignet noen annen dag etter menneskelig valg. Mennesker skal «adlyde Gud mer enn mennesker» 
(Apg 5:29). 
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Gud sørget for en ukentlig fysisk pause for mennesker. Og han sørger for at mennesker kan holde det (jf. 
2. Mosebok 16:5; 3. Mosebok 25:18-22). 

Mange blir overrasket over å innse at de i det lange løp kan få mer gjort ved å jobbe seks dager i stedet 
for syv. Men det er sant. 

Og fordi folk ikke forstår Skriften, er dette et mysterium for de fleste. 

Gud inspirerte profeten Esekiel til å skrive: 

26 Hennes prester har krenket min lov og vanhelliget mine hellige ting; de har ikke gjort forskjell 
på det hellige og det vanhellige, og de har ikke gjort forskjellen mellom det urene og det rene 
kjent; og de har gjemt sine øyne for mine sabbater, så jeg ble vanhelliget iblandt dem. (Esekiel 
22:26) 

Mange religiøse ledere bryter Guds lov og de har gjemt øynene sine knyttet til sabbatene. Mine 

sabbater er en referanse til den ukentlige sabbaten så vel som de årlige sabbatene som også er kjent 

som Guds hellige dager. Sabbatene er en tid for fysisk hvile/gjenoppretting og åndelig foryngelse. 

De syv dagers ukene bildene som akkurat som Gud ga menneskene seks dager til å gjøre sitt arbeid og 

hvile på den syvende, at Gud ga menneskeheten seks 'ett tusen årsdager' (jf. Salme 90:4; 2 Peter 3:8 ) til 

gjøre menneskehetens arbeid, men da å leve i 'den syvende tusenårsdagen' i tusenårsriket (jf. 

Åpenbaringen 20:4-6). 

6000/7000 årsplanen stemmer godt overens med Det nye testamentes lære om å være i "de siste 

dager" ( Apg 2:14-17 ) som startet ikke senere enn da Jesus avsluttet sin jordiske tjeneste ( Hebreerne 

1:1-2 ). De to siste dagene av de seks tusen årene vil være de siste dagene i den typen uke. 

Jødisk tradisjon lærer at denne 6000-årige ideen først ble undervist i skolen til profeten Elia ( Babylonsk 

Talmud: Sanhedrin 97a). 

På slutten av andre og tidligere tredje århundre, gresk-romerske helgener og biskoper som Irenaeus 

(Irenaeus. Adversus haereses , Bok V, kapittel 28:2-3; 29:2) og Hippolytus (Hippolytus. På HexaËmeron , 

eller seks dagers arbeid) forsto og underviste også de 6000-7000 årene, samt rapporterte at den 

ukentlige sabbaten skildret tusenårshvilen (den syvende av de tusen år). 

Men etter keiser Konstantins fremvekst på 400- tallet, sluttet mange andre å lære dette. Mer om tidlig tro kan 

finnes i den gratis boken, tilgjengelig online på ccog.org, med tittelen Beliefs of the Original Catholic 

Church . 

Til tross for at gresk-romersk-katolikker ikke offisielt underviser i 6000 års-doktrinen lenger, har Gud 
tillatt djevelen og menneskeheten i løpet av denne 6000-årsalderen å velge å gå feil vei for å minimere 
total lidelse og være en del av prosessen for å perfeksjonere alle mennesker som vil lytte til ham – enten 
i denne tidsalder eller i tiden som kommer. 

Hvorfor 6000 år? 
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Det ser ut til at Gud konkluderte med at dette ville være nok tid for mennesker til å prøve mange 

forskjellige livsformer som de trodde var best – og flere generasjoner siden Adam og Eva har hatt den 

muligheten. Så i tusenvis av år ville mennesker senere bedre kunne se at uttalelsene i Ordspråkene 

14:12 og 16:25 , "Det er en vei som synes rett for et menneske, men dens ende er dødens vei," er riktig. 

Gud visste at denne verden vil bli så ille mot slutten av disse 6000 årene, at «med mindre de dagene ble 

forkortet, ville intet kjød bli frelst» (Matteus 24:22). 

Etter de 6000 årene vil Jesus komme tilbake, de hellige skal gjenoppstå, livet på planeten vil bli frelst, og 

den tusenårige delen av Guds rike vil bli etablert (jf. Åpenbaringen 20:4-6) 

Og dette har tilsynelatende vært et mysterium for de fleste. 

Legg merke til noe Jesaja ble inspirert til å skrive: 

11 For med stammende lepper og en annen tunge skal han tale til dette folk, 12 Til hvem han sa: 

"Dette er hvilen som du kan la den trette hvile med," Og: "Dette er den forfriskende"; Likevel 

ville de ikke høre. (Jesaja 28:11-12) 

Gud lover hvile, men på grunn av «stammende lepper og en annen tunge» – feil læresetninger og 

oversettelsesspørsmål – aksepterer ikke de fleste den forfriskende hvilen som Gud har sørget for hver 

uke. 

I Hebreerbrevet i Det nye testamente brukes to forskjellige greske ord og ofte oversatt til engelsk som 

"hvile". Translitterert til engelsk er de katapausis og sabbatismos . Fordi mange oversettere feilaktig har 

oversatt begge disse ordene til samme, har mange blitt forvirret. Sabbatismos brukes i Hebreerne 4:9, 

mens katapausis brukes på steder som Hebreerne 4:3. 

På grunn av den fremtidige «hvilen» ( katapausis ) – Guds rike – det åndelige Israel skal gå inn i 

(Hebreerne 4:3), gjenstår det for dem en sabbatismos – en overholdelse av sabbatsdagen nå (Hebreerne 

4:9 ). ). Dette betyr at kristne vil gå inn i den fremtidige 'hvilen' av Guds Rike selv om de nå holder den 

ukentlige sabbatshvilen som ser frem til den. I denne tidsalderen skal Guds folk flittig hvile samme dag 

som Gud gjorde (Hebreerne 4:9-11a), "at noen ikke faller i henhold til samme eksempel på ulydighet" 

(Hebreerne 4:11b). 

På grunn av feiloversettelser og religiøse læreres "gjemme øyne" angående Guds sabbater, er bibelsk 

hvile fortsatt et mysterium for mange. 

Syndens mysterium 

Mange mennesker ser ut til å være forvirret over hva synd er. 

Mange oppfører seg som de kan definere det. 

Likevel er det Gud, og ikke mennesker, som definerer synd. 

Hva er synd? 
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Her er hvordan Bibelen definerer det: 

4 Den som gjør synd, gjør også lovløshet, og synd er lovløshet. (1 Johannes 3:4, NKJV) 

4 Hver den som gjør synd , begår også urett; og synd er urett. (1 Johannes 3:4, DRB) 

4 Hver den som synder bryter loven, og synd er faktisk lovløshet. (1 Johannes 3:4, EOB Det nye 
testamente) 

4 Hver den som gjør synd , bryter også loven; for synd er lovens overtredelse. (1 Johannes 3:4, 
KJV) 

Hvilken lov? 

Guds lov, som er i hans ord (jf. Salme 119:11), og som inkluderer de ti bud (jf. 1 Joh 2:3-4; Salme 
119:172; se også den gratis boken, tilgjengelig online på www. ccog.org, med tittelen: De ti bud: 
Dekalogen, kristendommen og udyret ). 

Selv om ingen har blitt tvunget til å synde, lærer Bibelen at alle har syndet (Rom 3:23). 

Hvorfor synder mennesker? 

Vel, av samme grunn som Eva og Adam syndet. De ble lurt av Satan og/eller deres lyster. 

Satan har forført hele verden (Åpenbaringen 12:9). Han har brukt enhver ond tanke han kunne for å 
påvirke og lure hele menneskeheten. Satan har formidlet sin filosofi vidt og bredt (jf. Efeserne 2:2) – 
appellert til forfengelighet, begjær og grådighet for å påvirke oss. 

Legg merke til følgende fra den avdøde evangelisten Leroy Neff: 

Hver av oss har vært innstilt på dette svikefulle bombardementet fra en tidlig alder. Satan har 
brukt denne metoden for å sette inn feil tanker, og han bruker miljøet og omstendighetene til å 
påvirke oss til å ta feil beslutninger akkurat som Adam og Eva gjorde. 

Da vi ble født, hadde vi ikke noe hat eller fiendskap mot Gud eller hans perfekte måte. Vi visste 
ikke engang at Gud fantes, eller at han hadde en riktig måte for oss å leve på. Men etter hvert 
utviklet vi også den samme holdningen som Satan, av egoisme, av grådighet og begjær, og av å 
ville vår egen vei. 

Da vi var små barn, kan vi ha vært som de som Kristus talte om (Matteus 18:3, 4). De var ydmyke 
og lærevillige – ennå ikke fullstendig bedratt av Satan og hans samfunn. … 

All menneskelig ve, ulykke, smerte og elendighet har kommet som et direkte resultat av synd – 
brudd på Guds åndelige og fysiske lover. Lykke og et fullt overflodsliv er de automatiske 
resultatene av lydighet mot Guds lov. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. april 
1972) 
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Og mens Jesus døde for alle våre synder, har synden en pris. Og den langsiktige kostnaden er at det 
negativt påvirker synderen og ens potensial til å gjøre enda mer godt. Så gjør ikke tro at det å synde nå 
er bra for deg (eller andre), men forhåpentligvis vil alle lære av sine synder (jf. 2 Peter 2:18-20), 
bekjenne dem (1 Joh 1:9) og omvende seg fra dem ( jf. Apg 2:37-38). 

På grunn av upassende læresetninger og tradisjoner er det mange som ikke anerkjenner synd i denne 
tidsalderen. 

Apostelen Paulus skrev: 

7 For lovløshetens hemmelighet virker allerede; det er bare den som for øyeblikket holder det 
tilbake, inntil han kan være borte fra midten. 8 Og da skal den lovløse åpenbares, som Herren 
Jesus skal fortære med sin munns ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av hans komme, 9 

hvis komme er etter Satans virke, i all kraft og i tegn , og i løgnens undere, 10 og i all 
ondskapsfullhet for dem som går fortapt, til gjengjeld som de ikke mottok kjærligheten til 
sannheten for at de skulle bli frelst. 11 Og derfor vil Gud sende dem en villfarelse, for at de skal 
tro det som er falskt, 12 for at alle som ikke har trodd sannheten, men som har behag i 
urettferdighet, skal bli dømt. (2 Thessalonians 2:7-12, Berean Literal Bible) 

En del av «lovløshetens mysterium» («urettferdighetens mysterium» DRB) er at mange ikke har blitt 
lært opp til sannheten om synd og/eller har blitt lært opp til å resonnere rundt Guds lover som 
fariseerne på Jesu tid og i stedet akseptere upassende tradisjoner. (jf. Matteus 15:1-9). De uten 
tilstrekkelig kjærlighet til sannheten vil bli lurt på grusomt vis når vi nærmer oss slutten av denne 
tidsalderen. 

Bibelen lærer: «Ikke la dere forføre, mine elskede brødre» (Jakob 1:16). 

Likevel har vi mennesker en tendens til å lure oss selv (spesielt med Satans innflytelse) og ikke innse 
omfanget av våre tendenser til å forville seg. 

Apostelen Jakob forklarte følgende om fristelse og synd: 

12 Salig er den mann som tåler fristelse; for når han er blitt godkjent, skal han få livets krone som 
Herren har lovet dem som elsker ham. 13 La ingen si når han blir fristet: «Jeg blir fristet av Gud!» 
for Gud kan ikke bli fristet av det onde, og heller ikke selv frister han noen. 14 Men hver enkelt 
blir fristet når han blir trukket bort av sine egne lyster og lokket. 15 Så, når lysten har blitt gravid, 
føder det synd; og synden, når den er fullvoksen, bringer døden frem. (Jakob 1:12-15) 

For å motstå fristelser, for å få en feil tanke ut av sinnet som kommer inn i det, fyll tankene dine med 
gode tanker (Filipperne 4:8) og vend deg til Gud. 

Hvilke bedre tanker finnes det enn de om Gud og Hans Ord? Hvis du motstår Satan ordentlig, sier 
Bibelen at han vil flykte (Jakob 4:7). 

Å stå imot gjør deg åndelig sterkere, mens det å hengi deg til synd gjør deg svakere. 

Synd hjelper å vise, for de som er villige til å tro, at vi trenger Gud og hans veier. 
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Gud forsto påvirkningen av Satans bedrag, så vel som menneskelige lyster, og utviklet en frelsesplan 
som tar hensyn til dette (for flere detaljer om det, vennligst sjekk ut den gratis nettboken: Universal 
OFFER of Salvation. Apokatastasis: Can God redde de fortapte i en tid som kommer? Hundrevis av 
skriftsteder åpenbarer Guds frelsesplan ). 
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3.  Ano ang itinuturo ng mga relihiyon sa mundo? 

Ulike trosretninger har sin tro på hva hensiktene er med skapelsen. Så la oss se på noen uttalelser fra de 
som holder til ulike østlige og vestlige religioner. 

Men først, la oss vurdere ateister. Ateister tror ikke at mennesker har noen hensikt, bortsett fra kanskje 
nytelse eller en form for personlig oppfyllelse. 

Det er noen (som kanskje anser seg selv som ateister eller ikke) som tror det ville vært bedre hvis færre 
mennesker eksisterte: 

Antinatalisme er troen på at menneskeliv er objektivt verdiløst og meningsløst. Som The 
Guardian forklarer, hevder antinatalister at menneskelig reproduksjon forårsaker uberettiget 
skade på det menneskelige samfunn (som ikke burde eksistere til å begynne med, ved denne 
måten å tenke på) og planeten. Videre er foreldre skyldige i en moralsk forbrytelse ved å 
påtvinge barn eksistens som ikke har samtykket til deres eksistens. … 

antinatalister hevder ofte at deres tro på det verdiløse i menneskelivet er motivert av 
medfølelse for menneskeliv ... 

antinatalister ønsker å beskytte menneskeheten mot skade ved å sikre at den blir utslettet ... 
(Walsh M. Growing 'Anti-Natalist' Movement Calls For The Extinction Of Humanity ... Daily Wire, 
15. november 2019) 

I utgangspunktet tror antinatalister at mennesker forårsaker mer skade enn godt, livet er hardt, og 
derfor bør folk ikke bringe flere mennesker til verden, da dette vil øke total lidelse og smerte. 

Men de tar feil når det gjelder menneskelig verdi. 

Mennesker har verdi. Og mens det er lidelser, ble mennesker skapt til å bidra og hjelpe. Det er en 
mening med livet. 

La oss nå se hva hinduismen sier om menneskehetens hensikt. 

Det er angivelig litt mer enn én milliard hinduer. Her er informasjon om troens tro: 

I følge hinduismen er meningen (hensikten) med livet firedelt: å oppnå Dharma, Artha , Kama og 
Moksha. Den første, dharma, betyr å handle dydig og rettferdig. ... Den andre meningen med 
livet ifølge hinduismen er Artha , som refererer til jakten på rikdom og velstand i ens liv. ... Den 
tredje hensikten med en hindus liv er å søke Kama. Enkelt sagt kan Kama defineres som å få 
glede av livet. Den fjerde og siste meningen med livet ifølge hinduismen er Moksha, opplysning. 
Den desidert vanskeligste meningen med livet å oppnå, Moksha kan ta en person bare ett liv å 
oppnå (sjelden) eller det kan ta flere. Imidlertid regnes det som den viktigste meningen med 
livet og tilbyr slike belønninger som frigjøring fra reinkarnasjon, selvrealisering, opplysning eller 
enhet med Gud. ( Sivakumar A. The Meaning of Life Ifølge Hinduism, 12. oktober 2014) 
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Så i hovedsak lærer hinduismen å strebe etter å leve rettferdig, søke velstand, nyte livet og oppnå 
opplysning, som ifølge en hindu jeg hørte snakke også inkluderer guddommeliggjøring. Selv om disse 
hinduistiske troene kan være i samsvar med Bibelen, forklarer de ikke hvorfor det skulle være liv i 
utgangspunktet. 

