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Jesu genkomst
”For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal
også Menneskesønnens komme være“ (Matt 24,27).
Digteren T.S. Eliot begyndte et af sine digte med linjen: ”I min
begyndelse er min afslutning.“ Selv om hans ord er meget kortfattede, indeholder de en mægtig sandhed. I begyndelser eksisterer
der afslutninger. Vi ser et ekko af denne virkelighed i vores navn,
Syvendedags adventist, som indeholder to grundlæggende bibelske
lærdomme. Den første er ”syvendedags“ for De Ti Buds sabbat, et
ugentlig minde om skabelsen af alt liv på jorden på seks dage. Den
anden er ”adventist“, der peger hen til Jesu genkomst, hvor alle Bibelens håb og løfter, også løftet om evigt liv, vil blive opfyldt.
Uanset hvor fjernt i fortiden verdens skabelse (vores begyndelse)
er fra Jesu genkomst (vores afslutning, i hvert fald afslutningen på
denne syndige tilværelse), er der en forbindelse mellem disse begivenheder. Den Gud, der skabte (Joh 1,1-3), er den samme Gud, som
kommer igen, ”i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun“ (1 Kor
15,52) og virkeliggør vores endelige forløsning. Det er rigtigt, at vi i
vores begyndelse finder vores afslutning.
I denne uge vil vi tale sammen om den allersidste af alle de sidste
begivenheder, i hvert fald når det handler om vores verden. Jesus
kommer igen.

Ugens tekster
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Es 13,6.9
Matt 24,30-31
Dan 2,34-35
2 Tim 4,6-8
2 Thess 1,7-10

SØNDAG

24. JUNI 2018

Herrens dag
Vi har måske en tendens til at tro, at det kun er Det Nye Testamente,
der lærer os om Jesu genkomst; men det er ikke sandt. Det er selvfølgelig rigtigt, at det kun er efter Jesu første komme, hans død,
opstandelse og himmelfart, at vi får en mere omfattende og rigere
åbenbaring af sandheden omkring hans andet komme. Men som det
er tilfældet med så meget i Det Nye Testamente, giver Det Gamle
Testamente antydninger og skygger af denne vigtige sandhed, længe
før den indtræffer. De nytestamentlige skribenter åbenbarer ikke en
ny sandhed, når de skriver om Jesu genkomst. Tværtimod, de udvider i høj grad en sandhed, som allerede var blevet åbenbaret i Det
Gamle Testamente. Men i lyset af den korsfæstede og opstandne
Frelser kan løftet om genkomsten forstås og værdsættes i langt
større grad.
Es 13,6.9
Zak 14,9
Dan 12,1

Hvad lærer disse vers om Jesu andet komme?

Der er ingen tvivl om, at ”Herrens dag“ vil blive en dag med ødelæggelse, sorg og dyb fortvivlelse for de fortabte. Men det er også
en dag med befrielse for alle dem, der tilhører Gud, og hvis navn
”står skrevet i livets bog“ (se også Fil 4,3; Åb 3,5; 13,8). Tanken om,
at ”Herrens dag“ er en dommens dag for de onde, men også en tid,
hvor Guds trofaste bliver beskyttet og belønnet, findes i Det Gamle
Testamente. Fx siges det, at selv om nogle vil møde ”Herrens vrede“,
vil de, som adlyder kaldet: ”søg retfærdighed, søg ydmyghed“, finde
”ly på Herrens vredes dag“ (Sef 2,1-3).
Matt 24,30-31

Til at
tænke over

På hvilken måde viser også disse vers modsætningen mellem de
fortabte og de frelste ved Jesu genkomst?
Det vil kun blive mere og mere tydeligt, hvilken side vi står på, når
de sidste begivenheder sker. Hvilke valg kan og må vi foretage nu
for at være sikre på, at vi står på den rigtige side?
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MANDAG

25. JUNI 2018

Daniel og Jesu genkomst
Selv om mange af jøderne på Jesu tid forventede, at Messias skulle
styrte det romerske herredømme og stadfæste Israel som den mægtigste nation af alle, er det ikke, hvad hverken Jesu første eller andet
komme handler om. I stedet har Gud noget meget større i vente for
sit trofaste folk end blot en ommøblering af den gamle, syndige og
faldne verden.
Måske viser intet i Det Gamle Testamente tydeligere end Daniel 2
sandheden om, at den nye verden ikke vokser ud af den gamle, men
i stedet er en ny og helt anderledes skabelse.
Daniel 2 viser fire store verdensrigers opståen og fald: Babylon,
Medien-Persien, Grækenland og til sidst Rom, der splittes op i det
moderne Europas nationer. Men den statue, som Nebukadnesar så i
sin drøm, og som symboliserede disse fire store verdensmagters rækkefølge, får sin ende på en iøjnefaldende måde, der viser den store
adskillelse mellem denne verden og den, der vil komme efter Jesu
genkomst.
Dan 2,34-35.
44-45

