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Den endelige genoprettelse af enhed

Ugens vers

”Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor“ (2 Pet 3,13).

Introduktion

Et af de største løfter i Bibelen er Jesu løfte om at komme igen. Uden
det har vi intet; for vores håb bygger på det løfte, og hvad det betyder for os. Når Kristus kommer i himlens skyer, vil alt, som er jordisk
og menneskeskabt og dermed kun midlertidigt og til tider meningsløst, forsvinde. Efter de tusind år i himlen vil denne jord, med alle
dens krige, hungersnød, sygdomme og tragedier blive gjort ny og
blive de frelstes bolig, hvor de endelig bliver genforenet med deres
Herre og med hinanden.
Håbet om Jesu genkomst er et af hovedtemaerne i Det Nye Testamente, og i århundreder har de kristne længtes efter opfyldelsen af
dette løfte. Vi syvendedags adventister længes også efter hans genkomst. Selve vores navn udtrykker dette håb.
I det sidste studium i dette kvartal skal vi se på det løfte, og hvad
det betyder for kristen enhed. Vores enhed med Kristus bliver ofte
udfordret af vores begrænsninger og svagheder. Men vi skal ikke
længere have brug for at finde løsninger på vores splittelser; for de
vil ikke længere eksistere. Ved Jesu genkomst skal vi være et med
Herren, endelig genforenet, og vi skal udgøre en genoprettet familie.

Ugens tekster
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Joh 14,1-3
Es 11,1-10
Åb 21,1-5
1 Thess 4,13-18
Åb 22,1-5
Es 35,4-10

SØNDAG

23. DECEMBER 2018

Visheden om Jesu genkomst
Joh 14,1-3

Dette er det mest kendte løfte om Jesu genkomst. Hvad fortæller
det løfte om den tilværelse, de frelste skal have på den nye jord?
De tidlige kristne betragtede Jesu genkomst som det ”salige håb“
(Tit 2,13). De forventede, at alle Skriftens profetier og løfter skulle
blive opfyldt ved Jesu andet komme; for det er hele den kristne pilgrimsvandrings mål. Alle, som elsker Kristus, ser frem til den dag,
hvor de bliver i stand til at se Jesus ansigt til ansigt. Hans ord i Joh
14,1-3 antyder en nærhed og intimitet, som vi skal få del i, ikke kun
med Jesus, men også med hinanden.
De kristne tror på det løfte, fordi Bibelen forsikrer os om dets opfyldelse. Vi har den forsikring, fordi vi tror på Jesu ord, når han siger:
så ”kommer jeg igen“ (Joh 14,3). På samme måde, som Jesu første
komme var blevet profeteret, er hans andet komme også blevet forudsagt, også i Det Gamle Testamente. Før syndfloden fortalte Gud
patriarken Enok, at Messias’ komme i herlighed skulle gøre en ende
på synd. Han profeterede: ”Se, Herren kommer omgivet af sine titusinder af hellige for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for
alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord,
disse ugudelige syndere har talt imod ham“ (Jud 14-15).
Tusind år, før Jesus kom til jorden, profeterede kong David også
om, at Messias skulle komme for at samle Guds folk. ”Vor Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild, omkring ham
raser en vældig storm. Han indkalder himlen deroppe og jorden, han
vil holde dom over sit folk. Kald mine trofaste sammen hos mig, dem
der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer“ (Sl 50,3-5).
Jesu andet komme er nært knyttet til hans første komme. De profetier, der forudsagde hans fødsel og tjeneste (fx 1 Mos 3,15; Mika
5,2; Es 11,1; Dan 9,25-26), er grundlaget for vores håb og tillid til
løfterne om hans andet komme. Kristus er ”trådt frem én gang for
alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer… Sådan er
Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang
komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som
venter på ham“ (Hebr 9,26.28).

Til at
tænke over

Hvordan kan du i dag finde håb og trøst i løftet om Jesu genkomst?
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MANDAG

24. DECEMBER 2018

Løftet om genoprettelse
Es 11,1-10

Hvilket løfte gives til Israel, og hvad siger det om de frelstes
opholdssted i evigheden?
Bibelen begynder med beretningen om jordens skabelse (1 Mos 1
og 2). Det er en beskrivelse af en smuk og harmonisk verden, der
blev betroet vores første forældre Adam og Eva. En fuldkommen
verden for menneskeheden, som Gud havde skabt. Bibelens sidste to
kapitler taler også om, at Gud skaber en fuldkommen og harmonisk
verden for den frelste menneskehed (Åb 21 og 22); men denne gang
er det mere nøjagtigt at sige, at han genskaber. Det er jordens genoprettelse efter syndens ødelæggelse.
Bibelen siger mange steder, at de frelstes evige hjem skal være et
virkeligt sted, ikke en tænkt fantasi eller drøm. De frelste vil være i
stand til at se, høre, lugte, røre ved og føle en ny tilværelse, et nyt
liv. Profetien i Es 11 er en smuk beskrivelse, der forudsiger Messias’
komme, som vil skabe en ny tidsalder. Han vil gøre en ende på alt
ondt og bebude en evig fred. Guds herredømme på denne nye jord
skal oprette harmoni i hele universet.