Det er angivelig litt mer enn en halv milliard buddhister. Buddhismen har et annet syn enn hinduismen: 

Buddhismen benekter at det er noen permanent og absolutt betydning av livet, og beskrev livet 
som utilfredsstillende (s. dukkha) og tomt (s. sunyata). Imidlertid erkjente Buddha at det er en 
relativ betydning av livet, og det er gjennom denne relative og betingede naturen til livet vi kan 
oppnå og realisere den universelle sannheten. I følge Buddhas diskurser er våre liv og verden 
ikke annet enn fenomener som stiger og faller. Det er en prosess med dannelse og 
degenerering. (Hva er betydningen av livet? Buddhanet.net, hentet 21.03.19) 

Mens hinduismen har mange guder, har ikke buddhismen en. Og hvis det ikke finnes noen Gud, så har 
buddhistene (som andre ateister) rett i at livet ikke har noen absolutt betydning. 

Men hvis det er et guddommelig åndsvesen, og ja, det er logisk å konkludere med at det er det (å ha 
informasjon som beviser det, se også vårt gratis hefte, online på ccog.org, Is God's Existence Logical? ), 
så ville det gjøre det mer følelse av at en guddommelig Skaper hadde en reell og betydningsfull hensikt. 

Nå lærer både buddhismen og hinduismen en idé kalt karma. Her er litt informasjon fra en buddhistisk 
kilde: 

Karma er loven om moralsk årsakssammenheng. Teorien om karma er en grunnleggende 
doktrine i buddhismen. … I denne verden skjer det ingenting med en person som han av en eller 
annen grunn ikke fortjener. … Pali-begrepet Karma betyr bokstavelig talt handling eller å gjøre. 
Enhver form for forsettlig handling, enten mental, verbal eller fysisk, blir sett på som karma. Den 
dekker alt som er inkludert i uttrykket "tanke, ord og gjerning". Generelt sett utgjør all god og 
dårlig handling karma. I sin ytterste betydning betyr karma all moralsk og umoralsk vilje. ( 
Sayadaw M. The Theory of Karma. Buddhanet.net, hentet 22.07.19) 

Selv om Bibelen ikke bruker begrepet «karma», lærer den at man vil høste det man sår (Galaterne 6:7-
8). Men i motsetning til buddhismen, lærer Bibelen at Gud styrer ting ( Ordspråkene 16:9), så til syvende 
og sist vil det fungere godt for de som aksepterer hans vilje (jf. Romerne 8:28). Og det blir ingen ende på 
fredens tilvekst (Jesaja 9:7). 

Nå skal det imidlertid påpekes at hinduismen og buddhismen ønsker at verden skal bli et bedre sted. 
Men de forstår ikke hvordan Bibelen lærer at det vil skje. 

I motsetning til buddhister, tror muslimer på en guddommelig skaper som har en hensikt med 
mennesker. Det er angivelig 1,8 milliarder muslimer. Her er ett islamsk syn relatert til hvorfor Gud 
skapte mennesker: 

Vår kropp, vår ånd, vår disposisjon for å tilbe Gud og vårt lys er gaver sendt direkte fra Gud for å 
tjene som kritiske midler for å oppnå menneskelig fullkommenhet. Den perfeksjonen ligger i å 
kultivere de aspektene av ånden som overskrider dens levende egenskaper, aktualisere vår 
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tilbøyelighet til tilbedelse og foredle lyset vårt. Når dette skjer, er mennesket en vakker 
skapning, og som sådan et passende objekt for guddommelig kjærlighet, for som vår profet 
nevnte : "Sannelig, Gud er vakker og elsker skjønnhet." (Shakir A. The Human in the Qur'an. 
Journal of the Zaytuna College, 5. juni 2018) 

Mens Jesus også påpekte at fullkommenhet skulle være målet (Matteus 5:48), forklarer ikke 
ovenstående virkelig hvorfor Gud skapte mennesker. Imidlertid gir følgende islamske kilde en grunn: 

Gud skapte mennesket for å tjene ham, noe som betyr at mennesker skulle tro på den ene Gud 
og gjøre godt. Dette er gjenstanden for menneskelivet. Gud sier: "Jeg har ikke skapt mennesker 
uten at de skal tjene meg." (The Winds That Scatter, 51:56) (Hva er formålet med menneskeliv i 
islam? Muslim Converts Association of Singapore, åpnet 21.03.19) 

Mens mennesker burde gjøre godt , ligner mye av resten av det ovennevnte på visse protestantiske 
synspunkter på hvorfor Gud skapte mennesker, som vi skal se på neste gang. 

Noen protestantiske synspunkter 

Det er forskjellige syn på hvorfor Gud skapte mennesker innenfor de religionene som allerede er nevnt. 

Og det samme gjelder blant protestanter. 

Det er angivelig litt over 800 millioner protestanter, og de er delt av mange kirkesamfunn, 
departementer og sekter (merk: Guds fortsatte kirke er IKKE protestantisk – detaljer om hvorfor finnes i 
våre gratis nettbøker: The Continuing History of the Guds kirke og håp om frelse: hvordan Guds fortsatte 
kirke skiller seg fra protestantisme ). 

Men til tross for mangfoldet av protestanter, ser det ut til å være noen generelle avtaler om hvorfor Gud 
skapte noe. 

Legg merke til et protestantisk syn på hvorfor Gud skapte mennesker: 

Hvorfor skapte Gud mennesker? 

Han gjorde det for å gi seg selv ære. Gud skapte oss til å leve og nyte relasjoner slik han gjorde. 
Jesus sa: «Dette har jeg fortalt dere for at min glede skal være i dere og deres glede kan bli 
fullkommen» (Johannes 15:11). ... 

Å bringe ære til Gud – det vil si å opphøye ham, løfte ham opp, gi ham ros, å reflektere over ham 
hederlig – er faktisk vår hensikt med livet. (Bell S. Josh McDowell Ministry. publisert 11. april 
2016) 

Vi i CCOG vil være uenige. Gud skapte oss ikke fordi han er en egodrevet åndelig enhet som trengte folk 
for å gi ham ære. Det er heller ikke hensikten med menneskelivet å gi Gud ære. Men det er sant at Gud 
ønsket å øke gleden. 

Her er et annet, noe lignende protestantisk svar: 
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Hvorfor skapte Gud i utgangspunktet? Var han lei? Var han ensom? Hvorfor gikk Gud gjennom 
bryet med å skape mennesker? 

Bibelen forteller oss at Guds endelige hensikt med universet er å åpenbare hans herlighet. 
Bibelen forteller oss at Guds endelige hensikt med menneskeheten er å åpenbare sin kjærlighet. 
(Var Gud lei? All About God Ministries, åpnet 21.03.19) 

Vel, dette er litt nærmere siden kjærlighet er en del av det, men igjen implikasjonen er at Gud skapte alt 
på grunn av sitt behov for å få stryket sitt ego. Gud er ikke forfengelig og trenger ikke det. 

Her er synspunkter fra to andre protestanter: 

Hvorfor skapte Gud verden? 

Det korte svaret som runger gjennom hele Bibelen som rullende torden er: Gud skapte verden til 
sin ære . (Piper J. 22. september 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-
create-the-world åpnet 16.01.19) 

Hvorfor skapte Gud? 

Gud skapte ikke på grunn av en eller annen begrensning i seg selv. I stedet skapte han alt ut av 
ingenting for å vise sin herlighet til glede for sine skapte vesener og for at de kunne erklære hans 
storhet. (Lawson J. Ligonier Ministries, 3. juli 2017) 

Ytterligere to som hevder at Gud skapte ting for hans personlige ære. 

Så de protestantiske (inkludert baptistiske) kilder ser ut til å være enige. Men vi i CCOG tror ikke de 
virkelig forstår mysteriet med Guds plan. 

Utsikt fra den romersk-katolske kirke og Jehovas vitner 

Hva med romersk-katolikker? 

Den katolske kirkes katekisme lærer: 

293 Skriften og tradisjonen slutter aldri å lære og feire denne grunnleggende sannheten: 
"Verden ble skapt til Guds ære." 134 St. Bonaventure forklarer at Gud skapte alle ting «ikke for å 
øke sin herlighet, men for å vise den frem og formidle den», 135 for Gud har ingen annen grunn til 
å skape enn sin kjærlighet og godhet: «Skapninger ble til da nøkkelen til kjærlighet åpnet 
hånden hans." 136 Det første Vatikankonsil forklarer: 

Denne, sanne Gud, av sin egen godhet og «allmektige kraft», ikke for å øke sin egen salighet, 
eller for å oppnå sin fullkommenhet, men for å manifestere denne perfeksjonen gjennom de 
fordelene han gir skapninger, med absolutt rådsfrihet "og fra tidenes begynnelse, laget av intet 
begge skapninger, den åndelige og den kroppslige. . . " 137 
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294 Guds herlighet består i realiseringen av denne manifestasjonen og formidlingen av hans 
godhet, som verden ble skapt for. Gud skapte oss «til å være hans sønner ved Jesus Kristus, i 
samsvar med hans vilje, til pris for hans herlige nåde », 138 for «Guds herlighet er mennesket fullt 
ut i live; dessuten er menneskets liv Guds visjon: hvis Guds åpenbaring gjennom skapelsen 
allerede har fått liv for alle vesener som bor på jorden, hvor mye mer vil ikke Ordets åpenbaring 
av Faderen få liv for dem som ser Gud.» 139 Den endelige hensikten med skapelsen er at Gud 
"som er skaperen av alle ting til slutt kan bli "alt i alt", og dermed samtidig sikre sin egen ære og 
vår saligprisning. 

Nå, på grunn av omtalen av kjærlighet, er det ovennevnte nærmere enn noen andre kilder, selv om det 
ikke er tilstrekkelig fullstendig da det utelater en viktig grunn. 

Den avdøde kardinal John Henry Newman kom nærmere da han skrev følgende: 

Jeg er skapt for å gjøre noe eller for å være noe som ingen andre er skapt for. Jeg har en plass i 
Guds råd, i Guds verden, som ingen andre har ... Hvis jeg virkelig mislykkes, kan Han oppdra en 
annen, ettersom Han kunne gjøre steinene til Abrahams barn. Likevel har jeg en del i dette store 
arbeidet … Han har ikke skapt meg for intet. (Newman JH. Meditations and Devotions of the 
Late Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, s. 301) 

Ovenstående er i utgangspunktet riktig, selv om det fortsatt ikke er komplett. Noen protestanter innser 
også at Gud vil ha et verk for sine hellige i evigheten, men de har en tendens til å være vage om hvilket 
arbeid eller hvorfor. 

Nå, her er hva Jehovas vitner lærer i leksjon 2.3 av dens online bibellære med tittelen Hvorfor skapte 
Gud mennesker ? : 

Jehova skapte mennesker til å nyte livet på jorden for alltid og kjenne ham som deres kjærlige 
Far. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-
did-god-create-man-purpose/#78 åpnet 16/01/ 19) 

... hvorfor jorden eksisterer? ... Det ble skapt for å være et vakkert hjem for mennesker 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 åpnet 16.01.19). 

1. Gud skapte jorden for å være et permanent hjem for mennesker 
2. Gud skapte mennesker til å leve evig under hans kjærlige ledelse. Han vil oppnå dette 
formålet (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-
2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

Selv om det er sant at Gud skapte jorden for å være et hjem for mennesker, og at Gud vil gi dem som vil 
omvende seg ordentlig og akseptere Jesus evig liv, men det forklarer egentlig ikke HVORFOR Gud skapte 
mennesker i utgangspunktet. 

The Beatific Vision 
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Noen føler at evigheten vil bli brukt først og fremst på å se på Guds ansikt. Dette er kjent som "Beatific 
Vision". 

Mens Bibelen lærer at vi kan se Guds ansikt for alltid (Salme 41:12), blir det salige synet undervist av 
noen som den kristne belønningen og formålet med skapelsen. 

Her er hvordan New World Encyclopedia beskriver det: 

The Beatific Vision er et begrep i katolsk teologi som beskriver den direkte oppfatningen av Gud 
som de som er i himmelen nyter godt av, og gir suveren lykke eller velsignelse. I dette synet er 
menneskers forståelse av Gud mens de er i live, nødvendigvis indirekte (mediert), mens den 
salige visjonen er direkte (umiddelbar). ... 

Thomas Aquinas forklarte Beatific Vision som det ultimate målet for menneskelig eksistens etter 
fysisk død. Aquinas' formulering om å se Gud i himmelen er parallell med Platons beskrivelse av 
å se det gode i formenes verden, noe som ikke er mulig mens han fortsatt er i den fysiske 
kroppen. ... 

Filosofien til Platon antyder konseptet med Beatific Vision in the Allegory of the Cave, som vises 
i Republic Book 7 (514a-520a), og snakker gjennom karakteren til Sokrates: 

Min mening er at i kunnskapens verden dukker ideen om det gode (det gode) opp sist av 
alle, og sees kun med en innsats; og når det sees, antas det også å være den universelle 
forfatteren av alle ting som er vakre og rette, forelder til lyset og til lysets herre i denne 
synlige verden, og den umiddelbare kilden til fornuft og sannhet i det intellektuelle 
(517b ,c ) . 

For Platon ser det gode ut til å samsvare med Gud i kristen teologi. ... 

St. Cyprian av Kartago (tredje århundre) skrev om de frelste som så Gud i himmelriket: 

Hvor stor vil din herlighet og lykke være, å få lov til å se Gud, å bli æret med å dele 
gleden over frelse og evig lys med Kristus din Herre og Gud … å glede seg over 
udødelighetens glede i Himmelriket med de rettferdige og Guds venner. ... 

På 1200-tallet beskrev filosof-teologen Thomas Aquinas, etter sin lærer Albertus Magnus, det 
endelige målet for et menneskeliv som å bestå av den intellektuelle salige visjonen om Guds 
essens etter døden. I følge Aquinas overgår den salige visjonen både tro og fornuft. ... 

Hinduistisk og buddhistisk tankegang har lenge snakket om opplevelsen av samadhi, der sjelen 
finner forening med det guddommelige mens den fortsatt er i kroppen. Den mystiske 
tradisjonen i islam taler om å bokstavelig talt se med Guds øyne: «Når jeg elsker ham, er jeg 
hans hørsel som han hører ved; og hans syn som han ser; hans hånd som han slår med; og hans 
fot som han går med» (Hadith av An-Nawawi 38). 



36 
 

George Fox og de andre tidlige kvekerne trodde at direkte opplevelse av Gud var tilgjengelig for 
alle mennesker, uten mekling. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision åpnet 16.04.19) 

Merk: Bibelen er tydelig på at Gud vil komme ned til jorden (Åpenbaringen 21:1-3), derfor nekter 

Skriften synet på en salig visjon i himmelen. 

Redaktøren av Lutheran Journal of Ethics skrev: 

Men endemålet for Guds hensikt med den menneskelige skapningen skinner gjennom en 

eskatologisk forståelse av helliggjørelse, hvor vi er lovet den salige visjonen om hellighet og fullt 

fellesskap med Gud i evigheten. (Santos C. Editor's Introduction: Lutherans and Sanctification. © 

september/oktober 2017. Journal of Lutheran Ethics, bind 17, utgave 5) 

Mange protestanter som tror på Beatific Vision, lener seg mot synet at denne visjonen er et åndelig, ikke 
fysisk syn (f.eks . Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First Baptist Church of Ojai, 26. 
september 2018). 

