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Jesu genkomst

Ugens vers

”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg
går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og
har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig,
for at også I skal være, hvor jeg er.“ (Joh 14,1-3).

Introduktion

Jesu genkomst omtales mere end tre hundrede gange i Det Nye Testamente og er kronen på værket i vores tro. Den er afgørende for
vores identitet som syvendedags adventistkristne. Dette trospunkt
er indgraveret i vores navn, og det er en afgørende del af det evangelium, vi er kaldet til at forkynde. Uden løftet om Jesu genkomst
ville vores tro være forgæves. Denne fantastiske sandhed giver os et
fremtidsmål og motiverer os til at drive mission.
Man skulle tro, at vores forventning om Jesu genkomst ville være
svækket, fordi han ikke er kommet så hurtigt, som man regnede
med. Men sådan er det ikke gået; mange har en mere inderlig længsel efter hans komme end nogensinde før.
I denne uge vil vi gennemgå, hvad Jesus sagde om, ”at vort salige
håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme
til syne i herlighed“ (Tit 2,13).

Ugens tekster
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Joh 14,1-3
Matt 16,27
1 Thess 4,13-18
Matt 24,3-14; 24,42.44

SØNDAG

21. SEPTEMBER 2014

Løftet
Efter den sidste nadver fortalte Jesus sine disciple, at han ville gå
et sted hen, hvor de i hvert fald nu ikke kunne komme (Joh 13,33).
Tanken om at blive adskilt fra deres Mester, fyldte dem med sorg og
frygt. Peter spurgte: ”Herre, hvor går du hen? … Hvorfor kan jeg
ikke følge dig nu?“ (Joh 13,36-37). Kristus var godt klar over deres
ønske og forsikrede dem om, at adskillelsen kun ville være midlertidig.
Joh 14,1-3

Læs Jesu løfte til os. Anvend disse ord på dit eget liv. Hvorfor bør
de have stor betydning for dig?
Jesu løfte kunne ikke have været sagt mere tydeligt. Udtrykket
”kommer jeg igen“ er nutid på græsk og understreger, at udsagnet
virkelig er sandt.
Jesus bekræfter, at hans genkomst virkelig vil finde sted. Han
sagde ikke: ”Det kan være, jeg kommer igen,“ men ”Jeg kommer
igen.“ Hver gang han omtaler sin genkomst, udtrykte han det med
den samme sikkerhed.
Vi aflægger somme tider løfter, som vi senere, på trods af vores beslutsomhed og bedste evne, ikke er i stand til at holde. Men
sådan er det ikke med Jesus. Han viste igen og igen, at hans ord er
hævet over enhver tvivl og til at stole på.
Idet han talte om sin inkarnation, sagde Herren profetisk gennem
David: ”Se, jeg er kommet“ (Sl 40,8). Og han kom (Hebr 10,5-7).
Hans første kommes virkelighed underbygger sikkerheden ved hans
andet komme.
Under sit arbejde her på jorden sagde Jesus til en fortvivlet far:
”Frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst“ (Luk 8,50). Og ganske
rigtigt; Jairus’ datter blev rask, selv om hun havde været død. Kristus
sagde, at tre dage efter sin død ville han opstå fra graven; og det
gjorde han. Han gav et løfte om Helligånden til sine disciple; og han
sendte den på det aftalte tidspunkt. Hvis Herren har holdt alle sine
løfter i fortiden, selv dem som fra et menneskeligt synspunkt synes
umulige, kan vi være sikre på, at han vil holde sit løfte om at komme
igen.

Til at
tænke over

Hvordan kan du holde din længsel efter Jesu komme brændende i
dit eget hjerte?

129

MANDAG
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Hensigten med Jesu genkomst
Den store frelsesplan vil nå sin kulmination i Jesu genkomst. Uden
Jesu genkomst vil hans inkarnation, død og opstandelse reelt være
uden effekt for vores frelse.
Matt 16,27

