Nästintill alla som har dött i Kristus har inte hunnit utveckla en sådan karaktär. Men
om Gud kan presentera ett exempel på ett folk som uppnått en himmelsk karaktär så
kan Gud vädja framgång för dem som avlidit i tron på honom.
Den sista generationen innan Jesu återkomst måste ha renats fullständigt från sin
synd för att kunna möta Herren utan att dö. Först då har Gud fullständigt bevisat sin
rättvisa. När Satan anklagar Guds rättvisa anklagar han också Guds _____ och att
den inte går att hålla. När Guds folk, i kraft av hans Ande, visar att lagen går att
hålla, visar de att Gud är rättvis i att kräva lydnad för den och att Satans anklagelser
är falska. Guds lag går att lyda och han ska använda ____ för att bevisa det. Genom
våra goda ____________ blir Guds karaktär ärad (Matt 5:16, Jes 60:21).
I Jobs bok ser vi hur Gud blir ärad inför de himmelska åskådarna (”Guds söner”)
genom Jobs goda karaktär och gärningar (Job 1:6-22). Samma sak gäller för oss.
Reningen av Guds folk
Guds folk kallas också för hans tempel (1 Kor 3:16-17; 6:19). Och precis som det
under domens tid ska ske en rening av det himmelska templet så ska det också ske
en rening bland Guds folk – det jordiska templet. Helgelsen ska nå sin fullkomlighet.
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Stunden för rättvisa har kommit
Guds karaktär har blivit smutskastad och ifrågasatt. Genom att sända sin Son till
jorden visade Gud sin kärlek och osjälviskhet. Men trots detta är det frågor som
kvarstår. Universums invånare förstår att Satan hade fel i sina anklagelser men inte
exakt varför. Orsaken till varför anklagelserna mot Guds rättvisa var felaktiga skulle
bli ännu mer förtydligade. Vi ska under denna presentation undersöka var, när och
hur Satans anklagelser fullständigt ska besvaras.
Var?
I Malaki kapitel 2 beskrivs ett korrupt prästerskap, men i sista versen (v.17) kommer
en mycket bekant anklagelse mot Gud. De som anklagar Gud ser på ondskan i
världen och ser att det går de onda väl, och drar därför slutsatsen att Gud egentligen
inte är god, för i så fall vore han orättvis. Guds rättvisa och godhet är ifrågasatt.

Så hur är det vi renas? Johannesevangeliet 17:17 visar att vi helgas genom
____________ och att Guds ______ är __________. Genom att vi på allvar studerar
Bibeln lär vi oss om Gud och vår karaktär förändras.
1 Petrusbrevet 1:22 visar att vi renas genom att lyda ____________. Det räcker inte
bara med att höra den, utan vi måste också följa vad vi lär oss. Gud har gett oss alla
medel vi behöver för att utveckla en perfekt karaktär. Han har gett oss Bibeln och
den Helige Anden och i hans kraft kan vi övervinna våra synder (Kol 1:28-29).

Lägg märke till Guds svar på frågan i nästa vers (Mal 3:1). Herren ska komma till sitt
____________. Det är där som Gud besvarar dessa frågor. Och lägg märke till vad
han gör där i vers 5 – han ska hålla _______ (Se även Mika 1:2).

I Uppenbarelseboken 3:5 lovar Gud att den som segrar ska bli klädd i vita kläder och
inte bli struken ur _________ bok. Implikationen blir däremot att om vi inte segrar så
kommer våra namn att strykas. Detta är allvarligt!
Om vi låter bli att studera Bibeln och rätta oss efter den så kommer vi att förlora vårt
eviga liv. Finns det något i ditt liv som kan definieras som rebelliskhet?
Å andra sidan så får vi en fantastisk uppmuntran i 2 Petrusbrevet 3:10-12. Genom
att vi samarbetar med Guds Ande och utvecklar vår karaktär så kan vi ___________
Herrens ankomst!

I kapitel 2 ger Gud sitt svar. I verserna 6, 9, 12, 15 och 19 ser vi ordet ”ve”
förekomma. Ve betyder bedrövelse eller olycka. När olyckor och bedrövelser uttalas
över de ogudaktiga så handlar det om straffdom. Och var är Gud när denna dom
utfärdas? Vers 20 ger oss svaret: I sitt heliga ___________. Gud besvarar frågorna
om hans rättvisa genom domen i sitt tempel.

Nästa presentation: Lördagar 10:00 – Bibelstudium, 11:15 – Gudstjänst

Låt oss se på ett annat ställe i Bibeln som visar samma sak. I Habackuk 1:2-4 ser vi
att de ogudaktiga har framgång igen. I vers 13 undrar profeten hur Gud kan tillåta en
sådan orättvisa på jorden. Vi ser återigen att Guds lag och rättvisa ifrågasätts.

Psalm 73 visar samma sak. I vers 2-3 ser vi ännu en gång att det går de ogudaktiga
väl. I verserna 11-14 klagar Asaf över att det verkar orättvist av Gud att låta de goda
lida. Om vi läser vidare fram till vers 17 ser vi att allt detta var allt för svårt för honom
att förstå, till dess att han gick in i ____________, och förstod hur de skulle dömas.