De som aksepterer versjoner av Beatific Vision som sluttmål, har en tendens til å tro at det å se Gud vil 
fylle dem med hans eller deres egen lykke. 

Her er et motsatt syn på den visjonen fra en tidligere skribent fra Church of God: 

Hvis evigheten skal brukes til å se salig opp i Guds ansikt, eller få alle våre ønsker oppfylt 
umiddelbart – som mange religioner lærer – etter noen måneder (eller etter noen få oktillioner 
år, det spiller ingen rolle), ville livet blitt kjedelig . Og når livet først ble kjedelig, ville det være 
sykt og djevelsk skremmende. For det ville ikke gjenstå noe annet enn en uendelig evighet av 
kjedsomhet som skulle komme – med døden en fantastisk, men umulig måte å unnslippe (se 
Lukas 20:35-38). Dette ville virkelig være den ultimate torturen. 

Men vår evige Fader har en bedre idé. Han har laget en plan der evigheten ikke blir stadig 
kjedeligere. Men så utrolig som det virker, vil evigheten bli gradvis mer spennende, mer 
glitrende og morsommere etter hvert som hver evighet følger etter. (Kuhn RL. The God Family - 
Part Three: To Inhabit Eternity. Good News, juli 1974) 

Ja, Gud skapte det Han gjorde for at evigheten kunne bli bedre. Legg merke til noe fra en avdød Church 
of God-skribent: 

Guden som satte denne verden sammen gjorde det med en plan i tankene. Den planen var ikke 
den håpløse nirvanaen til en storreligion i verden som lover at du vil bli en ubevisst del av den 
store helheten av ingenting uten bekymringer for alltid - fordi du ikke har noen individuell 
bevissthet for alltid. Det er ikke lykken ved å slumre i en hengekøye slengt mellom to 
daddelpalmer i en oase, å bli matet av overdådige jomfruer for alltid, løftet som Allahs 
tilhengere er sikret. Det er ikke å gå i de gyldne gatene med gyldne tøfler, klimpre på en harpe 
med det eneste du bekymrer deg for er hvordan du holder glorien rett, slik det ser ut til å være 
løftet til flertallet av protestantiske grupper. Det er absolutt ikke løftet om endelig å kunne se 
inn i Guds ansikt og sette pris på det salige synet (uansett hva det er), slik som løftet til de som 
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følger den katolske troen: Det Gud som skapte alt foreslår er å bringe deg inn i hans familie. Å 
være Gud slik Gud er Gud! Ikke bare for å være en Gud i den eufemistiske betydningen at vi alle 
er brødre og søstre med Gud som vår galjonsfar, men for å dele hans guddommelige natur 
fullstendig. … 

Guds virkelige plan er praktisk. Han sier om hans familierike at det aldri vil bli slutt på utvidelsen. 
Planen hans er å fortsette å legge til sønner og døtre som ser ut, føler, handler som ham og som 
er sammensatt av det samme selvregenererende evige åndslivet som han er, for alltid! Det er 
grunnen til at målet Gud har satt foran seg er et håp som ikke engang han noen gang vil 
oppfylle. Uendelig, evig, for alltid å skape en stadig voksende familie for å nyte og styre den 
store skapelsen Han allerede har laget - og for å ha deg og meg til å dele i fremtidige kreasjoner 
uten ende. En travel, praktisk, interessant, utfordrende, pågående plan som gir en evig grunn til 
å leve. 

Det er ingen kjedsomhet i den planen. Aldri en tid da interessen din vil ta slutt. Ingen mytisk, 
religiøst klingende folder om et åndelig aldri-aldri-land hvor du ikke gjør noe for alltid - men en 
evig jobb med å skape, styre! problemløsning med synlig nytte. … Han har kraften til å gjenreise 
deg … (Hill DJ. What the World Needs Now Is...HOPE. Plain Truth, februar 1979) 

Legg merke til noe fra en avdød Church of God-leder: 

"Hvis en mann dør, skal han leve igjen?" (Job 14:14). Dette burde være en tid for HÅP, for selv 
om DENNE VERDEN dør – og den skal – vil det følge en OPPSTELSEN av en ny og bedre verden – 
en verden i FRED – en verden av tilfredshet, lykke, overflod, GLEDE! Gud hjelpe oss å forstå! Ikke 
bare kontinuerlig eksistens - men det fulle, lykkelige, interessante, RIKELIGE livet! Ja – og det i 
HELT EVIGHET! (Armstrong HW. Hva er hensikten med oppstandelsen? Gode nyheter, mars 
1982) 

Fordi mange ikke fullt ut forstår Skriften, har de fremmet synspunkter, som hvordan de underviser i det 
salige synet, som ikke er helt i samsvar med Guds plan. 

At vi ser på Gud, gjør ikke i seg selv evigheten bedre. Selv om Han som velsigner oss for alltid vil gjøre 
det (jf. Salme 72:17-19). 

Alle ting skapt for Jesus 

Det nye testamente lærer dette knyttet til Jesus og skapelsen: 

15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte over hele skapningen. 16 For ved ham er alle 
ting skapt som er i himmelen og på jorden, synlige og usynlige, enten det er troner eller 
herredømmer eller fyrstedømmer eller makter. Alle ting ble skapt gjennom ham og for ham. 
Kolosserne 1:15-16) 

2 … Hans Sønn, som Han har satt til arving til alle ting, ved hvem Han også skapte verdener; 3 som 
er hans herlighets glans og hans persons uttrykksbilde, og som holder oppe alle ting ved hans 
krafts ord (Hebreerne 1:2-3) 
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Nå, ble vi rett og slett skapt for å se på Jesus for evigheten? 

Nei. 

Legg merke til hvorfor Jesus sa at han kom: 

10 … Jeg er kommet for at de skal ha liv, og for at de skal ha det i overflod. (Johannes 10:10) 

Ved å ha "liv" og ha det "i overflod", lærer Jesus at han kom for at vi skulle få en bedre evighet og at vi 
kunne bidra til å gjøre evigheten bedre. 

Gud skapte ikke mennesker med det formål at mennesker skulle stirre på ham i all evighet. 
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4.  Bakit Pinapayagan Ng Diyos Ang Pagdurusa? 

Hvis Jesus kom for at vi kunne få liv «overflod» (Johannes 10:10), tillater Gud lidelse? 

Ja. 

Er det en hensikt med det? 

Ja. 

31 For Herren forkaster ikke for alltid. 32 Selv om han volder sorg, vil han vise barmhjertighet etter 
sin store barmhjertighet. 33 For han plager ikke frivillig og sørger ikke for menneskenes barn. 
(Klagesangene 3:31-33) 

Legg merke til at Gud ikke villig plager eller sørger oss. Han vil at vi skal gjøre det godt (jf. 3 Joh 2). 

Tilsynelatende dårlige ting skjer med anstendige mennesker. 

Jesus syndet aldri (Hebreerne 4:15), men led for oss (1 Peter 2:21). Og "selv om han var en Sønn, lærte 
han lydighet ved det han led" (Hebreerne 5:8). 

Hvorfor lar Gud mennesker lide? 

Det er et par grunner. Den ene er som straff for/resultat av våre synder for å oppmuntre oss til ikke å 
synde og vende tilbake til Gud (Klagesangene 3:39-40; 3. Mosebok 26:18). Og vi bør forstå at Bibelen 
lærer at Gud straffer oss mindre enn våre misgjerninger fortjener (jf. Esra 9:13; Job 11:6). Nå, selv folk 
som tror i det minste de delene av Bibelen, innser det. 

Men det er en annen, mer komplisert grunn. 

Apostelen Paulus forteller oss at "skapningen ble utsatt for nytteløshet, ikke av vilje, men på grunn av 
ham som underkastet den i håp" (Romerne 8:20). Han skrev også: 

16 Derfor mister vi ikke motet. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir likevel det indre 
menneske fornyet dag for dag. 17 For vår lette lidelse, som bare er et øyeblikk, virker for oss en 
langt større og evig vekt av herlighet, 18 mens vi ikke ser på det som sees, men på det som ikke 
sees. For det som er sett er midlertidig, men det som ikke blir sett er evig. (2. Korinter 4:16-18) 

Mennesker er i ferd med å bli foredlet – som inkluderer sorg og lidelse – men det er håp. De som ikke er 
kalt i denne tidsalder, blir lutret på én måte (Jesaja 48:10; Jeremia 9:7), mens de som kalles skal 
raffineres og renses mer som sølv og/eller gull (Sakaria 13:9; Salme 66:10; Daniel 11:35, 12:10; 1 Peter 
1:7; jf. Åpenbaringen 3:18). Derfor er det "glødende" prøvelser i denne tidsalderen (1 Peter 1:7; 4:12). 

Det er et håp om hva som blir bedre: 

9 Men, mine kjære, vi er sikre på bedre ting om dere, ja, ting som følger med frelsen, selv om vi 
taler på denne måten. 10 For Gud er ikke urettferdig når han glemmer din gjerning og 



41 
 

kjærlighetsarbeid som du har vist mot hans navn, ved at du har tjent de hellige og tjener. 11 Og vi 
ønsker at hver og en av dere skal vise den samme flid til håpets fulle visshet inntil enden, 12 at 
dere ikke blir trege, men etterligner dem som ved tro og tålmodighet arver løftene. (Hebreerne 
6:9-12) 

Derfor må vi være tålmodige og sikre på at Guds veier vil føre til «bedre ting». 

Tålmodig utholdende lidelse er et tegn på kjærlighet: 

4 Kjærligheten er langmodig, den er snill, kjærligheten misunner ikke, kjærligheten skryter ikke 
av seg selv, er ikke oppblåst, 5 handler ikke upassende, søker ikke sine egne ting, blir ikke 
provosert, tilregner ikke ondskap, 6 [fryder seg ikke over urettferdighet, og gleder seg over 
sannheten; den tåler alt, 7 den tror alt, den håper alt, den tåler alt. 8 Kjærligheten svikter aldri; (1. 
Korinter 13:4-8, bokstavelig standardversjon) 

Det greske ordet oversatt med kjærlighet er translitterert som 'agape' – og denne typen kjærlighet 
fryder seg over sannheten og vil tåle alt. Et mysterium med ekte kjærlighet er at lidelse kan være 
involvert i utviklingen av kjærlighet. Ekte kjærlighet vil ikke svikte. 

Noen ganger lider folk for å gjøre godt: 

17 For det er bedre, hvis det er Guds vilje, å lide for å gjøre godt enn for å gjøre ondt. (1. Peter 
3:17) 

Legg merke til at ovenstående IKKE SIER at det er Guds vilje å påføre oss selv lidelse slik at vi blir 
elendige. Guds veier er høyere enn våre veier ( Jesaja 55:8-9 ) og aspekter av kjærlighet er et mysterium 
i Guds plan (jf. Efeserne 5:25-32). 

Nå er Bibelen tydelig på at det er fordeler som vil oppstå fra lidelsen som plager oss: 

3 Sorg er bedre enn latter, for ved et trist åsyn blir hjertet bedre. 4 De vises hjerte er i sorgens 
hus, men dårenes hjerte er i gledens hus. (Forkynneren 7:3-4) 

16 Ånden selv vitner sammen med vår egen ånd, og vitner om at vi er Guds barn. 17 Men er vi 
barn, da er vi også arvinger – i sannhet, Guds arvinger og Kristi medarvinger – hvis vi i sannhet 
lider sammen med ham, så vi også kan bli herliggjort med ham. (Romerne 8:16-17, AFV) 

18 For jeg mener at lidelsene i denne nåværende tid ikke er verdig å sammenlignes med den 
herlighet som skal åpenbares i oss. (Romerne 8:18) 

12 Mine kjære, synes ikke det er rart med den flammende prøvelsen som skal prøve dere, som 
om noe underlig skjedde med dere. 13 men gled dere i den grad dere får del i Kristi lidelser, så 
når hans herlighet åpenbares, også dere kan glede dere med stor glede. (1. Peter 4:12-13) 

11 Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og avsky ikke hans tukt! 12 For den Herren elsker, retter 
han opp, akkurat som en far sønnen han har behag i. (Ordspråkene 3:11-12) 
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5 Og du har glemt formaningen som taler til deg som til sønner: «Min sønn, forakt ikke Herrens 
tukt, og vær heller ikke motløs når du blir irettesatt av ham. 6 For den Herren elsker tukter han, 
og han piskes hver sønn som han tar imot.» 

7 Hvis du holder ut tukt, handler Gud med deg som med sønner; for hvilken sønn er det som en 
far ikke tukter? 8 Men er dere uten tukt, som alle har fått del i, da er dere uekte og ikke sønner. 9 

Dessuten har vi hatt menneskefedre som irettesatte oss, og vi viste dem respekt. Skal vi ikke 
mye lettere underordne oss åndenes Far og leve? 10 For de tuktet oss i noen få dager som det 
var best for dem, men han til gagn for oss, for at vi skulle få del i hans hellighet. 11 Nå ser ingen 
tukt ut til å være gledelig for øyeblikket, men smertefull; ikke desto mindre, etterpå gir den 
rettferdighetens fredfulle frukt til dem som har blitt opplært av den. (Hebreerne 12:5-11) 

Lidelse er tillatt for at mennesker skal bli korrigert, bli opplært, bygge karakter og bli bedre av det (se 
også Rom 5:3-4, 8:17; 2. Tess 1:3-5; Jakob 1:2-4; 2 Peter 1:5-8; Åpenbaringen 21:7-8 ). Prøvelser og 
problemer bidrar til å bygge tro, undervise i ydmykhet, lære oss leksjoner og kan hjelpe oss å komme 
nærmere Gud. 

Selv om det kan virke overveldende nå, forstår Gud og gjør det slik at hans folk kan bære det (1. 
Korinterbrev 10:13). Jesus lærte i hovedsak å ta det en dag om gangen (Matteus 6:34). Og det Han har 
planlagt i fremtiden er så hinsides hva fysiske lidelser vil være i dette livet ( Rom 8:18 ). 

Jesus og Guds folk har lidd: 

1Derfor , ettersom vi også er omringet av en så stor sky av vitner og etterlater all tyngden av 
synden som omgir oss, la oss med tålmodighet løpe det løp som ligger foran oss, 2med blikket 
festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender, som etter å ha blitt tilbudt glede, utholdt 
korset {Gr. stauros – stake}, foraktet skammen og satt ved høyre hånd av Guds trone. 3 For ta 
hensyn til ham som tålte en slik motsigelse av syndere mot seg selv, for at dere ikke skal bli 
trette i deres sjel og trøtte. (Hebreerne 12:1-3, Jubileumsbibelen) 

Lidelsen tar slutt: 

12 … Selv om jeg har plaget deg, vil jeg ikke plage deg mer; 1. 3 For nå vil jeg bryte hans åk av deg 
og bryte dine bånd fra hverandre. (Nahum 1:12-13) 

Mens dette ble gitt som en profeti knyttet til Nineve, bekrefter andre skriftsteder at lidelsen vil ta slutt 
(Åpenbaringen 21:4) og Satans åk vil bli brutt ( Jesaja 14:12-17; Åpenbaringen 20:1-3). 