Hvad lærer disse vers om denne verdens skæbne og om, hvordan
den nye verden er?
Disse vers efterlader ingen tvivl om, hvad der sker, når Jesus kommer
igen. I Luk 20,17-18 identificerer Jesus sig som stenen, som knuste
alt, der var tilbage af denne verden, til støv. Dan 2,35 siger, at da
jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet var blevet knust, blev det
”ført bort af vinden som avner på en tærskeplads om sommeren og
var sporløst forsvundet.“ Det vil sige, at der intet er tilbage af denne
verden efter Jesu genkomst.
Men stenen, der knuste alle spor af denne gamle verden, ”blev til
et stort bjerg, der fyldte hele jorden.“ Og dette rige, der opstår som
en følge af Jesu genkomst, skal ”i al evighed ikke gå til grunde,“ men
”bestå i al evighed“ (Dan 2,44).
Der er kun to mulige afslutninger for hvert eneste menneske, der
nogen sinde har levet på jorden. Enten vil vi være sammen med Jesus
i al evighed, eller vi vil sporløst forsvinde i intethed sammen med
støvet fra denne gamle verden. Men for os alle venter evigheden.
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TIRSDAG

26. JUNI 2018

Langtidsperspektiver
Tit 2,13

Hvilket mægtigt håb har vi og hvorfor?
En foredragsholder beskrev sin tro med hensyn til oprindelsen af
vores univers og forklarede, at for 13 milliarder år siden ”opstod en
lillebitte, ufattelig tæt masse af intet. Den masse eksploderede, og
ud af den eksplosion opstod vores univers.“ Hvordan denne lillebitte
ufattelige tætte masse bare kunne opstå af intet, sagde foredragsholderen intet om. Han antog bare i tro, at det skete.
Som vi bemærkede i indledningen til denne uges studium, finder
vi vores afslutning i vores begyndelse. Derfor er vores afslutning
ifølge denne foredragsholder ikke særligt lovende, i hvert fald ikke
på lang sigt. Universet, som opstod fra denne ”lillebitte ufatteligt
tætte masse“, var dømt til endelig udslettelse sammen med alt det,
der var i det, også menneskeheden.
I modsætning dertil er den bibelske fremstilling af vores oprindelse ikke alene meget mere logisk, men også meget mere lovende.
Takket være skabelsens Gud er vores langtidsperspektiver meget
gode. Vi har meget at håbe på i fremtiden, og vores håb bygger på
løftet om Jesu genkomst.

2 Tim 4,6-8

Hvad taler Paulus om, og hvad byggede han sit håb på?
Selv om Paulus snart skulle henrettes, lever han i forvisningen om
frelse og håbet om Jesu genkomst, som han kalder ”hans tilsynekomst“ (2 Tim 4,8). Der venter ham en ”retfærdighedens sejrskrans,“ og det er bestemt ikke hans egen retfærdighed (1 Tim 1,15),
men Jesu retfærdighed, som Paulus ved er grundlaget for hans håb
om opfyldelsen af løftet om Jesu genkomst. På trods af situationen,
som i bedste fald var elendig (han sad i fængsel og ventede på at
blive henrettet), vidste Paulus, at hans langtidsperspektiver var meget gode. Og det skyldes, at han så på helhedsbilledet i stedet for
kun at fokusere på sin umiddelbare situation.

Til at
tænke over

Hvordan kan vi have det samme håb, som Paulus havde uafhængigt af vores umiddelbare situation? Hvordan kan vil lære at se
helhedsbilledet og det håb, det giver os?
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ONSDAG

27. JUNI 2018

I himlens skyer
På trods af, hvor central og afgørende Jesu genkomst er ifølge Bibelen, ser ikke alle kristne den som en bogstavelig begivenhed, hvor
Jesus selv kommer igen. Nogle hævder fx, at Jesu andet komme sker,
ikke når Jesus selv vender tilbage til jorden, men når hans Ånd manifesterer sig i hans kirke på jorden. Jesu genkomst sker med andre
ord, når kristendommens moralske principper viser sig i hans efterfølgere.
Hvor kan vi være taknemlige over, at denne lære er falsk! Hvilke
langtidshåb ville vi virkelig have, hvis det var rigtigt?
Matt 24,30
1 Thess 4,16
Matt 26,64
Åb 1,7
2 Thess 1,7-10

Læs følgende tekster fra Det Nye Testamente om Jesu genkomst.
Hvad siger de om, hvordan hans komme vil være?