Låt oss se ett sista exempel från Daniel 8:9-14. Fram till vers 12 ser vi att de
ogudaktiga återigen har framgång. Frågan ställs i vers 13 om hur länge detta ska
tillåtas hålla på. Svaret kommer i vers 14: ”Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar,
sedan skall ______________ renas och återställas.” När vi läser om att Guds
rättvisa och godhet ifrågasätts så läser vi att Gud besvarar dessa frågor genom att
hålla dom i sin helgedom i himlen.
När?
I Predikaren 3:16-17 ser vi en liknande tankegång. De ogudaktiga regerar men
Salomon säger att som svar på detta kommer Gud att döma både __________ och
_____________. Men att det finns en specifik _____ då han ska göra det. När är
denna tid?
Nya Testamentet visar tydligt att Guds dom kommer att äga rum ___________ NTs
tid (jfr t.ex. Rom 2:16; 14:10-12, Apg 17:31; 24:25 och Jak 2:12).
I Uppenbarelseboken 6:9-10 beskrivs martyrerna symboliskt ligga under altaret och
kräva rättvisa. De undrar hur länge det ska ________ innan Gud dömer jordens
invånare. När de ropar detta har alltså inte domen börjat ännu.
Om du själv skulle få leva till dess att Jesus kommer tillbaka, när skulle du då bli
dömd? De flesta svarar: Vid hans återkomst. Men detta är faktiskt inte bibliskt.
I Uppenbarelseboken 22:11 beskrivs ett beseglande domslut. Och direkt i versen
efter säger Jesus ”Se, jag kommer ________”. Han har alltså inte redan kommit.
Och det står dessutom att när han kommer så ska han ha sin ____ med sig att ge åt
var och en efter hans gärningar. Om han har den med sig så måste domslutet om
vem som är rättfärdig och vem som är orättfärdig, redan klart (jfr också Matt 25:3132 och 1 Tess 4:16-17). Domen måste avslutas _________ Jesu återkomst.
Vi såg i Upp 6:10 att vid den tidpunkten så var domen i framtiden. Men i Upp 14:6-7
ser vi att stunden för hans dom, vid den tidpunkten, har __________. Och jämför vi
det med vers 14 så ser vi att det budskapet går ut till världen ________ Jesu
återkomst.
Domen som fullt besvarar anklagelserna mot Gud kommer äga rum efter NTs tid
men innan Jesu återkomst.
Detta stämmer överens med tidpunkten för domen i Daniel 7 och helgedomens
rening i Daniel 8. Se tabellen på nästa sida.

DANIEL 7
Lejon (Babylon)
Björn (Medie-Persien)
Leopard (Grekland)
Odjur (Politiska Rom)
Litet horn (Religiösa Rom)
Domen
Jesu återkomst

DANIEL 8
Bagge med två horn (Medie-Persien)
Bock med ett horn + fyra till (Grekland)
Litet horn, horisontellt (Politiska Rom)
Litet horn, vertikalt (Religiösa Rom)
Helgedomens rening

På Israels tid var helgedomens rening (d.v.s. försoningsdagen) en tid av dom. På
samma sätt är den himmelska helgedomens rening en tid för dom av Guds folk.
Om vi räknar på de 2300 dagarna som nämns i Dan 8:14 så ser vi att vi hamnar på
år _________ (en dag = ett år (Hes 4:6) och startdatumet 457 f.Kr från Dan 9:25).
Det var vid denna tidpunkt som Jesus påbörjade försoningsdagen i himlen.
Vi lever strax innan Jesu återkomst och efter domens början. Stunden för Guds dom
har kommit! Det är i våra dagar som Guds karaktär ska försvaras och upprättas!
Hur?
Men hur ska det gå till? Hur ska Gud kunna besvara de baktal och anklagelser som
så svårt skadat tilltron till Gud och hans motiv? När Guds godhet och rättvisa är
ifrågasatt räcker det inte med att bara säga att man är rättvis. Gud kommer att
_______ det (Rom 3:26).
Genom att sända sin Son till jorden visade Gud att han är kärleksfull och god, men
till och med efter korset hade änglarna oklarheter och frågor om frälsningsplanen (1
Petrusbrevet 1:12).
Universums invånare betraktar oss i allt som vi gör (1 Kor 4:9) och frågar sig
garanterat: ”Hur ska Gud kunna ta tillbaka dessa rebelliska och olydiga människor till
himlen utan att samma problem som Lucifer skapade uppstår igen?” Är det verkligen
riskfritt av Gud att förlåta syndarna och ta dem till himlen?
Som Guds folk har vi en avgörande roll att spela i detta drama. Efesiebrevet 3:10
säger att Guds vishet genom ______________ ska göras känd inför härskarna och
väldigheterna i den _____________ världen. Frågan är huruvida frälsningsplanen
kommer att fungera. Kommer Guds folk genom den att uppnå en karaktär som är
passande för himlen?