Det må påpekes at lidelse ikke alltid er et resultat av våre handlinger. Vi, som Jesus, kan lide 
urettmessig: 

19 For dette er prisverdig hvis man på grunn av samvittighet overfor Gud tåler sorg og lider urett. 
20 For hvilken ære er det hvis du, når du blir slått for dine feil, tar det tålmodig? Men når du gjør 
godt og lider, hvis du tar det tålmodig, er dette prisverdig for Gud. 

21 For til dette er dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, så dere 
skulle følge hans fotspor. 
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22 Han som ikke gjorde synd, og som ikke ble funnet svik i hans munn. 

23 som da han ble utskjelt, ikke spottet tilbake; da han led, truet han ikke, men overga seg til 
ham som dømmer rettferdig; (1. Peter 2:19-23) 

Jesus var et eksempel for oss om lidelse (1 Peter 2:21-24). Det samme gjorde profetene (Jakob 5:10-11). 

Vi skal etterligne Jesus (1 Peter 2:21-24), så vel som profeten Paulus (1 Kor 13:2) slik han etterlignet 
Jesus (1 Kor 11:1). 

Barn 

Hva med barn som lider? 

Bibelen forteller om barn som lider. Minst én mann ble født blind for at «Guds gjerninger skulle bli 
åpenbart i ham» (Johannes 9:3). Men den andre grunnen er for at de skal bygge karakter også. 

Gud har en plan for oss, selv før vi blir født: 

16 Dine øyne så mitt gods, som ennå var uformet. Og i din bok er de alle skrevet: De dager som 
ble skapt for mig, da det ennå ikke var noen av dem. (Salme 139:16) 

Hva med barn som dør, blir abortert eller drept i tidlig alder? 

Selv om det er menneskelige tragedier, har Gud en plan for dem – Han har ikke glemt dem (jf. Jesaja 
49:15). De, som andre ukalte og uvalgte i denne tidsalderen, vil være en del av den andre oppstandelsen 
(Åpenbaringen 20:5, 11). Og Bibelen sier at de skal leve igjen - men den tiden i 100 år i henhold til Jesaja 
65:20. 

Beveger deg mot perfeksjon 

I Det gamle testamente skrev Moses at Guds «verk er fullkomment» (5. Mosebok 32:4). I Det nye 
testamente skrev apostelen Jakob: 

2 Mine brødre, regn det som en glede når dere kommer i forskjellige prøvelser, 3 dere vet at 
prøvelsen av deres tro gir tålmodighet. 4 Men la tålmodigheten ha sin fullkomne gjerning, så 
dere kan være fullkomne og fullkomne, uten at dere mangler noe. 5 Dersom noen av dere 
mangler visdom, la ham be til Gud, som gir alle rikelig og uten bebreidelse, og den skal bli gitt 
ham. (Jakob 1:2-5) 

Lidelse ser ut til å være en del av å bevege seg mot perfeksjon. Dette betyr IKKE at vi skal torturere oss 
selv med vilje som noen gjør, men tålmodig tåle prøvelsene og lidelsene vi møter. 

Og ja, det er lettere å skrive enn å oppleve – og dette vet Gud (jf. Hebreerne 12:11): 

8 Herren skal fullkommengjøre det som angår meg; (Salme 138:8) 
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Gud jobber for å perfeksjonere DEG! 

Tenk på at Bibelen lærer at Jesus lærte lydighet fra lidelse: 

8 Selv om han var en Sønn, lærte han lydighet ved det han led. 9 Og etter å ha blitt 
fullkommengjort, ble han opphavsmannen til evig frelse for alle som adlyder ham (Hebreerne 
5:8-9) 

Hans tilhengere burde lære det også. 

Jesus lærte: 

48 Derfor skal dere være fullkomne, likesom deres Far i himmelen er fullkommen. (Matteus 5:48) 

Betyr det at kristne nå er perfekte? 

Nei. 

Apostelen Johannes lærte tydelig at sanne kristne fortsatt synder og trenger tilgivelse (1 Joh 1:8-10). 

Så, betyr dette at kristne bare bør konkludere siden dette er umulig, at det er greit å ikke prøve? 

Nei. 

Kristne skal overvinne med Guds hjelp (Romerne 12:21; Filipperne 4:13; 1 Joh 4:4) prøvelsene og 
prøvelsene i dette livet, som bidrar til å bringe oss nærmere fullkommenhet (Jakob 1:2-4). 

Mens apostelen Paulus led av en lidelse, fortalte han noe Jesus sa til ham: 

9 Og han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min styrke fullendes i svakhet. (2. Korinter 12:9) 

Vi blir perfeksjonert nå gjennom det vi går gjennom. 

Det er når kristne gjenoppstår som Guds barn at de vil bli fullt ut fullkommen (jf. Efeserne 4:13; 
Hebreerne 11:40). 
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5.  Bakit Ka Ginawa Ng Diyos? 

Hva er din mening? 

DU er ikke den samme som noen andre. Bibelen lærer at "alle lemmene har ikke samme funksjon ... hver 
for seg ... Gud har satt lemmene, hver og en av dem, inn i legemet slik han vil" (Romerne 12:4-5, 1 Kor 
12:18) . 

Så du er annerledes. Din skjebne er unik og viktig. Livet ditt har mening. 

Hva er den bibelske meningen med livet ditt? 

Hvem er du? 

DU er en som kan gi kjærlighet på en unik måte. 

Og det er noe du vil kunne gjøre for evig. 

I midten av forrige århundre publiserte Guds kirke (syvende dag): 

Den kristne lever ikke bare for i dag; han forventer en bedre morgendag. (What Church of 
Believes. The Bible Advocate and Herald of the Coming Kingdom. 3. oktober 1949, s. 7) 

Men en kristen forventer ikke bare en bedre morgendag. En sann kristen bygger karakter nå gjennom 
prøvene, mulighetene og prøvelsene i livet (jf. Romerne 5:1-4) som vil hjelpe den kristne til å personlig 
kunne bidra til den «bedre morgendagen». 

Til syvende og sist har Gud spesielle planer for DEG personlig. 

Gud skapte deg til å gi kjærlighet på din egen individuelle måte (jf. 1 Kor 12:20-13:10). 

Men hvordan? 

I hovedsak lever nå ved tro og lydighet mot Gud i dette livet. 

Ved å være lydig, ta bibelske valg, ha tro, praktisere kjærlighet og holde ut til enden, vil kristne ikke bare 
bygge karakter, men gjøre evigheten bedre for seg selv og andre. 

Når det gjelder tro, siden Guds eksistens er et faktum (jf. Romerne 1:20; se også gratisboken, tilgjengelig 
på ccog.org, Is God's Existence Logical?), krever det ikke tro for å tro at det er en Gud. Selv demonene 
tror og skjelver (Jakob 2:19). Det krever imidlertid tro for å stole på, tro og adlyde Gud. Det er en del av 
"troens mysterium" (jf. 1. Timoteus 3:9; mer om tro kan finnes i det gratis heftet, tilgjengelig online på 
ccog.org, Faith for They God has Called and Chosen ). 

Gud gir sin Hellige Ånd til dem som « lyder ham» (Apg 5:32). Det, Guds Ånd, er det som gjør en til en 
ekte kristen (Rom 8:9-11). 
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Kristne selv vil senere bli forandret og perfeksjonert ved den første oppstandelsen (1 Korinterbrev 
15:50-54; Åpenbaring 20:5-6) for å bidra til å gi kjærlighet og faktisk gjøre evigheten bedre. Denne 
oppstandelsen faller sammen med den syvende og siste basunen (1. Korinterbrev 15:52), som er den 
tidsdelen av Guds mysterium vil bli fullført (Åpenbaringen 10:7). 

Apostelen Paulus omtalte selve endringen som «et mysterium» (1 Korinterbrev 15:51). 

De som for øyeblikket er ikke-kristne vil ha denne muligheten til forandring etter at de er gjenoppstått 
senere (se også gratisboken, online på ccog.org, Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: Kan Gud 
redde de tapte i en tid som kommer? Hundrevis av skriftene åpenbarer Guds frelsesplan ). 

Gjøre det bra 

Gud er god (Mark 10:18; Salme 143:10) og gjør det som er rett (jf. 1. Mosebok 18:25). 

Gud vil også at vi skal gjøre godt slik dette behager ham (Salme 34:14; Hebreerne 13:16). 

19 Du er stor i råd og mektig i gjerning, for dine øyne er åpne for alle menneskenes barns veier, 
for å gi enhver etter hans veier og etter frukten av hans gjerninger. (Jeremia 32:19) 

9 Og la oss ikke bli trette mens vi gjør det gode, for i sin tid skal vi høste hvis vi ikke mister motet. 
10 Derfor, når vi har anledning, la oss gjøre godt mot alle , særlig mot dem som er av troens 
husstand. (Galaterne 6:9-10) 

5 … Gud, 6 som «vil gi enhver etter hans gjerninger»: 7 evig liv for dem som ved tålmodig 
fortsettelse i å gjøre godt søker etter ære, ære og udødelighet; (Romerne 2:5-7) 

Gud vil godt for deg, og hvis du virkelig elsker og "adlyder ham" (Apg 5:32; Hebreerne 5:9), er det slik alt 
vil bli (Rom 8:28). 

Legg merke til følgende: 

24 Ingenting er bedre for et menneske enn at han spiser og drikker, og at hans sjel skal nyte godt i 
sitt arbeid. Også dette, så jeg, var fra Guds hånd. (Forkynneren 2:24) 

12 Jeg vet at ingenting er bedre for dem enn å glede seg og gjøre godt i deres liv, 13 og også at 
enhver skal ete og drikke og nyte det gode ved alt sitt arbeid - det er Guds gave. 14 Jeg vet at alt 
Gud gjør, det skal vare for alltid. (Forkynneren 3:12-14) 

Ovennevnte er sant, i hovedsak fordi det å være produktiv i jobben er ment å gjøre ting bedre. Og 
mennesker bør glede seg over å være produktive. 

Videre tar Guds plan hensyn til det som har skjedd med deg. Legg merke til læresetninger fra det gamle 
testamente relatert til dette: 

11 Herrens råd består til evig tid, hans hjertes planer fra slekt til slekt. 12 Velsignet er det folk hvis 

Gud er HERREN , det folk han har utvalgt til sin egen arv. 13 HERREN SER fra himmelen; Han ser alle 
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menneskenes sønner. 14 Fra stedet hvor han bor , ser han på alle jordens innbyggere; 15 Han 

former deres hjerter hver for seg; Han vurderer alle deres verk . (Salme 33:11-15) 

1 For jeg tenkte på alt dette i mitt hjerte, så jeg kunne forkynne alt: at de rettferdige og de vise 
og deres gjerninger er i Guds hånd. (Forkynneren 9:1a) 

9 Et menneskes hjerte planlegger sin vei, men HERREN styrer hans skritt. (Ordspråkene 16:9) 

24 En manns skritt er av HERREN ; Hvordan kan da en mann forstå sin egen måte? (Ordspråkene 
20:24) 

73 Dine hender har skapt meg og skapt meg; (Salme 119:73) 

17 ... «Gud skal dømme rettferdige og ugudelige, For det er en tid der for ethvert formål og for 
hvert arbeid.» (Forkynneren 3:17) 

Legg merke til avsnittene i Det nye testamente: 

11 Men den ene og samme Ånd virker i alle disse ting, og deler hver for seg slik Gud selv vil. … 27 

Nå er dere Kristi legeme, og dere er alle individuelle lemmer. (1. Korinter 12:11, 27, AFV) 

7 La deg ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte; for alt et menneske sår, det skal han også høste. 8 

For den som sår i sitt kjød, skal av kjødet høste fordervelse, men den som sår i Ånden, vil av 
Ånden høste evig liv. (Galaterne 6:7-8) 

10 For Gud er ikke urettferdig når han glemmer din gjerning og kjærlighetsarbeid som du har vist 
mot hans navn ... (Hebreerne 6:10) 

Gud har en plan for ALLE! Det inkluderer DEG INDIVIDUELLT enten du er kalt i denne alderen eller ikke. 
Og han vurderer ALLE DINE VERK. 

Alt du har vært gjennom, alt du har lidd, alt du har oppnådd osv. forbereder DEG på å gjøre evigheten 
bedre (med mindre du til slutt vil nekte å støtte Guds rike). Alt du har vært gjennom har forberedt deg 
på kallet og arbeidet Gud har for deg! DU vil kunne gi på en unik måte og bidra til å gjøre evigheten 
bedre! 

Bibelen nevner at akkurat som kroppen har deler som hender og øyne og deler for lukting, hørsel og 
andre ting (1 Kor 12:12-26), har vi alle vår unike del i den evige planen Gud har. Ja, din rolle kan være 
ganske annerledes enn de andre milliarder av mennesker – tro ikke at Gud ikke har en reell plan for DEG. 

Videre er du ansvarlig for det du gjør (Romerne 14:12). Gud vil dømme basert på hva du gjør 
(Forkynneren 12:14; Åpenbaringen 20:12) så vel som hva du unnlater å gjøre (Matteus 25:24-30). Jo mer 
du gjør det du burde gjøre, jo mer vil du gjøre evigheten bedre for deg selv og andre. Jo mer du ikke gjør 
det du ikke burde gjøre, vil du gjøre evigheten bedre for deg selv og andre. Gud er en rettferdig dommer 
(2 Timoteus 4:8). 
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Bibelen lærer at vi skal bli belønnet i henhold til våre gjerninger (Matteus 16: 2 7; Romerne 2:6; 
Ordspråkene 24:12; Jeremia 17:10; Åpenbaringen 22:12)! Og vi vil kunne hjelpe flere mennesker på 
grunn av det (jf. Luk 19:15-19). Bibelen sier at etter døden følger våre gjerninger oss (jf. Åpenbaringen 
14:13) – noe som i bunn og grunn betyr at det vi lærte og utviklet mens vi var fysiske, vil forme hvordan 
vi vil være i stand til å gi og arbeide gjennom evigheten. 

Alt Gud har gjort har han hatt en grunn til (Esekiel 14:23). Inkludert lengden på våre liv, som vanligvis er 
et mysterium for oss (jf. Forkynneren 9:12). 

«Ha tro på Gud» (Mark 11:22) siden han har fantastiske grunner for alt han gjør – selv når det ikke alltid 
virker slik for oss (jf. Hebreerne 12:11; Rom 8:28). 

Mange har feilaktig dømt Gud basert på sine egne konklusjoner, men Bibelen lærer også: 

5Døm derfor ingenting før tiden , før Herren kommer, som både vil bringe frem i lyset mørkets 
skjulte ting og åpenbare hjertenes råd. Da vil hver enkelt pris komme fra Gud. (1 Korinter 4:5) 

Noen ting har blitt skjult. Vi vet heller ikke alt om noe menneske. 

Alle mennesker er ikke like. Gud har en individuell plan for hver av oss (1 Korinterbrev 12:4-12). 

Gud arbeider med alle slik at hver enkelt av oss kan ha vår del i evigheten! Som Skriften lærer: 

17 Rettferdighetens gjerning skal være fred, og rettferdighetens virkning, stillhet og trygghet til 
evig tid. (Jesaja 32:17) 

11 Du skal vise meg livets vei; I ditt nærvær er fylde av glede; Ved din høyre hånd er gleder for 
alltid. (Salme 16:11) 

Fred og gleder for alltid. En bedre evighet! 

Hva er noe DU BØR GJØRE? 