”Det ser ud, som om himmelhvælvingen åbner og lukker sig. Stråleglansen fra Guds trone synes at bryde igennem. Bjergene skælver
som siv for vinden, og klippestykker spredes til alle sider. Der lyder
en buldren som af en optrækkende orkan. Havet piskes til raseri.
Orkanens hylen lyder som dæmoner på ødelæggelsestogt. Hele
jorden hæver sig og svulmer som havets bølger. Dens overflade
brydes op. Selve dens grundvold synes at give efter. Bjergkæder
synker sammen.
Beboede øer synker i havet. Havnebyer, der er fordærvede som
Sodoma, opsluges af de rasende bølger. Gud husker det store Babylon og rækker det ‘bægeret med sin harmes og vredes vin’.“ (Ellen
White, Mod en bedre fremtid, s. 515-516).
Jesu genkomst er en så overvældende begivenhed, at den rent bogstaveligt bringer vores verden, som vi kender den, til sin afslutning.
Og når det sker, vil alle være klar over det. Det, Jesus udrettede for
os ved sit første komme, vil helt og fuldt vise sig ved hans andet
komme.
Til at
tænke over
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Hvordan bør realismen i forestillingen om Jesu genkomst påvirke
den måde, vi lever på her og nu? Hvordan bør det hjælpe os til at
huske, hvad der er vigtigt i livet?

TORSDAG

28. JUNI 2018

De levende og de døde
Inden Jesus opvækkede sin ven Lasarus fra de døde, sagde han: ”Jeg
er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end
dør“ (Joh 11,25). Og fremfor kun at bede folk om at stole på hans
ord om en så utrolig påstand, fortsatte han ved at opvække Lasarus,
som havde været død længe nok til, at hans krop var begyndt at
stinke (Joh 11,39).
De, som tror på Jesus, dør også. Men som Jesus sagde, skal de
leve igen, om de end dør. Det er, hvad de dødes opstandelse handler
om. Og det er også, hvad der gør Jesu genkomst så afgørende for alt
vores håb.
Rom 6,5
1 Thess 4,16
1 Kor 15,
42-44.53-55

Hvad sker der ifølge disse tekster med de døde, når Jesus kommer
igen?

Det store håb i forbindelse med Jesu genkomst er, at opstandelsen
fra de døde, som Jesus selv erfarede, også vil ske for alle hans trofaste efterfølgere ned igennem historien. I hans opstandelse har vi
også håb og forvisning om en opstandelse.
Fil 3,21
1 Thess 4,17

Hvad sker med dem, der er i live, når Jesus kommer igen?
De trofaste, som er i live ved Jesu genkomst, vil beholde et fysisk
legeme, men ikke i dets nuværende form. Det vil overnaturligt blive
forvandlet til den samme form for uforgængeligt legeme, som de,
der bliver oprejst fra de døde, også får. ”De levende retfærdige forvandles ‘i et nu, i et øjeblik’. Ved lyden af Guds stemme blev de herliggjort. Nu bliver de udødeliggjort og sammen med de opstandne
døde bortrykket for at møde Herren i luften.“ (Ellen White, Mod en
bedre fremtid, s. 521).

Til at
tænke over

Lav en liste over de ting i denne verden, der betyder så meget for
dig, at du hellere vil ofre det evige liv frem for at beholde dem nu.
Hvad står der på din liste?
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FREDAG