Åb 21,1-5

Hvad vil for evigt forsvinde som et resultat af den nye harmoni?
Ellen White skrev om, hvad der venter de frelste: ”Efterhånden
som evighedens år henrinder, bringer de endnu rigere og herligere
åbenbaringer af Gud og Kristus. Ligesom kundskaben er gradvist
tiltagende, vil også kærligheden, ærefrygten og lykken øges. Jo
mere menneskene lærer om Gud, jo større beundring får de for hans
karakter. Når Jesus forklarer dem frelsens rigdomme og beretter om
de store bedrifter, der blev udført i den store strid med Satan, vil de
frelstes hjerter fyldes med endnu større hengivenhed for ham, og
med endnu større fryd og glæde lader de guldharperne klinge, og
titusind titusinder og tusind tusinder af stemmer forener sig i et vældigt lovsangskor.“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 548).

Til at
tænke over
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Hvordan kan vi allerede nu begynde at forstå Guds karakter? Hvordan kan vi allerede nu se noget af Guds karakter og væsen, når vi
lever i harmoni og enhed med andre?

TIRSDAG

25. DECEMBER 2018

Opstandelse og genoprettede
relationer
Fra kirkens allerførste tid har løftet om Jesu genkomst mere end
noget andet styrket Guds trofaste folks hjerter, især under prøvelser.
Uanset hvilke frygtelige kampe, utrøstelig sorg og smerte, de gennemgik, ejede de håbet om Jesu genkomst og alle de vidunderlige
løfter, som hans genkomst indebærer.
1 Thess 4,13-18

Hvilke løfter er indbefattet i disse vers? Hvad siger det om håbet
om genoprettede relationer?
Jesu genkomst vil påvirke alle mennesker dybt. En vigtig side ved oprettelsen af Guds rige er de udvalgtes samling. ”Og han skal sende
sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte
fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden“
(Matt 24,31). Når denne indsamling foregår, vækkes de døde til live
og gives udødelighed (1 Kor 15,52-53). ”De, der er døde i Kristus,
skal opstå først“ (1 Thess 4,16). Dette er øjeblikket, vi alle har ventet
på. De, som er blevet vakt til live, vil blive genforenet med dem, der
har længtes efter deres nærhed og kærlighed. Sådan jubler Paulus
over denne begivenhed: ”Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din
brod?“ (1 Kor 15,55).
Det er ikke de døde, gamle, ødelagte legemer, som blev lagt
i graven, der kommer op ved opstandelsen, men nye, udødelige,
fuldkomne legemer, der ikke længere er mærket af synden, som var
årsag til deres forfald. De opstandne hellige oplever fuldendelsen af
Kristi genoprettende gerning og genspejler Guds fuldkomne billede,
som det var meningen ved skabelsen (1 Mos 1,26; 1 Kor 15,46-49).
I det øjeblik ved Jesu genkomst, da de frelste døde er genopstået, vil
de retfærdige, der lever på jorden, blive forvandlet og også givet nye
fuldkomne legemer. ”For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed“ (1 Kor 15,53).
Så skal de to grupper af frelste, de opstandne og de forvandlede
hellige, ”rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren
i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren“ (1 Thess 4,17).

Til at
tænke over

I vores videnskabelige tidsalder forsøger til og med nogle kristne at
finde en naturlig forklaring på alt, selv ”mirakler“. Hvad lærer løftet om opstandelsen os om, hvorfor det kun er Guds overnaturlige
handling, der kan frelse os?
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ONSDAG

26. DECEMBER 2018

En ny jord for de frelste
”Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord; det, der skete tidligere,
skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det“ (Es 65,17).
Både Esajas og Johannes (Åb 21,1) så i et syn den nye jord, som var
lovet.
Åb 21,2.9-27