11 Kom, dere barn, hør på meg! Jeg vil lære deg frykten for Herren. 12 Hvem er den mann som 
ønsker liv og elsker mange dager, så han kan se det gode? 13 Bevar din tunge fra det onde, og 
dine lepper fra å tale svik. 14 Vik fra det onde og gjør godt! Søk fred og forfølge den. (Salme 
34:11-14) 

3 Stol på Herren og gjør godt! Bo i landet, og spis på hans trofasthet. 4 Gled deg også i Herren, så 
skal han gi deg ditt hjertes begjær. (Salme 37:3-4) 

GJØRE DET BRA! STOL PÅ GUD. 

Hva betyr alt dette? 

Det betyr at Gud skapte det han gjorde for at hans skaperverk kunne gjøre godt. 
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Eller mer spesifikt, Gud skapte alt Han gjorde for at evigheten skulle bli bedre! 

Er ikke det flott? 

3 … Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, allmektige! (Åpenbaringen 15:3) 

19 Å, hvor stor er din godhet, som du har lagt bort for dem som frykter deg, som du har gjort i 
stand for dem som setter sin lit til deg i menneskenes nærhet! (Salme 31:19) 

Guds godhet er stor på grunn av det han har forberedt for at vi skal komme. 

I Hebreerne 11:4-12, starter med Abel, lærer vi om forskjellige som er kalt av Gud i Det gamle 
testamente. Og med henvisning til dem, legg merke til hva versene som følger lærer: 

13 Disse døde alle i tro, uten å ha mottatt løftene, men etter å ha sett dem langt borte, ble de 
forsikret om dem, omfavnet dem og bekjente at de var fremmede og pilgrimer på jorden. 14 For 
de som sier slikt, sier rett ut at de søker et hjemland. 15 Og hvis de hadde tenkt på det landet de 
var kommet ut fra, ville de ha hatt anledning til å vende tilbake. 16 Men nå ønsker de et bedre, 
det vil si et himmelsk land. Derfor skammer Gud seg ikke over å bli kalt deres Gud, for han har 
beredt en by for dem . (Hebreerne 11:13-16) 

Så i det minste siden Abels tid har folk hatt troen på at Gud hadde en plan for noe bedre, og at Gud er 
Gud til dem som virkelig forsto det. "Byen" er det nye Jerusalem som skal komme ned til jorden fra 
himmelen (Åpenbaringen 21:2). 

Planen er at ting skal bli bedre. 

Tenk på følgende fra Det nye testamente: 

17 Derfor, for den som vet å gjøre godt og ikke gjør det , for ham er det synd. (Jakob 4:17) 

Betyr ikke det at kristne skal gjøre godt? 

Å gjøre godt er å gjøre ting bedre. 

Tidlige kirkeskribenter om å gjøre godt og guddommeliggjøring 

Tidlige kirkeskribenter hadde en viss forståelse og ga ledetråder om hensikten med mysteriet med Guds 
plan. 

I det andre århundre (e.Kr.) skrev Polycarp av Smyrna, som ble ordinert av en eller flere av de 
opprinnelige apostlene: 

La oss være nidkjære i jakten på det som er godt (Polycarps brev til Filipperne, kapittel 6) 

Han {Jesus} underviser ... for frukten av den evige belønningen. (Polycarp, Fragmenter fra Victor 
av Capua, seksjon 4) 
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På samme måte skrev Melito av Sardis, som var en senere etterfølger av Polycarp: 

Han har gitt deg et sinn utstyrt med frihet; Han har lagt frem for deg mål i stort antall, for at du 
fra din side skal skjelne hver tings natur og velge det som er godt; (Melito. A Discourse Who Was 
in the Presence of Antoninus Caesar. In Ante-Nicene Fathers av Roberts og Donaldson, bind 8, 
1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), trykking 1999, s. 755) 

Å lære å gjøre godt bygger karakter. Når vi velger å gjøre det som er bra, bidrar vi til å gjøre ting bedre. 

Melito forsto at Gud ga menneskene valgfrihet og at vi skal velge det som er godt. Til tross for at Adam 
og Eva valgte å overtre, som i hovedsak brakte slaveri (jf. Romerne 6:16-17), forklarte Melito: 

Men mennesket, som av natur er i stand til å motta godt og ondt som jordens jord, er i stand til 
å motta frø fra begge sider, ønsket den fiendtlige og grådige rådgiveren velkommen, og ved å ha 
rørt ved det treet overtrådte budet og var ulydig mot Gud. (Melito. The Homily On the Passover 
av Melito, linje 48) 

Melito forsto også at Jesus var en del av planen for å befri oss fra syndens slaveri: 

Påskens mysterium er nytt og gammelt, evig og timelig, forgjengelig og uforgjengelig, dødelig og 
udødelig … Vel, sannheten i saken er at Herrens mysterium er både gammelt og nytt … For det 
var gjennom profetiens røst som Herrens hemmelighet ble forkynt. …Dette er den som utfridde 
oss fra slaveri til frihet, fra mørke til lys, fra død til liv, fra tyranni til et evig rike, og som gjorde 
oss til et nytt prestedømme og et spesielt folk for alltid. (Melito. The Homily On the Passover av 
Melito, linje 2 ,58,61,68 ) 

Ja, riket er for alltid, for evigheten. Og det var gjennom profetiens mysterium – profetier som ikke ble 
forstått så godt som de burde ha blitt av religiøse ledere på Jesu tid – Jesus ble forkynt før han kom (for 
hundrevis av disse profetiene, sjekk ut gratisboken, online på www.ccog.org med tittelen: Bevis Jesus er 
Messias ). Et annet mysterium knyttet til påsken er at Jesus brøt brødet og ga hver av disiplene et unikt 
stykke (jf. Lukas 24:30), som hjelper for de som på riktig måte holder den kristne påsken (som noen 
ganger kalles eukaristien) i dag. vis at Gud har noe unikt for hver enkelt av oss og at vi alle er spesielle 
mennesker. 

Irenaeus av Lyon hevdet å ha blitt undervist av Polycarp av Smyrna. Irenaeus skrev at kristne har «håpet 
om oppstandelsen til evigheten» (Irenaeus. Against Heresies, Bok IV, kapittel 18, paragraf 5). Og ja, 
oppstandne kristne vil leve i evigheten. 

Salmene lærer: 

20 Du som har vist meg store og alvorlige trengsler, skal gjøre meg levende igjen og føre meg opp 
fra jordens dyp. 21 Du skal øke min storhet og trøste meg på alle kanter. (Salme 71:20-21) 

Etter oppstandelsen (også referert til som å gjenopplive) vil Gud øke storheten til sine tjenere. 

Hvor mye så? 
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Jesus siterte "dere er guder" (Johannes 10:34) delen av Salme 82:6 som er en lære knyttet til endelig 
guddommeliggjøring til de som vil være villige til å leve på Guds måte. 

Irenaeus lærte også at: 

... det er ingen annen kalt Gud etter Skriften, bortsett fra Faderen til alles og Sønnen og de som 
har adoptionen (Irenaeus. Adversus haereses , bok IV, forord, vers 4) 

«Jeg sa: Dere er alle den Høyestes sønner og guder; men du skal dø som mennesker.» Han taler 
utvilsomt disse ordene til dem som ikke har mottatt adopsjonsgaven, men som forakter 
inkarnasjonen av den rene generasjonen av Guds Ord, bedrager menneskets natur for 
forfremmelse til Gud og viser seg utakknemlige overfor Guds Ord, som ble kjøtt for dem. For det 
var for dette formål at Guds Ord ble gjort til menneske, og han som var Guds Sønn ble 
Menneskesønn, for at mennesket, etter å ha blitt tatt inn i Ordet og mottatt adopsjon, kunne bli 
Guds sønn . For på ingen annen måte kunne vi ha oppnådd uforgjengelighet og udødelighet, 
med mindre vi hadde vært forent med uforgjengelighet og udødelighet. Irenaeus. Motsetning 
haereses , bok III, kapittel 19, vers 1). 

Apostelen Johannes skrev: 

2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og hva vi skal være er ennå ikke åpenbart; vi vet at hvis det blir 
åpenbart, skal vi bli som ham, for vi skal se ham som han er. (1 Johannes 3:2, Darby 
Bibeloversettelse) 

Fordi Jesus ennå ikke har kommet tilbake, har kristne ennå ikke forandret seg til å bli som ham – men å 
være slik forandret er en del av planen (jf. 1. Korinterbrev 15:50-53). Det er fortsatt noe mysterium når 
det gjelder hvordan vi vil se ut (1 Korinterbrev 13:12), men Guds plan innebærer guddommeliggjøring 
(Romerne 8:29; Apg 17:29; Matteus 5:48; Efeserne 3:14-19; Malakias 2 :15). 

På begynnelsen av det andre århundre skrev Ignatius av Antiokia: 

For det er ikke mitt ønske å handle mot deg som en menneskebehager, men som å behage Gud, 
slik du også behager ham. For jeg skal heller aldri ha en slik [en] mulighet til å oppnå Gud ... rett 
til ære av et bedre verk ... Det er godt å gå fra verden til Gud, så jeg kan stå opp igjen til ham. ... 
La meg bli mat for de ville dyrene, gjennom hvis redskap det vil bli gitt meg å komme til Gud ... 
Jeg ønsker Guds drikk, nemlig hans blod, som er uforgjengelig kjærlighet og evig liv. (Ignatius. 
Brev til romerne, kap. 2,4). 

Han er Faderens dør, som går inn gjennom Abraham og Isak og Jakob og profetene og apostlene 
og Kirken. Alle disse har til formål å oppnå Guds enhet (Ignatius. Brev til romerne, kapittel 9). 

Så Ignatius lærte at målet for Guds folk var guddommeliggjøring og å gjøre et bedre, evig arbeid. 

Senere i det andre århundre skrev Theophilus av Antiokia: 
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Til dem som ved tålmodig fortsettelse i det gode arbeidet søker udødelighet, vil han gi evig liv, 
glede, fred, hvile og overflod av gode ting, som verken har øyet sett eller øret hørt, og som ikke 
er kommet inn i menneskets hjerte. å unnfange. (Theophilus. Til Autolycus, bok I, kapittel 14) 

Derfor er det også, da mennesket var blitt dannet i denne verden, skrevet på mystisk måte i 1. 
Mosebok, som om det to ganger hadde blitt plassert i Paradiset; slik at den ene ble oppfylt da 
han ble plassert der, og den andre vil bli oppfylt etter oppstandelsen og dommen. For akkurat 
som et kar, når det blir formet, har en feil, blir omformet eller omformet, så det kan bli nytt og 
helt; slik skjer det også med mennesker ved døden. For på en eller annen måte er han brutt opp, 
for at han kan stå opp i oppstandelsen hel; Jeg mener plettfrie, rettferdige og udødelige. ... 

For hvis han hadde gjort ham udødelig fra begynnelsen av, ville han ha gjort ham til Gud ... slik at 
hvis han bøyde seg til det som hører udødelighet, og holdt Guds bud, skulle han motta som 
lønn fra ham udødelighet og bli Gud ... For Gud har gitt oss en lov og hellige bud; og enhver 
som beholder disse kan bli frelst, og når de oppnår oppstandelsen, kan de arve uforgjengelighet 
(Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book 2, Chapters 26, 27, s. 105). 

den som handler rettferdig skal unnslippe de evige straffer og bli ansett verdig til det evige liv fra 
Gud. (Theophilus. Til Autolycus, bok II, kapittel 34) 

Men de som tilber den evige Gud, De skal arve evig liv, (Theophilus. Til Autolycus, Bok II, kapittel 
36) 

Og vi har lært en hellig lov; men vi har som lovgiver Ham som virkelig er Gud, som lærer oss å 
handle rettferdig og å være from og å gjøre godt. (Theophilus. Til Autolycus, bok III, kapittel 9) 

Så Theophilus lærte guddommeliggjøring og å gjøre godt for de som var ekte kristne. 

I det tredje århundre skrev den romersk-katolske helgen og biskop Hippolytus av Roma: 

Udødelighetens Far sendte den udødelige Sønnen og Ordet til verden, som kom til mennesket 
for å vaske det med vann og Ånden; og Han avlet oss igjen til uforgjengelighet av sjel og legeme, 
blåste inn i oss livsånden og ga oss en uforgjengelig mengde. Hvis derfor mennesket er blitt 
udødelig, vil det også være Gud. Og hvis han blir gjort til Gud ved vann og Den Hellige Ånd etter 
gjenfødelse av laget, er det funnet at han også er medarving med Kristus etter oppstandelsen 
fra de døde (Hippolytus. The Discourse on the Holy Theophany, kapittel 8).  

For ved å gå videre i dyd og oppnå bedre ting, "å nå frem til det som er før," {Filipperne 3:13, 
KJV} i henhold til den salige Paulus' ord, stiger vi alltid til den høyere skjønnhet. Jeg mener 
imidlertid selvfølgelig åndelig skjønnhet, slik at det også til oss kan sies heretter: "Kongen ønsket 
sterkt din skjønnhet." (Hippolytus. Fragmenter fra skriftkommentarene til Hippolytus) 

Således lærte Hippolytus guddommeliggjøring og at kristne oppnår bedre ting ved å gå videre i dyd. 

På 400- tallet lærte den gresk-romerske helgen og biskop Ambrose av Milano: 
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Så ble en jomfru unnfanget, og Ordet ble kjød for at kjødet kunne bli Gud (Ambrosius av Milano. 
Angående jomfrudom (bok I, kapittel 11). 

På 400- tallet skrev den gresk-ortodokse helgen og biskop John Chrysostom: 

... mannen kan bli Gud, og et Guds barn. For vi leser: "Jeg har sagt: Dere er guder, og dere er alle 
Den Høyestes barn" (Johannes Krysostomos. Homilie 32 om Apostlenes gjerninger). 

Guddommen ble forstått å være et mål for mennesker siden i det minste Jesu tid. 

Mystery of Race? 

Mennesker kommer i en rekke farger, former og utseende. 

Ingen rase er overlegen noen annen rase. 

Mange mennesker bor i land der deres rase dominerer. De lærer ulike leksjoner. 

Noen mennesker bor i land der deres rase er sterkt diskriminert. De lærer ulike leksjoner. 

Noen er en blanding av mer enn én rase. De lærer ulike leksjoner. 

Noen mennesker bor i land som mer aksepterer flere raser. De lærer ulike leksjoner. 

Og det er variasjoner mellom disse scenariene, som delvis resulterer i å lære forskjellige leksjoner. 

Vi stammet alle fra Adam og Eva (1. Mosebok 3:20), og senere fra etterkommerne til Noahs sønn og 
deres koner. 

Mens det fantes hominider av forskjellige typer før Adam og Eva, stammet alle moderne mennesker fra 
Adam og Eva – så ja, vi er alle en del av menneskeslekten, fra familien til Adam og Eva. 

Det nye testamente nevner "mysterium blant hedningene" (Kolosserne 1:27). 

Det første stedet vi møter begrepet hedninger er i 1. Mosebok 10, hvor som viser at etter flommen fikk 
Noahs barn barn og flyttet til forskjellige steder og var forfedre til de forskjellige rasene og mange 
etniske grupper. 

Fra et frelsesperspektiv er det ingen forskjell mellom jøde eller hedning, israelitt eller ikke-israelitt 
(Kolosserne 3:9-11), "for det er ingen partiskhet hos Gud" (Rom 2:11). «De skal komme fra øst og vest, 
fra nord og sør og sette seg ned i Guds rike» (Luk 13:29). 

Når det er sagt, hvorfor variantene? 

Vel, det har en tendens til å resultere i at folk har forskjellige sett med erfaring. 

Men hva med enkeltpersoner, ikke bare sett med mennesker? 
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Guds plan tar ALLE dine individuelle opplevelser i betraktning ( Galaterbrevet 6:7-8; Hebreerne 6:10; 
Salme 33:11-15 ). 