29. JUNI 2018

Til videre studium
Jesu genkomst er ikke en epilog, tilføjelse eller efterskrift til menneskehedens sørgelige historie med dens synd og lidelse i denne syndige verden. I stedet er Jesu genkomst det store klimaks, den kristne
tros store håb. Hvad ville der være uden den? Menneskenes historie
ville bare fortsætte og fortsætte, den ene ulykkelige scene efter den
anden, den ene tragedie efter den anden, indtil det hele ender med
fuldstændig død. Uden det håb, som Kristi genkomst giver os, er
livet kun, som Shakespeare skrev, ”en fortælling fortalt af en idiot,
fuld af lyd og raseri, uden nogen mening.“ Men vi har dette håb,
fordi Guds Ord igen og igen bekræfter det for os. Vi har dette håb,
fordi Jesus løskøbte os med sit liv (Mark 10,45), og Jesus kommer
virkelig igen for at hente det, han har betalt for. Himlens stjerner
taler ikke om Jesu genkomst. De kvidrende fugle i træerne bebuder
den ikke. I sig selv kan disse ting pege på noget godt, noget fortrøstningsfuldt, om virkeligheden. Men de lærer os ikke, at en dag, når
Jesus kommer igen, skal ”basunen … lyde, og de døde skal opstå
som uforgængelige, og vi skal forvandles“ (1 Kor 15,52). De lærer
os ikke, at vi en dag skal se op og ”se Menneskesønnen sidde ved
den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer“ (Mark
14,62). Nej, vi ved kun disse ting, fordi det er blevet fortalt i Guds
Ord, og vi stoler på, hvad Skriften lover os.
Spørgsmål til
drøftelse

1. Tænk over, hvad det ville betyde, hvis Jesu andet komme virkelig
ikke var andet, end hvad nogle kristne tror: det fulde udtryk af
kristne principper i Jesu efterfølgeres liv. Hvorfor giver det os
intet håb, selv om en sådan fremvisning ville være fantastisk?
2. Hvordan ser du på den fremherskende, populære teori om, at
universet opstod ud af intet? Er den rimelig eller latterlig? Hvorfor fremhæver mennesker en sådan teori, og hvorfor er der så
mange, der tror på det? Hvorfor er troen på en evig Gud, som
skabte alt, en så meget mere logisk og fornuftig forklaring på
universet?
3. Del med klassen, hvad du skrev på din liste over ting, der er så
vigtige her i livet, at du ville ofre håbet om evigheden for at beholde dem nu. Hvad kan I lære af hinanden om, hvad der er på
jeres lister? Hvis der ikke står noget på vores lister, hvordan kan
vi sikre os, at der ikke er noget i vores liv, der holder os borte fra
frelsen, som det er tilfældet for så mange mennesker?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord
og klassens
aktiviteter

• Ved afslutningen af et kvartals studium er det altid godt at opsummere og gøre status.
- Prøv at lave en lille liste over, hvad du har lært i kvartalet, som
du ikke vidste tidligere.
- Saml med klassen evt. store spørgsmål omkring emnet, og find
tid til at drøfte dem.
- Overvej aktiviteter for næste kvartal
· Hvad kan gøres anderledes i klassen?
• Prøv at finde eksempler fra Bibelen, hvor Jesus er sammenlignet
med en sten!
• Læs sammen Jesu beskrivelse af falske vækkelser og gengivelser af
hans genkomst i Matt 24,23-27.
- Genkender du Jesu beskrivelser i dagens religiøse verden?
- Giv evt. eksempler

Uddybende
spørgsmål

• Hvorfor er så mange adventister bange for Jesu genkomst?
- Har du nogensinde været bange?
- Hvad kan vi gøre for at bringe mennesker håb i stedet for fortvivlelse, når vi taler om Jesu komme?
• Tænk over forbindelsen mellem troen på skabelsen og troen på
Jesu genkomst!
- Hvis man ikke tror, at Gud på noget tidspunkt skabte verden,
hvordan vil man da se på Jesu genkomst? Vil den blive en historisk begivenhed? Blot en ”spirituel“ oplevelse?
· Og omvendt!

Mødet med
dagligdagen

• Prøv at finde eksempler på sange om Jesu genkomst i danske
sange og salmer blandt andre kristne
- Hvordan beskriver den apostolske trosbekendelse Jesu genkomst?
• Lav en konkret liste over begivenheder i verden i den uge, der gik,
- som viser, hvorfor det betyder så meget for os, at Jesus kommer igen
- som styrker dit håb om, at det snart sker!
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Til at
tænke over
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• Mange af de kristne i den tidlige menighed havde kendt Jesus
personligt. De tolv disciple havde levet sammen med ham i tre og
et halvt år. Hans brødre havde kendt ham hele livet.
• Efter hans død og opstandelse savnede de ham. Og deres tro på
hans løfte om at vende tilbage til jorden var først af alt motiveret
af deres inderlige længsel efter at se ham.
• De kendte til mange profetiske beskrivelser af alt det, der ville
ske i forbindelse med verdens ende. Men alle disse begivenheder
blegnede ved tanken om denne ene begivenhed: Jesus, vores
Herre og ven og frelser, vender tilbage. ”Og da skal vi altid være
sammen med Herren.“ (1 Thess 4,17)

NOTER
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