Hvad er et af de grundlæggende formål med Jesu genkomst?
Tilværelsen er ikke altid retfærdig; ofte er den faktisk temmelig uretfærdig. Vi oplever ikke altid retfærdighed i vores samfund. Uskyldige
mennesker lider, mens de onde ser ud til at have fremgang. Mange
får ikke det, de fortjener. Men synd og ondskab vil ikke altid herske.
Jesus kommer igen ”for at gengælde enhver, som hans gerning er“
(Åb 22,12).
Denne forsikring indebærer, at en dom må finde sted, før Jesus
kommer igen. Når Jesus kommer, er alle menneskers skæbne afgjort.
Jesus hentyder ret klart til denne undersøgende dom i lignelsen om
bryllupsfesten (Matt 22,11-13). Det faktum, at vi bedømmes ud fra
vores gerninger, betyder ikke, at vi frelses på grund af dem eller vores egen fortjeneste. Vi frelses ene og alene af Guds nåde, som vi får
ved at tro på Jesus (Mark 16,16; Joh 1,12), og som viser sig i vores
handlinger.
Det vigtige i løftet i Matt 16,27 er, at retfærdigheden vil ske fyldest. Vi er bare nødt til at vente på det.
Ved Jesu genkomst vil de, som sover dødens søvn i Kristus, blive
oprejst til evigt liv. Som vi tidligere så, er løftet om Jesu genkomst
og opstandelsen til evigt liv af særlig betydning for os, som ved, at
de døde sover i graven.
”Under jordens rystelser, lynglimt og tordenens buldren kalder Guds
søns stemme de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges
grave, og idet han løfter sine hænder op råber han: ”Vågn, vågn,
vågn, I som sover i støvet, og stå op!“ Overalt på jorden skal de
døde høre hans stemme, og de, der hører, skal leve. Hele jorden vil
genlyde af den umådeligt store hærskare fra alle nationer, slægter,
tungemål og folk. Fra dødens fængsel kommer de, klædt i udødelig
herlighed, under råbet: ”Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din
brod?“ (1 Kor 15,55). De levende retfærdige og de opstandne hellige forener deres stemmer i et langt, frydefuldt sejrsråb.“ (Ellen
White, Mod en bedre fremtid, s. 521).
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Hvordan kommer Jesus igen?
I sin profetiske prædiken udtrykte Jesus bekymring over falsk lære
mht. hans genkomst, og han advarede disciplene mod mennesker,
som ville komme i hans navn og sige: ”Jeg er Kristus“ (Matt 24,5; se
også versene 23-26). Han ønsker ikke, at hans efterfølgere skal føres
vild. Derfor gjorde han det meget klart, på hvilken måde han skulle
komme igen.
Matt 24,27

Hvad fortæller denne tekst om, hvordan Jesus kommer igen?
Lyn kan ikke skjules eller forfalskes. Det glimter og skinner på himlen
på en sådan måde, at alle kan se det. Sådan vil Jesu genkomst være.
Der vil ikke være brug for nogen annoncering for at gøre folk opmærksomme på hans komme. Alle mennesker, både gode og onde,
frelste og fortabte, til og med ”de, som har gennemboret ham“ (Åb
1,7), vil se ham, når han kommer (Matt 26,64).

1 Thess 4,13-18

Hvordan hjælper Paulus os til at forstå, hvordan Jesu genkomst
bliver?
I sit andet komme vil Kristus blive set i al sin guddommelige herlighed som ”Kongernes Konge og Herrernes Herre“ (Åb 19,16). Ved sit
første komme var Guds søn alene og uden nogen ydre pragt, han
”havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet“ (Es
53,2). Men denne gang vil han komme ned til jorden i al sin magt
og ”herlighed og alle englene med ham“ (Matt 25,31) og ”med høj
basunklang“ (Matt 24,31). Og som om dette ikke var nok, vil de
døde i Kristus opstå til udødelighed.

Til at
tænke over

Hvis vi stoler på Jesus, når det gælder en begivenhed så ufattelig
som hans genkomst, hvorfor skulle vi ikke også have tillid til ham
på hvert eneste område af vores tilværelse?
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Hvornår kommer Jesus igen?
Disciplene blev forbløffede, da Jesus sagde om templet, at ”der
skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned“ (Matt
24,2). ”Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit
komme og verdens ende?“ (vers 3), spurgte de. I deres tankegang
ville ødelæggelsen af templet falde sammen med verdens ende og
Jesu genkomst.
Jesu svar forbinder på en dygtig måde tegnene for begge disse
begivenheder, Jerusalems fald i år 70 e.Kr. og hans genkomst; for
disciplene var ikke rede til at fatte forskellen.
Det er vigtigt for os at forstå hensigten med tegnene og deres
natur. De blev ikke givet, for at vi skal udregne datoen for Jesu
genkomst; for ”den dag eller time er der ingen, der kender, hverken
englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen“ (Matt 24,36).
Tegnene viser derimod tendensen i de historiske begivenheder og
gør os derved opmærksomme på, at hans komme er nær. Vi må aldrig forsøge at fastsætte en dato; men vi må heller ikke ignorere den
tid, vi lever i.
Matt 24,3-14.
21.26.37-39
Mark 13
Luk 21

Hvilket billede tegner Jesus her af verden? Hvordan passer det
med verden af i dag?