Bibelen nevner at akkurat som kroppen har deler som hender og øyne og deler for lukting, hørsel og 
andre ting har alt i kroppen en rolle: 

14 For faktisk er legemet ikke ett lem, men mange. 

15 Hvis foten sier: «Fordi jeg ikke er en hånd, er jeg ikke av legemet», er den da ikke av legemet? 
16 Og hvis øret sier: «Fordi jeg ikke er et øye, er jeg ikke av legemet», er det derfor ikke av 
legemet? 17 Hvis hele kroppen var et øye, hvor ville hørelsen vært? Hvis hele hørte, hvor ville 
lukten vært? 18 Men nå har Gud satt lemmene, hver enkelt av dem, i legemet slik han vil. 19 Og 
hvis de alle var ett lem, hvor skulle legemet være? 

20 Men nå er det i sannhet mange lemmer, men ett legeme. 21 Og øyet kan ikke si til hånden: Jeg 
trenger deg ikke. heller ikke hodet til føttene, "Jeg trenger deg ikke." 22 Nei, mye heller, de 
lemmene på kroppen som synes å være svakere er nødvendige. 23 Og de lemmene av legemet 
som vi mener er mindre ære, disse skjenker vi større ære; og våre upresentable deler har større 
beskjedenhet, 24 men våre presentable deler har ingen behov. Men Gud komponerte legemet, 
etter å ha gitt større ære til den del som mangler det, 25 for at det ikke skulle være splittelse i 
legemet, men at lemmene skulle ha samme omsorg for hverandre. (1. Korinter 12:14-26) 

Legg merke til at en av grunnene til å ha forskjeller er slik at vi kan ha samme omsorg for en annen – det 
betyr at forskjeller er ment å hjelpe oss å gi kjærlighet på forskjellige måter. 

Nå kan noen si at det er vanskeligere å leve hvis du er en viss rase, høyde, svakere osv. 

Og på noen måter er det sant. 

Likevel er det en del av planen: 

27 Men Gud har utvalgt verdens dåre ting til å skamme de vise, og Gud har utvalgt verdens svake 
ting til å skamme de mektige. (1 Korinter 1:27) 

Gud skapte mennesker av forskjellige farger, former osv. til å være en del av den ene kroppen (Rom 
12:4-5; 1 Kor 12:12-14). 

Alle vil ha en mulighet til frelse. 

Alle som aksepterer det tilbudet vil kunne gi kjærlighet på en unik måte for å gjøre evigheten bedre for 
seg selv og alle andre – å ha forskjellige raser, etnisiteter og utseende i denne alderen vil bidra til at den 
kommende evighetens tidsalder blir bedre enn den ellers ville gjort. ha. 

Arbeid for å gjøre godt 

Salomo skrev at folk skal ta hensyn til Guds verk (Forkynneren 7:13). Mange mennesker forstår ikke 
Guds verk eller vurderer det godt nok – men de burde det (jf. Matteus 6:33). Det er et arbeid som må 
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gjøres nå for å støtte (Matteus 24:14, 28:19-20; Romerne 9:28; 2 Korinterbrev 9:6-8; Åpenbaringen 3:7-
10). Og det er godt å gjøre (jf. 2. Korinterbrev 9:6-14; Åpenbaring 3:7-13). 

Over to dusin ganger (NKJV) sier Bibelen spesifikt å "gjøre godt." Vi gjør godt ved å jobbe for å hjelpe 
andre. Vi gjør godt ved å elske Gud og vår neste (Matteus 22:37-39) – andre mennesker. 

Kristne skal støtte Guds verk for å nå andre (Matt 24:14, 28:19-20; Rom 10:15, 15:26-27). 

Hensikten med arbeidet er å gjøre ting bedre: 

5 De flittiges planer fører visselig til overflod, (Ordspråkene 21:5a) 

23 I alt arbeid er det vinning, (Ordspråkene 14:23) 

23 I alt arbeid er det fordel (Ordspråkene 14:23, Youngs bokstavelige oversettelse) 

Arbeid bør gi en fordel (fordel) for alle. 

Apostelen Paulus skrev: 

12 Derfor, mine elskede, som du alltid har adlydt, ikke bare som i mitt nærvær, men nå mye mer i 
mitt fravær, utarbeid din egen frelse med frykt og beven. 13 for det er Gud som virker i dere både 
å ville og å gjøre for hans velbehag. (Filipperne 2:12-13) 

Vi skal arbeide for Guds velbehag – som er å øke kjærligheten og gjøre evigheten bedre. 

Gud har en jobb for hver av oss: 

15 Du skal rope, og jeg vil svare deg; Du skal begjære dine henders verk. (Job 14:15) 

Også DU er Guds henders verk! Han har en plan for deg, og den innebærer at du gjør et arbeid for å 
gjøre evigheten bedre. 

Forfatter Maria Popova gjorde følgende observasjon: 

Mysteriet om hva som gjør deg og ditt barndoms jeg til den samme personen til tross for en 
levetid med endringer, er tross alt et av filosofiens mest interessante spørsmål. (Popova M. 
Grace Paley om kunsten å bli eldre. Brain Pickings, 3. september 2015) 

Selv om det er et mysterium for mange, er det ikke et mysterium for Gud. Gud jobber med oss alle for å 
hjelpe oss å bli det beste vi kan være. Samt å hjelpe andre. 

Tenk på at grunnen til å finne på ting vanligvis er å gjøre ting bedre. 

Grunnen til at Gud "oppfant" mennesker var for å gjøre evigheten bedre. 

Paulus og Barnabas sa: 
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18 Alle hans gjerninger er kjent for Gud fra evighet av. (Apostlenes gjerninger 15:18) 

Gud skapte mennesker og plasserte dem på denne jorden som en del av hans plan for godt arbeid: 

8 For av nåde er dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv; det er Guds gave, 9 ikke av 
gjerninger, for at ingen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode 
gjerninger, som Gud har forberedt på forhånd for at vi skulle vandre i dem. (Efeserne 2:8-10) 

Alle mennesker? 

Alle som aksepterer Guds plan vil gjøre evigheten bedre. Og det vil være alle som noen gang har levd 
bortsett fra de uforbederlig onde (for flere detaljer om det, sjekk vår gratis nettbok: Universal OFFER of 
Salvation, Apokatastasis: Kan Gud redde de fortapte i en tid som kommer? Hundrevis av skriftsteder 
åpenbarer Guds plan for frelse ). 

Jesus erklærte at det var et sted for hver av oss: 

1 «La ikke deres hjerter bli forferdet. Du tror på Gud; tro på meg også. 2 I min Fars hus er det 
mange rom. Hvis det ikke var slik, ville jeg da ha fortalt deg at jeg går bort for å gjøre i stand et 
sted for deg? 3 Og hvis jeg går og gjør i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ønske 
dere velkommen i mitt åsyn, så dere også kan være der jeg er. (Johannes 14:1-3, BSB) 

Et sted for DEG betyr at Jesus lover et sted som vil være best for deg. For dine evner. Ikke bekymre deg 
for at du ikke kan være et lykkelig og medvirkende medlem av Guds rike. Gud er trofast for å fullføre det 
verk han har begynt i deg (jfr. Filipperne 1:6). 

Guds plan for mennesker skal vare evig: 

14 Jeg vet at alt Gud gjør, det skal vare for alltid. (Forkynneren 3:14) 

Bibelen viser at Jesus selv kom for å gjøre ting bedre: 

6 ... Han er også mellommann for en bedre pakt, som ble opprettet på bedre løfter. (Hebreerne 
8:6) 

Kristne har et håp om det bedre – og dette burde være trøstende: 

19 ...det er innbringelsen av et bedre håp, gjennom hvilket vi nærmer oss Gud. (Hebreerne 7:19) 

13 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som er sovnet inn, for at dere 
ikke skal sørge som andre som ikke har håp. 14 For dersom vi tror at Jesus døde og sto opp igjen, 
da vil Gud også føre med seg dem som sover i Jesus. 

15 For dette sier vi dere ved Herrens ord at vi som er i live og blir til Herrens komme, på ingen 
måte skal gå foran dem som sover. 16 For Herren selv skal stige ned fra himmelen med et rop, 
med en erkeengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Da skal vi 
som lever og blir tilbake sammen med dem bli ført opp i skyene for å møte Herren i luften. Og 
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slik skal vi alltid være hos Herren. 18 Trøst derfor hverandre med disse ordene. (1 
Tessalonikerbrev 4:13-18) 

34 ... vite at dere har en bedre og varig eiendom. (Hebreerne 10:34, Berean Literal Bible) 

Gud skapte alt han gjorde for at evigheten skulle bli bedre. Det vil være bedre for alltid (jf. Jeremia 
32:38-41). 

Å gjøre ting bedre for oss gleder Gud, som også er bedre. Og ja, Gud kan glede seg (jf. Hebreerne 11:5, 
13:16; 1 Peter 2:19-20, NLT) – er ikke det bedre for Gud også? 

Gud skapte det han gjorde for at evigheten skulle bli bedre. 

Det er derfor Han skapte universet og det er derfor Han skapte menn og kvinner. 

Guds plan inkluderer alle som vil lytte til hans kall i denne tidsalderen (se også: Kaller Gud deg? ) og 
andre i tiden som kommer (se også den gratis nettboken: Universal TILBUD om frelse. Apokatastasis: 
Kan Gud redde de fortapte i en tid som kommer? Hundrevis av skriftsteder åpenbarer Guds frelsesplan ). 

Kristne må forstå at deres individuelle del er å gjøre evigheten bedre. 

Men dette MÅ gjøres på Guds måte. 

12 Det er en vei som synes rett for et menneske, men dens ende er dødens vei. (Ordspråkene 
14:12; 16:25) 

Det er mennesker som tror de gjør verden bedre på mange måter. Og så lenge det stemmer overens 
med Guds veier, er de forhåpentligvis det. 

Likevel er det mennesker som tror de gjør verden bedre når de protesterer til fordel for abortrettigheter 
og ulike former for umoral som fordømmes av Bibelen. 

Det er mennesker som tror de gjør verden bedre når de fremmer hedensk praksis som god. 

Dessverre overtaler de fleste seg selv og stoler på andres syn, eldre tradisjoner, deres ønsker og/eller 
deres hjerte over Bibelen. Likevel advarer Skriften: 

9 Hjertet er svikefullt fremfor alt, og ondskapsfullt; Hvem kan vite det? 10 Jeg, Herren, ransaker 
hjertet, jeg prøver sinnet, ja, for å gi enhver etter hans veier, etter frukten av hans gjerninger. 
(Jeremia 17:9-10) 

Har du et hjerte som er villig til å gjøre ting på Guds måte? 

Egentlig? Virkelig? 

Forhåpentligvis gjør du det. 
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Selv om Gud vil at folk skal gjøre godt, gjør ikke de med svikefulle hjerter det: 

20 Den som har et svikefullt hjerte, finner ikke noe godt, og den som har en gal tunge, faller i det 
onde. (Ordspråkene 17:20) 

Selv når ting ser vanskelig ut fra et fysisk perspektiv, stol på Gud: 

9 Å, frykt Herren, dere hans hellige! Det er ingen mangel på dem som frykter ham. 10 Ungløvene 
mangler og sulter; Men de som søker Herren, skal ikke mangle noe godt. (Salme 34:9-10) 

31 Derfor, vær ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller "Hva skal vi drikke?" eller "Hva skal vi 
ha på oss?" 32 For etter alt dette søker hedningene. For din himmelske Far vet at du trenger alle 
disse tingene. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette gis dere i tillegg. 
34 Vær derfor ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen vil bekymre seg for sine egne 
ting. Tilstrekkelig for dagen er sin egen trøbbel. (Matteus 6:31-34) 

For å maksimere potensialet ditt for deg selv og andre, stol på Gud og ha ham som din 
beslutningstakende rådgiver: 

5 Stol på Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand! 6 Kjenn ham på alle dine 
veier, så skal han rette dine stier. 7 Vær ikke vis i dine egne øyne; Frykt Herren og gå bort fra det 
onde. 8 Det skal være helse for ditt kjød og styrke for dine ben. (Ordspråkene 3:5-8) 

Ikke vær så klok i dine egne øyne at du ikke helt vil stole på Gud. 

Du vil ha det bedre å stole på Gud. 

Arbeid og støtt Guds arbeid for å nå andre. 
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6.  Mayroong isang pangmatagalang plano 

Nå er Gud «den høye og opphøyde som bor i evigheten, hvis navn er hellig» (Jesaja 57:15). 

Kristne, som Guds arvinger nå og bokstavelige Guds barn som skal herliggjøres med Ham i nær fremtid 
(Rom 8:16-17), vil til slutt gjøre det samme. Kristne vil bo i evigheten (selv om, i motsetning til Gud, vil vi 
alle ha hatt en begynnelse). 

Gud selv har en langsiktig plan i tankene: 

20 For skapningen ble underkastet nytteløshet, ikke av vilje, men på grunn av ham som 
underkastet det i håp; 21 for også selve skapningen skal bli utfridd fra fordervelsens trelldom til 
Guds barns herlige frihet. 22 For vi vet at hele skapningen sukker og strever med fødselsveer 
sammen inntil nå. 23 Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde , ja, selv vi sukker i 
oss selv og venter ivrig på barnebarnet, forløsningen av vårt legeme. 24 For vi ble frelst i dette 
håp, men håp som sees, er ikke håp; for hvorfor håper man fortsatt på det han ser? 25 Men hvis 
vi håper på det vi ikke ser, venter vi ivrig på det med utholdenhet. (Romerne 8:20-25) 

Gud visste at det ville være vanskeligheter i hans skaperverk, men han har en plan. 

Legg merke til tre oversettelser av Jeremia 29:11: 

11 For jeg vet hvilke planer jeg har for deg, sier Herren, har planer om å ha fremgang for deg og 
ikke å skade deg, har planer om å gi deg håp og en fremtid. (Jeremia 29:11, NIV) 

11 For jeg vet hvilke tanker jeg tenker på dere, sier Herren, tanker om fred og ikke om nød, for å 
gi dere ende og tålmodighet. (Jeremia 29:11, Douay-Rheims) 

11 For jeg vet hvilke planer jeg har med dere, sier Herren. "De er planer for det gode og ikke for 
katastrofe, for å gi deg en fremtid og et håp. (Jeremia 29:11, Ny levende oversettelse) 

Noen siterer Jeremia 29:11 som bevis på at Gud har en plan for dem. Og selv om Gud har en plan for 
alle, har mange en tendens til ikke å betrakte det verset i sammenheng. 

Legg merke til hva Bibelen lærer: 

11 For jeg vet hvilke tanker jeg tenker på dere, sier Herren, tanker om fred og ikke om onde 
tanker, for å gi dere en fremtid og et håp. 12 Da skal du påkalle meg og gå og be til meg, og jeg vil 
høre på deg. 13 Og du skal søke meg og finne meg når du søker etter meg av hele ditt hjerte. 14 

Jeg vil bli funnet av deg, sier Herren, og jeg vil føre deg tilbake fra ditt fangenskap; Jeg vil samle 
deg fra alle folkeslagene og fra alle stedene hvor jeg har drevet deg bort, sier Herren, og jeg vil 
føre deg til det stedet jeg fører deg bort fra. (Jeremia 29:11-14) 

Legg merke til at planen var eksil. Å være en fastboende, å være en pilegrim. Så vi troende bør ikke bli 
overrasket over at vi ikke alltid passer inn. Tenk også på hva apostelen Peter skrev: 
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9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, hans eget spesielle folk, så 
dere kan forkynne hans lovprisninger som kalte dere ut av mørket til sitt underfulle lys. 10 som 
en gang ikke var et folk, men nå er Guds folk, som ikke hadde fått barmhjertighet, men nå har 
fått barmhjertighet. 

