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DAG 7 
HIMMELEN ÄR VÅRT HEM

 Himlen är vårt hem – vår destination – 
men jag tror att vi alltför ofta glömmer 
denna viktiga detalj i vårt vardagliga liv. 
Jag vet i alla fall att jag glömmer ibland. 
 
Ibland försöker jag inventera mitt liv för att 
se till att huvudfokus är satt mot evigheten. 
Detta betyder att jag måste bedöma och 
tänka på: Vad prioriterar jag? Är mina 
beslut i linje med Guds plan för min 
framtid? Tänker jag på konsekvenserna av 
de beslut jag tar? 
 
Jag tror detta är viktigt för oss alla att göra. 
Det är så enkelt, speciellt i västvärlden, att 
fokusera på här och nu, nästa stora sak, 
en befordran eller prestation. Dessa saker 
distraherar oss för ofta från att investera i 
saker som verkligen betyder något. 
 
“Hans kärlek har första och sista ordet i allt 
vi gör”. Upp 21:14 Msg 
 
Har du någonsin frågat dig själv: ”Vad 
värderar Gud mest?” Bibeln gör det väldigt 
tydligt: över allt annat värderar Gud Jesus, 
hans kyrka och de förlorade. Beviset är att 
Han gav upp det bästa Han hade för att 
försäkra att vi har ett hem med Honom 
både på jorden och för evigt. 
 
När du lever med en förståelse och 
medvetenhet om att himlen är ditt hem, 
kommer dina prioriteringar, beslut, 
relationer och din framtid att formas efter 
Guds unika plan och mening för dig. 
 
 

Ordspråksboken 4:18 säger ”de 
rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som 
växer i klarhet, tills dagen når sin höjd.” 
 
Lev med himlen i sikte, evigheten i ditt 
hjärta och fokus på Gud och människor. 
Det är ett välsignat liv. Och glöm aldrig – 
det bästa ligger fortfarande framför! 
 
BÖN: Herre, när jag ser mot framtiden är 
jag så tacksam för Jesus som gjorde en 
väg för mig. Genom din ande ber jag om 
nåd för varje dag för att hålla himlen i sikte 
medan jag färdas genom mitt liv mot mitt 
hem i himlen. 
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o Uppenbarelseboken 21:3-5 
o Uppenbarelseboken 21:14 
o Ordspråksboken 4:18 

 
Guds ord är nämligen levande och 
verksamt. Det är skarpare än ett 
dubbeleggat svärd, och det tränger 
djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ 
och ande, leder och märg, och avslöjar 
hjärtats uppsåt och tankar. 

Heb 4:12  
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