Jesus ønskede primært, at disciplene skulle være opmærksomme på,
at hans komme er nært forestående. Hele hans profetiske prædiken
henvendte sig faktisk til disciplene, som om de skulle være i live, når
han kommer (se Matt 24,32-33.42).
Fra en personlig synsvinkel er Jesu genkomst på en måde aldrig
længere væk end det tidspunkt, hvor vi dør. Døden er en dyb, ubevidst søvn. Vi lukker vores øjne i døden, og enten der er gået et år
eller et tusind år, vil det næste, vi oplever, være Jesu genkomst. Derfor er tanken om, at Jesu genkomst er nært forestående, som både
Paulus, Peter og Jakob delte, ret logisk. For hver enkelt af os er hans
genkomst aldrig længere væk end et øjeblik efter døden.
Til at
tænke over
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Hvordan kan denne tanke hjælpe os til at forstå, hvor ”nært forestående“ Jesu genkomst er?

TORSDAG

25. SEPTEMBER 2014

Våg og vær rede
Matt 24,42.44

Hvorfor er det så vigtigt for os altid at våge og være rede for Jesu
genkomst?
Hovedtanken i Jesu profetiske prædiken er ordren om at våge, at være
på vagt. Det betyder ikke, at vi venter i uvirksomhed, men at vi aktivt
er årvågne, ligesom en husejer er årvågen over for en eventuel tyv
(Matt 24,43). Mens vi våger og venter, har vi en opgave at udføre,
på samme måde som den tro tjener udførte de opgaver, hans herre
havde betroet ham i sit fravær (Matt 24,45; Mark 13,34-37).

Matt 24,48-51
Luk 21,34-35

Hvilken holdning vil være katastrofal for os, som hævder at tro
på Jesu genkomst? Hvordan kan vi undgå at få denne holdning?
Hvorfor er det så let at komme til at få den, hvis ikke vi er på vagt?
Lignelsen om den dårlige tjener maner til besindighed, især for os
syvendedags adventister. Denne tjener repræsenterer dem, som
siger, at de tror, at Jesus kommer igen, men ikke umiddelbart. De
mener, at Herren er blevet forsinket, og tror derfor, at de har tid til
at leve et selvisk liv, hvor de kan nyde syndige fornøjelser; for der vil
helt sikkert være masser af tid til at forberede sig for Jesu genkomst.
Dette er desværre en dødelig fælde; for ingen ved, hvornår Jesus
kommer. Og selv om Jesus ikke kommer endnu, kan vi alle uventet
komme til at dø, så der pludseligt sættes en stopper for vores muligheder for at gøre op med Gud. Men det vigtigste er, at ved vedvarende at give efter for synd, forhærder vi vores hjerte og gør samvittigheden ufølsom, så det bliver sværere at omvende sig. Djævelen
er ligeglad med, om vi i teorien tror på Jesu genkomst, hvis blot han
kan få os til at udsætte vores forberedelse til den.
Hvordan kan vi være rede i dag? Ved at angre vores synd og
bekende den til Jesus; ved at forny vores tro på, at han døde i vores
sted, og ved at overgive vores vilje helt til ham. Når vi vandrer med
ham, vil vi opleve en dyb fred over at være skjult af hans retfærdigheds kappe.