11 Mine kjære, jeg ber dere som fremmede og pilgrimer, avhold dere fra kjødelige lyster som 
strider mot sjelen, 12 ha deres oppførsel ærefull blant hedningene, for at når de taler mot dere 
som ugjerningsmenn, kan de ved deres gode gjerninger som de ser, ære Gud på besøkets dag. 
(1. Peter 2:9-12) 

17 For tiden er inne for at dommen skal begynne ved Guds hus; og hvis det begynner med oss 
først, hva vil da være slutten på dem som ikke adlyder Guds evangelium? 18 Nå  " Hvis den 
rettferdige knapt blir frelst, hvor skal den ugudelige og synderen vises?" (1. Peter 4:17-18) 

28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt 
etter hans hensikt. (Romerne 8:28) 

Noen ganger blir vi forvirret, men tenk på at Skriften lærer: 

24 «Lær meg, så vil jeg holde tungen min. Få meg til å forstå hvor jeg har tatt feil. (Job 6:24) 

8 For mine tanker er ikke dine tanker, og dine veier er ikke mine veier, sier Herren. 9 For likesom 
himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn dine veier, og mine tanker enn 
dine tanker. (Jesaja 55:8-9) 

Tro og forstå at Gud har en plan og ikke gjør feil. Ha tro (se også vårt gratis online hefte: Tro for dem som 
Gud har kalt og utvalgt ). 

Du vil ha det bedre på grunn av disse vanskelighetene hvis du stoler på Gud (Hebreerne 12:5-11; 
Ordspråkene 3:5-8). Og hvis du var kalt, utvalgt og trofast i denne tidsalderen (Åpenbaringen 17:14), vil 
du regjere på jorden som konger og prester (Åpenbaringen 5:10) sammen med Jesus i tusenårsalderen 
(Åpenbaringen 20:4-6) . Du vil være i stand til å lære folk hvordan de kan leve bedre for å hjelpe dem i 
årtusenet og den siste store dagen (jf. Jesaja 30:21). 

Forstå at både Faderen og Sønnen lider av menneskehetens synder (jf. 1. Mosebok 6:5-6), pluss 
gjennom lidelsen som Jesus påtok seg å dø for våre synder (jf. 1. Peter 4:1). Jesus satte seg frivillig 
gjennom dette (Joh 10:18), men gjorde det for å gjøre evigheten bedre. 

Det er leksjoner vi må lære i dette livet for å bygge den typen karakter som vil hjelpe oss å gjøre 
evigheten bedre. 

1Derfor , etter at vi er blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, 2 

ved ham har vi også ved troen adgang til denne nåden som vi står i, og gleder oss i håpet om 
Guds herlighet. 3 Og ikke bare det, men vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengsler 
frembringer utholdenhet; 4 og utholdenhet, karakter; og karakter, håp. (Romerne 5:1-4) 
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5 Men også av denne grunn, og gi all flid, legg til din tro dyd, til dyd kunnskap, 6 til kunnskap 
selvbeherskelse, til selvbeherskelse utholdenhet, til utholdenhet gudsfrykt, 7 til gudsfrykt 
broderlig godhet og til broderlig kjærlighet . 8 For hvis disse ting er dine og i overflod, vil du ikke 
være ufruktbar eller ufruktbar i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. (2. Peter 1:5-8) 

Du tror kanskje ikke du har nytte av vanskeligheter og prøvelser, men hvis du er en kristen, bør du gjøre 
det. 

Legg merke til noe som avdøde Herbert W. Armstrong skrev: 

HVORFOR satte Skaperguden MENNESKET på jorden? For Guds ultimate overordnede formål 
med å reprodusere seg selv - å gjenskape seg selv, som det var, ved det øverste målet å skape 
den rettferdige guddommelige karakter til slutt i millioner unummererte fødte og fødte barn 
som skal bli Guds vesener, medlemmer av Guds familie. Mennesket skulle forbedre den fysiske 
jorden slik Gud ga den til ham, fullføre dens skapelse (som syndige engler bevisst hadde nektet å 
gjøre) og, ved å gjøre det, gjenopprette GUDS REGERING, med Guds livsvei; og videre, i selve 
denne prosessen FULLFØRE SKAPELSEN AV MENNESKET ved å utvikle Guds hellige, rettferdige 
KARAKTER, med menneskets eget samtykke. Når først denne fullkomne og rettferdige karakter 
er innpodet i mennesket, og mennesket er konvertert fra dødelig kjød til udødelig ånd, skal det 
UTROLIG MENNESKELIGE POTENSIALE komme – mennesket som blir FØDT I Guds 
guddommelige FAMILIE, og gjenoppretter Guds regjering til jorden, og deretter delta i 
fullføringen av SKAPELSEN over hele den endeløse vidden av UNIVERSET! … Gud skal ha 
reprodusert SEG SELV utallige millioner av ganger! Så, på den sjette dagen i denne 
gjenskapelsesuken, sa Gud (Elohim): "La oss skape mennesker i vårt bilde, etter vår likhet" (1. 
Mos. 1:26). Mennesket ble skapt til å ha (med hans samtykke) et spesielt forhold til sin Skaper! 
Han ble skapt i Guds skikkelse og skikkelse. Han fikk en ånd (essens i form) for å gjøre forholdet 
mulig (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd Mead, 1985, s. 102-103). 

Hensikten med å bygge karakter er å bli bedre og å kunne tjene bedre. 

Hvordan bygger vi karakter? 

Vel, den beste måten er ved å adlyde ham. 

Og det er til vårt beste. 

19 Jeg kaller himmelen og jorden til vitner mot dere i dag, at jeg har lagt for dere liv og død, 
velsignelse og forbannelse; velg derfor livet, så både du og din ætt kan leve; 20 for at du kan elske 
Herren din Gud, så du kan lyde hans røst og holde deg til ham, for han er ditt liv og lengden på 
dine dager. og at du kan bo i landet som Herren tilsvor dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, å gi 
dem.» (5. Mosebok 30:19-20) 

12 Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg, annet enn å frykte Herren din Gud, å vandre 
på alle hans veier og elske ham, å tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele ditt sjel, 13 

og for å holde Herrens bud og hans forskrifter som jeg byr deg i dag til ditt beste ? (5. Mosebok 
10:12-13) 
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Legg merke til at Gud ga bud til vårt beste. 

Du kan si at det var i Det gamle testamente, og at kjærlighet er det som er viktig. 

Til en viss grad ville du ha rett. 

Til en grad? 

Ja, i den grad du er villig til å adlyde Guds bud, som er kjærlige regler for vårt beste, ville du ha rett. 

Jesus lærte: 

15 Hvis du elsker meg, så hold mine bud. (Johannes 14:15) 

9 «Som Faderen elsket meg, har også jeg elsket dere; bli i Min kjærlighet. 10 Hvis dere holder 
mine bud, skal dere bli i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans 
kjærlighet. (Johannes 15:9-10) 

Gud elsket oss og skapte oss slik at vi kan akseptere og dra nytte av den kjærligheten. Hvert bibelsk riktig 
valg, rett avgjørelse og rett handling vi gjør, hjelper oss å bygge karakter. Dette vil hjelpe oss personlig så 
vel som andre. 

Apostelen Paulus skrev: 

1 Etterlign meg, slik jeg også etterligner Kristus. (1 Korinter 11:1) 

12 ... loven er ikke av tro, men «den som gjør dem, skal leve ved dem». (Galaterne 3:12)  
 
12 ... budet hellig og rettferdig og godt. (Romerne 7:12) 

De som virkelig vil etterligne Jesus, vil vokse i Jesu nåde og kunnskap gjennom evigheten (2. Peter 3:18) 
for bedre å gi kjærlighet. 

Apostelen Jakob og Jesus erklærte at kjærlighet var knyttet til Guds bud: 

8 Hvis du virkelig oppfyller den kongelige lov i henhold til Skriften: «Du skal elske din neste som 
deg selv», da gjør du vel; 9 men viser dere partiskhet, synder dere og blir dømt som overtredere 
ved loven. 10 For den som holder hele loven, og likevel snubler på ett punkt, han er skyldig i alle. 
11 For han som sa: «Drep ikke hor», sa også: «Ikke drap!» Men hvis du ikke begår hor, men du 
dreper, er du blitt en lovovertreder. (Jakob 2:8-11) 

37 Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele 
ditt sinn. 38 Dette er det første og store budet. 39 Og det andre er likt det: Du skal elske din neste 
som deg selv. 40 På disse to budene henger hele loven og profetene.» (Matteus 22:37-40) 

Hensikten med budene er å vise kjærlighet (1. Timoteus 1:5), gjøre oss bedre og hjelpe andre til å bli 
bedre. 
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13 La oss høre konklusjonen på hele saken: 

Frykt Gud og hold hans bud ,  
for dette er menneskets alt.  
14 For Gud vil føre hver gjerning for dommen, også  
alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. (Forkynneren 12:13-14) 

De ti bud var ikke noen vilkårlige regler eller byrder. 

Legg merke til noe fra det gamle og det nye testamentet: 

18 Der det ikke er noen åpenbaring, forkaster folket båndtvang; Men lykkelig er den som holder 

loven. (Ordspråkene 29:18) 

3 Kjære venner, selv om jeg har vært ivrig etter å skrive til dere om vår felles frelse, føler jeg meg 
nå tvunget til å skrive for å oppmuntre dere til å kjempe oppriktig for troen som en gang for alle 
ble betrodd de hellige. 4 For noen menn har i all hemmelighet smuttet inn blant dere – menn 
som for lenge siden var utpekt for den fordømmelsen jeg skal beskrive – ugudelige menn som 
har forvandlet vår Guds nåde til en frigjøring for det onde og som fornekter vår eneste Mester 
og Herre. , Jesus Kristus. (Judas 3-4, NET Bible) 

3 For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tyngende. (1 
Johannes 5:3) 

De ti bud er ikke en byrde, men å holde dem gjør en lykkelig. 

I dette livet vil Gud at vi skal leve vellykkede, lykkelige liv - å nyte god helse, en utfordrende karriere, et 
vakkert ekteskap og lykkelige barn. Han lover velsignelser og spesiell beskyttelse til dem som søker å 
gjøre hans vilje og holde hans bud! 

2 Mine kjære, jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og ha det godt, akkurat som din sjel har 
det godt. 3 For jeg gledet meg stort da brødre kom og vitnet om sannheten som er i dere, 
likesom dere vandrer i sannheten. 4 Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i 
sannhet. (3. Johannes 2-4) 

26 Se, jeg legger frem for deg i dag en velsignelse og en forbannelse: 27 velsignelsen hvis du holder 
Herren din Guds bud som jeg byr deg i dag, 28 og forbannelsen hvis du ikke holder Herrens bud. 
din Gud, men vik fra veien som jeg befaler deg i dag (5. Mosebok 11:26-28). 

19 Jeg kaller himmelen og jorden til vitner mot dere i dag, at jeg har lagt for dere liv og død, 
velsignelse og forbannelse; velg derfor livet, så både du og din ætt kan leve; 20 for at du kan elske 
Herren din Gud, så du kan lyde hans røst og holde deg til ham, for han er ditt liv og lengden på 
dine dager. (5. Mosebok 30:19-20) 

Å leve på Guds måte gir en lykke som er mer enn flyktig nytelse. Det gir en forsikring når det er 
vanskelige tider: 
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13 Salig er den mann som finner visdom, og den mann som vinner forstand; 14 For hennes utbytte 
er bedre enn fortjenesten av sølv, og hennes vinning enn fint gull. 15 Hun er dyrere enn rubiner, 
og alt du måtte ønske kan ikke måle seg med henne. 16 Lengde av dager er i hennes høyre hånd, i 
hennes venstre hånd rikdom og ære. 17 Hennes veier er hyggelige veier, og alle dets stier er fred. 
18 Hun er livets tre for dem som griper det, og lykkelige er alle som holder på det. (Ordspråkene 
3:13-18) 

15 Lykkelig er folket hvis Gud er Herren! (Salme 144:15) 

21 Den som forakter sin neste, synder; Men den som forbarmer seg over de fattige, lykkelig er 
han. (Ordspråkene 14:21) 

14 Lykkelig er den mann som alltid er ærbødig … (Ordspråkene 28:14a) 

5 Lykkelig er den som har Jakobs Gud til hjelp, hvis håp er til Herren sin Gud, 6 som skapte 
himmel og jord, havet og alt som er i dem; Han som bevarer sannheten for alltid, (Salme 146:5-
6) 

Å leve på Guds måte gjør oss virkelig lykkelige. Vi bør gjøre det i tillegg til å be om visdom (Jakob 1:5). 

De ti bud ble gjort kjent for oss for å bidra til å bygge karakter i oss slik at vi kan bli bedre og gjøre 
evigheten bedre. Vi kan i dette livet gjøre vår egen evighet bedre hvis vi virkelig stoler på ham. 

Likevel, på grunn av forvrengninger fra religiøse ledere, ble apostelen Paulus inspirert til å skrive om 
«lovløshetens mysterium» (2 Tessaloniker 2:7). Ifølge Jesus, i disse endetiden, vil lovløsheten øke og få 
kjærligheten til mange å bli kald (Matteus 24:12). Dessverre vil dette bidra til å føre til den endelige 
endetiden "Mysteriet Babylon den store" (Åpenbaringen 17:5) – en religiøs makt på byen med syv 
høyder (Åpenbaringen 17: 9,18 ). For mer om det og de ti bud, sjekk ut det gratis elektroniske heftet: De 
ti bud: Dekalogen, kristendommen og udyret . 

Guds plan er en bedre 

Den siste delen av Guds plan vil være bedre enn den første delen av planen som: 

8 Enden på en ting er bedre enn dens begynnelse; (Forkynneren 7:8) 

Men legg merke til en kontrast mellom de som tviler på Gud og Guds faktiske folk: 

13 Dine ord har vært harde mot meg , sier Herren: Men du sier: Hva har vi talt mot deg? 14 Du har 
sagt: Det nytter ikke å tjene Gud; Hva nytter det at vi har holdt hans lov og vandret som 
sørgende for Herren, Allhærs Gud? 15 Så nå kaller vi de stolte salige, for de som gjør ugudelighet 
står opp; De frister til og med Gud og går fri.'“ 

16 Da talte de som fryktet Herren, til hverandre, og Herren lyttet og hørte dem; Så en minnebok 
ble skrevet for ham for dem som frykter Herren og som mediterer over hans navn. 
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17 «De skal være mine,» sier Herren, hærskarenes Gud, «den dag jeg gjør dem til mine juveler. 
Og jeg vil spare dem som en mann sparer sin egen sønn som tjener ham.» 18 Da skal du igjen 
skjelne mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom en som tjener Gud og en som ikke 
tjener ham. (Malaki 3:13-18) 

Legg merke til følgende profeti: 

6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt; Og regjeringen vil være på hans skulder. Og hans 
navn skal hete underfull, rådgiver, mektig Gud, evig far, fredsfyrste. 7 På økningen av hans 
regjering og fred Det skal ingen ende være , På Davids trone og over hans rike, for å ordne det 
og etablere det med dom og rettferdighet Fra den tid og framover, ja til evig tid. Iveren til 
Herren, hærskarenes Gud, vil utføre dette. (Jesaja 9:6-7) 

Så Gud vil øke sin regjering og fred, og det vil ikke være slutt på det. Ingen slutt på å gjøre ting bedre. 

"Apostlene, som Jesus hadde gjort, forkynte evangeliet - de GODE NYHETENE om en kommende BEDRE 
VERDEN" (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House, 1978). 

Det kommende Guds rike er evig: 

13 Ditt rike er et evig rike, og ditt herredømme varer fra slekt til slekt. (Salme 145:13) 

3 Hvor store er hans tegn, og hvor mektige hans under! Hans rike er et evig rike, og hans 
herredømme er fra generasjon til generasjon. (Daniel 4:3) 

27 Da skal riket og herredømmet og storheten til kongedømmene under hele himmelen gis til 
folket, den Høyestes hellige. Hans rike er et evig rike, og alle herredømmer skal tjene og adlyde 
ham. (Daniel 7:27) 

Legg merke til at de hellige kommer til å bli gitt et evig rike. Det stemmer overens med det apostelen 
Peter ble inspirert til å skrive: 

10 Derfor, brødre, vær enda mer flittige for å gjøre deres kall og utvelgelse sikre, for hvis dere 
gjør disse tingene, vil dere aldri snuble. 11 for slik skal dere i rikelig grad gis inngang til vår Herre 
og Frelser Jesu Kristi evige rike. (2. Peter 1:10-11) 

Betyr det at vi kjenner alle detaljene? 

Nei, men han har gitt oss muligheten til å forstå og se noen av planene hans: 

10 Jeg har sett den gudgitte oppgaven som menneskenes sønner skal være opptatt med. 11 Han 
har gjort alt vakkert til sin tid. Han har også lagt evigheten i deres hjerter, bortsett fra at ingen 
kan finne ut det verk Gud gjør fra begynnelse til slutt. (Forkynneren 3:10–11) 

12 For nå ser vi i et speil, svakt, men så ansikt til ansikt. Nå vet jeg delvis, men da skal jeg vite 
akkurat som jeg også er kjent. (1 Korinter 13:12) 
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9 Men som det er skrevet: 

«Øyet har ikke sett, og øret har ikke hørt, og det er ikke kommet inn i menneskets hjerter det 
som Gud har beredt for dem som elsker ham.» (1 Korinter 2:9) 

Så arbeid er noe Gud vil at folk skal gjøre. Gud vil la de som blir hans utføre gjerninger for å gjøre 
evigheten bedre. Så vi kan kjenne en del av planen, og planen er bedre enn vi har forstått. 

Selv i gammeltestamentlig tid var det noen som skimtet evigheten og virkeligheten av Guds plan (jf. 
Hebreerne 11:13-16). 

For å få en ide om hvor mye bedre evigheten i Guds rike vil være sammenlignet med «denne nåværende 
onde tidsalder» (Galaterne 1:4), legg merke til følgende: 

3 Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: «Se, Guds tabernakel er hos menneskene, og 
han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv vil være med dem og være deres Gud. 4 

Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne; det skal ikke være mer død, heller ikke sorg 
eller gråt. Det skal ikke være mer smerte, for de tidligere ting er borte.» 

5 Da sa han som satt på tronen: Se, jeg gjør alt nytt. Og han sa til meg: "Skriv, for disse ord er 
sanne og trofaste." (Åpenbaringen 21:3-5) 

7 … Evig glede skal være deres. (Jesaja 61:7) 

18 For jeg mener at lidelsene i denne nåværende tid ikke er verdig å sammenlignes med den 
herlighet som skal åpenbares i oss. (Romerne 8:18) 

Ikke bare vil det bli slutt på lidelse, det vil være ekte glede. Og du kan ha en del som øker den gleden. 
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7.  Pagtatapos Ng Mga Komento 

Det har blitt anslått at det har vært totalt 40 til 110 milliarder eller så mennesker som har levd (og de 
fleste har dødd). 

Menneskehetens hensikt er ikke å forgjeves tilbe Gud for å samle gleder for oss selv og ære for ham. 
Mens evigheten vil være full av gleder for oss og Gud er verdig mer herlighet enn vi kan forstå nå, er vår 
hensikt å gjøre evigheten bedre for andre også. 

Jesus har laget et sted for hver og en av oss (jf. Joh 14:2) ettersom Gud skaper oss individuelt (Salme 
33:15) til å fullkommengjøre oss (Salme 138:8). Han vil fullføre arbeidet Han begynte i hver av oss som 
er villige (Filipperne 1:6). 

Milliardene av oss er alle forskjellige og har forskjellige måter å gi på. Vår ultimate rolle er å gjøre 
evigheten bedre - dette betyr at ja, DU vil ha en unik måte å gi på. Med mindre du til slutt nekter å 
støtte Guds rike, vil du ha din del i å gjøre evigheten bedre for hver og en av minst 40 milliarder andre og 
deretter enda flere (jf. 1 Korinterbrev 12:26; Job 14:15; Galaterne 6: 10)! 

Bibelen lærer at vi skal «akte andre bedre enn» oss selv (Filipperne 2:3). Tenk derfor på at nesten alle du 
noen gang har møtt vil en dag bidra til å gjøre evigheten bedre for deg (og deg for dem). Alle du 
feilvurderte, var fordommer mot, hadde feil tanker om, kanskje avskåret i trafikken, mishandlet, samt de 
du har vært snill mot, kan det hende du faktisk må jobbe for. Så prøv å «være snille mot hverandre, 
ømhjertede, og tilgi hverandre, slik Gud i Kristus har tilgitt dere» (Efeserne 4:32). «Så mye som avhenger 
av dere, lev fredelig med alle» (Romerne 12:18). 

Siden evigheten varer i uendelig lang tid, tenk på at du faktisk vil kunne kjenne 40 milliarder 
(sannsynligvis flere) mennesker mye bedre enn du nå kjenner deg selv! 

Det kan hende du faktisk må jobbe for noen du følte at Gud aldri kunne bruke (jf. Matteus 21:28-32) – 
for «mange som er de første skal bli de siste, og de siste først» (Mark 10:31). 

Tenk videre på at Bibelen lærer at alle mennesker – inkludert de som du kanskje ikke bryr deg så mye 
om – har potensialet til å bli fylt med all Guds fylde: 

14 Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far, 15 som hele familien i himmelen og på 
jorden er oppkalt fra, 16 for at han skal gi deg, etter sin herlighets rikdom, å bli styrket med kraft 
ved sin Ånd i det indre menneske, 17 for at Kristus ved tro kan bo i deres hjerter; at du, som er 
rotfestet og grunnfestet i kjærligheten, 18 kan være i stand til sammen med alle de hellige å 
forstå bredden og lengden og dybden og høyden - 19 å kjenne Kristi kjærlighet som går over 
kunnskapen; at du kan bli fylt av all Guds fylde . (Efeserne 3:14-19). 

Vi skal lære og lære mer (2 Peter 3:18). 

Mer kunnskap ble profetert for endens tid (Daniel 12:4) , inkludert gjenoppretting av ting som gikk tapt 
(Matteus 17:11). 
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Det ser ut til at kunnskapen om hvorfor Gud skapte alt han gjorde, er noe som måtte gjenopprettes mer 
fullstendig. 

Hvordan gjør Gud det? 

9 «Hvem vil han lære kunnskap? Og hvem vil han få til å forstå budskapet? De som nettopp er 
avvent fra melk? De bare hentet fra brystene? 10 For bud må stå på bud, bud på bud, linje på 
linje, linje på linje, her litt, der litt." (Jesaja 28:9-10) 

10 Men Gud har åpenbart dem for oss ved sin Ånd. For Ånden gransker alle ting, ja, Guds dype 
ting. (1 Korinter 2:10) 

Så ved å se på forskjellige skriftsteder kan vi lære læresetninger. Og hvis vi blir ledet av Guds Ånd kan vi 
forstå enda mer. 

Og hvordan bør individuelle kristne reagere når de står overfor ny teologisk kunnskap? 

Å be til Gud om forståelse som Job nevnte er ett skritt å ta: 

24 Lær meg, så vil jeg holde tungen min; Få meg til å forstå hvor jeg har tatt feil. (Job 6:24) 

I Det nye testamente satte Bereanerne et edelt eksempel: 

10 Da sendte brødrene straks Paulus og Silas bort om natten til Berea. Da de kom, gikk de inn i 
jødenes synagoge. 11 Disse var mer rettferdige enn de i Tessalonika, ved at de tok imot ordet 
med all beredvillighet og gransket hver dag i Skriftene for å finne ut om disse tingene var slik. 
(Apostlenes gjerninger 17:10-11) 

En del av hensikten med denne boken har vært å gi skriftsteder slik at alle som er villige kan se at det er 
slik. En del av hensikten min med å skrive var å dele Guds sannhet til alle som måtte ha åpne ører. 

Gud har en plan for deg. Gud elsker deg og vil at du skal elske andre. Du skal leve i henhold til hans 
kjærlige livsstil. Økende ekte kjærlighet: det kan betraktes som meningen med livet. 

Be om å være på Guds side (jf. Josva 5:13-14). "Hvis Gud er for oss, hvem kan være mot oss?" Romerne 
8:31). 

Bibelen lærer at hele skaperverket, inkludert mennesker, ble gjort "svært godt" (1. Mosebok 1:31) og at 
Han skapte og velsignet den syvende dag (1. Mosebok 2:2-3). 

Bibelen lærer at selv om Gud skapte mennesker oppreist, har de søkt mange gale veier (Forkynneren 
7:29) . 

Igjen, vær så snill å innse at Bibelen lærer: 

8 Enden på en ting er bedre enn dens begynnelse; Den tålmodige i ånden er bedre enn den stolte 
i ånden. (Forkynneren 7:8) 
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Begynnelsen var veldig bra, og slutten vil bli enda bedre. 

Gud skapte menneskeheten til å reprodusere seg selv og være en del av hans familie (Malaki 2:15). 

Han skapte oss til å ta del i hans herlighet (Romerne 8:17) og til å styre universet (Hebreerne 2:5-17). 

Jesus lærte at "Det er saligere å gi enn å motta" (Apg 20:35). 

Gud LAGET menneskeheten for å gi kjærlighet (jf. 1 Joh 4:7-12) og for at det skulle bli mer kjærlighet i 
universet (jf. Matteus 22:37-39). Det er meningen med livet. 

Hva er mysteriet med Guds plan? Hvorfor skapte Gud noe? 

Gud skapte det han gjorde for at evigheten skulle bli bedre (jf. Hebreerne 6:9, 11:16; Filipperne 1:23). 

Det er derfor Han skapte universet og det er derfor Han skapte menn og kvinner. Han skapte spesielt 
universet som en arv/arv for Jesus og hele menneskeheten. 

Mennesker som får evig liv vil gjøre evigheten bedre. 

Guds plan inkluderer alle som vil gi akt på hans kall i denne tidsalder (se også det gratis nettbaserte 
heftet Kaller Gud deg?), og andre i tiden som kommer (se også Universal OFFER of Salvation, 
Apokatastasis: Can God save the lost in an en århundre som kommer? Hundrevis av skriftsteder 
åpenbarer Guds frelsesplan ). 

Kristen eller ikke, Bakit Ka Ginawa Ng Diyos? 

Hensikten din i dette livet er å bygge karakter slik at du kan maksimere potensialet ditt og øke hvor mye 
bedre du kan forbedre evigheten. 

Gud skapte DEG slik at du skal kunne bruke dine unike talenter (Matt 25:14-23; Luk 19:11-19) til å gi 
kjærlighet for å gjøre evigheten bedre! 

Det er derfor Gud skapte det han gjorde. Det er derfor Gud skapte DEG. 
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Patuloy na Iglesia ng Diyos 
Ang usa ka opisina sa patoloy-on nga Dios mao ang: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 

Mayroon kaming mga tagasuporta sa buong mundo, at sa lahat ng mga Nakatira na kontinente (lahat ng mga 

kontinente, maliban sa Antarctica). 

Patuloy na Iglesia ng Diyos Impormasyon Sa Website 
 

CCOG.ORG Ang pangunahing website para sa mga patulo na Iglesia ng Diyos, na may mga link sa panitikan sa 100 
mga wika. 
CCOG.ASIA Website na nakatuon sa Asya, na may maraming wika sa Asya. 
CCOG.IN Website na nakatuon sa India, na may ilang mga wikang Indian. 
CCOG.EU Website na nakatuon sa Europa, na may maraming mga wika sa Europa. 
CCOG.NZ Website na naka-target patungo sa New Zealand. 
CCOGAFRICA.ORG Website na naka-target patungo sa Africa. 
CCOGCANADA.CA Website na naka-target patungo sa Canada. 
CDLIDD.ES Ito ay isang ganap na website ng wikang Espanyol. 
CG7.ORG Ito ay nakatuon sa 7th day Sabbath keepers. 
PNIND.PH Pilipinas-focused website, may ilang Tagalog. 
 

Mga Channel Ng Video Sa Radyo At YouTube 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bibliya News propesiya online radio. 
Bible News Prophecy channel. Sermonettes sa YouTube, Bit Chute, Brighton, & Vimeo.  
CCOGAfrica channel. Mga mensahe ng video sa YouTube at larawan mula sa Africa. 
CCOG Animations Mga Animated na mensahe sa YouTube Bit Chute. 
ContinuingCOG & COGTube. Sermons sa YouTube at Bit Chute ayon sa pagkakabanggit. 
 

Mga website ng balita at kasaysayan  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Website ng kasaysayan ng simbahan. 

COGWRITER.COM Balita, kasaysayan, at website ng propesiya 
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(Back cover) 

Ang Bibliya Ay Nagpapakita Ng Maraming Misteryo 

Sinasabi ng Bibliya ang misteryo na itinago mula nang magsimula ang mundo (Roma 16:25-27), ngunit 
ipinahayag ito sa mga makahulang kasulatan—"ang salita ng katotohanan" (2 Timoteo 2:15; Santiago 
1:18). 

Ang Bibliya ay tumutukoy sa maraming mga misteryo, tulad ng misteryo ng kaharian ng Diyos (Marcos 
4:11), ang misteryo ng biyaya (Efeso 3:1-5), ang misteryo ng Pananampalataya (1 Timoteo 3:9), ang 
misteryo ng relasyon sa kasal (Efeso 5:28-33), Ang misteryo ng kawalan ng batas (2 Tesalonica 2:7), Ang 
misteryo ng Pagkabuhay na mag-uli (1 Corinto 15:51-54), ang misteryo ng Diyos (Colosas 2:2; Pahayag 
10:7) at maging ang misteryong Babilonyang Dakila (pahayag 17:5). 

Ang aklat, Ang misteryo ng plano ng Diyos: Bakit Nilikha Ng Diyos Ang Anumang Bagay? Bakit Ka 

Ginawa Ng Diyos?, nagpapaliwanag sa pamamagitan ng Banal na kasulatan, maraming misteryo at 

tumutulong na sagutin ang mga tanong tulad ng: 

Ang' Beatific Vision ' ba ang tunay na plano ng Diyos? 

Ginawa ba ng Diyos na matuwid ang mga tao? 

Bakit may pagdurusa? 

May plano ba ang Diyos para sa iyo? 

May plano ba ang Diyos para sa mga hindi Kristiyano? 

Ano ang kinalaman ng pag-ibig sa plano ng Diyos? 

Ang plano ba ng Diyos para sa lahat na tutugon sa kanya upang makapagbigay ng pag-ibig sa 

isang natatanging paraan upang gawing mas mahusay ang kawalang-hanggan para sa kanila 

nang personal at sa lahat? 

Oo, maaari mong malaman kung bakit nilikha ng Diyos ang anumang bagay at kung bakit ginawa ka ng 
Diyos! 
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