Til at
tænke over

Hvor meget tænker du på Jesu genkomst? Hvor stor indflydelse
har dens virkelighed på dit daglige liv? Hvordan får vi den rette
balance mellem at udføre vores daglige opgaver og at leve i forventningen om Jesu genkomst?
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Læs Ellen White
· Jesu liv, På Oliebjerget, s. 455-462
· Mod en bedre fremtid, Tegn på Herrens genkomst, s. 242-255
”Snart kommer der en lille sort sky til syne i øst, omtrent halvt så
stor som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver Frelseren, og
som på afstand ser ud til at være hyllet i mørke. Guds folk ved, at
dette er Menneskesønnens tegn. I højtidelig tavshed stirrer de på
skyen, som den nærmer sig jorden og bliver lysere og mere strålende, indtil den er en stor, hvid sky, der forneden stråler som en
fortærende ild, og øverst er omsluttet af pagtens regnbue. Jesus
kommer som en mægtig sejrherre… En utallig engleskare følger
ham med hymner af himmelsk klang. Hele himmelhvælvingen synes
fyldt af strålende skikkelser – ”tusind tusinder og titusind titusinder.“
Ingen menneskelig pen kan beskrive denne scene; intet menneskeligt sind kan fatte dens pragt.“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid,
s. 518).
Spørgsmål
til drøftelse

1. Hvordan kan vi undgå fanatismens farer samtidigt med, at vi
har brug for at tro på Jesu umiddelbare genkomst? Det er ikke
altid lige let; hvor mange fanatikere er i virkeligheden klar over,
at de er fanatikere?
2. Tænk dybere over den tanke, at Jesu genkomst aldrig er langt
borte for nogen af os personlig, fordi døden egentlig aldrig er
langt væk fra os, uanset hvor længe vi lever. Hvad siger dette
om, hvor nært forestående Jesu genkomst egentlig er for hver af
os personligt?
3. Hvordan svarer du dem, som håner tanken om Jesu genkomst?
Prøv at sætte dig i deres sted, før du svarer dem. Prøv at se det
hele fra deres synsvinkel. Når du har gjort det og hørt deres argumenter, kan du tænke over, hvordan du kan svare dem.
4. Hvad mener du om den ide, at vi som et folk enten kan fremskynde eller forsinke Jesu genkomst? Hvilke argumenter er der
for eller imod?
5. Hvilke ændringer ville der ske i dit liv i dag, hvis du vidste, at
Jesus kom igen i næste uge?
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Aktiviteter og dialog
Guds ord

• Tag tid denne sabbat til at finde svar på nogle af de specifikke
spørgsmål, klassen har fået i løbet af kvartalet ved at læse de
bibelske tekster.
• Saml som klasse nogle af de lærdomme, løfter eller bibeltekster,
som I synes i særlig grad har været til hjælp og opmuntring i
dette kvartal. Skriv dem evt. ned og lav en liste, som I deler
med hele menigheden.

Personligt
kristenliv

• Overvej for dig selv, hvad du i særlig grad har fået ud af studiet
og samværet dette kvartal. Del dine overvejelser med din klasse
og brug evt. tid sammen med klassen til at planlægge aktiviteter for næste kvartal.
• Bed for medlemmerne af din klasse og for de mennesker, I evt.
kunne invitere til at være med i sabbatsskolens smågruppefællesskab.

Mødet med
dagligdagen

• Jesu genkomst er central i alle større kristne kirkers troslære.
Lad et eller flere af klassens medlemmer finde, hvad andre
kristne evt. siger om Jesu genkomst i for eksempel deres bekendelsesskrifter, såsom den apostolske trosbekendelse.
• Find eksempler fra den danske salmeskat på sange om Jesu
genkomst og læs/syng en eller flere af disse salmer sammen.

Uddybende
spørgsmål

• Hvis flertallet af andre kristne officielt bekender sig til at tro på
Jesu genkomst, hvordan kan det så være, at forventningen ikke
altid synes særlig stærk? Hvordan forholder det sig med vores
forventninger som bekendende syvendedags adventister?
• Mange kristne i den karismatiske tradition har forkastet Bibelens og kirkens traditionelle lære om Jesu synlige genkomst.
Bøger af Hal Lindsay eller ”Left Behind“ serien i bøger og film
promoverer den såkaldte ”hemmelige bortrykkelse“, en troslære
der først blev opfundet i løbet af det 19. århundrede. Jehovas
Vidner lærer, at Jesus kom igen i 1914 og blev set med ”troens
øje“. Hvordan vil du med bibelske argumenter afvise sådanne
spiritualiserede gengivelser af Jesu genkomst?
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Til at
tænke over

Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus i sin profeti om de sidste tider
netop fremhæver, at mange vil fremkomme med falske, spiritualiserede lærdomme om hans genkomst (Matt 24,23-31). Dagens
virkelighed bekræfter Jesu profetiske ord.

NOTER
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