Åb 22,1-5

Tænk over Johannes’ beskrivelse af de frelstes fantastiske by, det
nye Jerusalem. Hvad viser disse vers om den enhed og harmoni,
der vil herske i det nye Jerusalem?
Livets flod, som flyder fra Guds trone med livets træ på begge sider
er to andre vigtige kendetegn i den nye by. Hvad er deres hensigt
på den nye jord?
I det nye Jerusalem skal Kristus genoprette livets træ, som Adam
mistede adgang til på grund af sin overtrædelse (1 Mos 3,22-24).
Adgang til dette træ er et af løfterne til dem, der sejrer (Åb 2,7). Det
faktum, at det bærer tolv slags frugt, en ny slags hver måned, antyder måske, hvorfor ”alle mennesker“ på den nye jord ”hver måned
på nymånedagen og hver uge på sabbatten skal … komme for at
tilbede mig, siger Herren“ (Es 66,23).
”’Lægedom for folkeslagene’ henviser i overført betydning til fjernelsen af alle nationale og sproglige skel og adskillelser … Bladene på
livets træ skal helbrede den adskillelse, der er imellem folkeslagene.
Folkeslagene er ikke længere ’hedninger’, men er forenet i en stor
familie som Guds sande folk (sml. Åb 21,24-26). Det, som Mika
forudså mange århundreder tidligere, går nu i opfyldelse: ”De skal
smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til
krig. Men de skal sidde hver under sin vinstok og sit figentræ, uden
at nogen jager dem bort“ (Mika 4,3-4; sml. Es 2,4). På bredden af
livets flod skal de frelste ”indbyde hinanden til at sidde“ under livets
træ sammen med dem (Zak 3,10). Bladenes helbredende egenskaber skal helbrede alle sår – racemæssige, etniske, stammeskel eller
sproglige – som har splittet og adskilt menneskeheden i lange tider.“
(Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the
Book of Revelation, s. 593).
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Livet på den nye jord
Es 35,4-10;
65,21-25

Hvor anderledes vil tilværelsen være i forhold til, hvad vi oplever
nu?
I Esajas’ Bog omtales mange gange noget, der er nyt: ”det nye“
(42,9; 48,6), ”en ny sang“ (42,10), ”nyt“ (43,19), ”et nyt navn“
(62,2). Det, der er nyt i kapitel 65, er en ny verdensorden. Der er
fred og harmoni blandt alle Guds skabninger. Pagtens forbandelser over landet for ulydighed og oprør (se 3 Mos 26,14-17; 5 Mos
28,30) vil blive ophævet for evigt; for synden er ikke mere. I stedet
vil der være velsignelser i overflod, huse at bo i og mad at nyde.
Hvordan vil tilværelsen blive på et så smukt sted? Nogen spekulerer på, om vi vil være i stand til at genkende venner og familie,
efter at vores legemer får udødelighed og er blevet helt genoprettet
efter Guds billede. Jesu disciple var i stand til at genkende ham efter
hans opstandelse. Maria genkendte hans stemme (Joh 20,11-16).
Thomas genkendte Jesu fysiske udseende (Joh 20,27-28). De to disciple på vejen til Emmaus genkendte hans fagter og bevægelser ved
middagsbordet (Luk 24,30-31.35). Hvis vores legemer kommer til at
ligne Jesu opstandne legeme, vil vi helt sikkert komme til at kunne
genkende hinanden, og vi kan se frem til en evighed med genoprettede personforhold. Vi kan med sikkerhed antage, at vi skal fortsætte vores forhold til dem, vi kender og elsker, som er der sammen
med os.
”Da skal de frelste kende fuldt ud, ligesom de selv er kendt fuldt
ud. Den kærlighed og sympati, som Gud selv har nedlagt i sjælen, vil
dér finde sit sandeste og smukkeste udtryk. Den rene samhørighed
med hellige væsener, det harmoniske samfund med de velsignede
engle og med de trofaste fra alle tider, som har vasket deres klæder
hvide i Lammets blod, de hellige bånd, der knytter familien i himlen
og på jorden sammen (Ef 3,15) – alt dette bidrager til de frelstes
lykke.“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 547).

Til at
tænke over

”Derfor bliver vi ikke modløse … For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke
på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid,
det usynlige evigt“ (2 Kor 4,16-18). Hvordan kan vi i en verden,
som er så midlertidig og flygtig, lære at række ud og gribe fat i det
usynlige og evige?
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FREDAG

28. DECEMBER 2018

Til videre studium
Læs Ellen White, Counsels for the Church, ”’Behold, I Come Quickly’“
[Se, jeg kommer snart], s. 355-356. Læs følgende artikler i The Ellen
G. White Encyclopedia: ”Resurrection“ [Opstandelse], s. 1082-1084;
”Heaven and New Earth“ [Himlen og Den Nye Jord], s. 863-864.
”Der er hjem til jordens pilgrimme. Der er klædninger til de retfærdige, med herlighedens kroner og sejspalmer. Alt det, der har
forvirret os i Guds viljes udførelse, vil blive tydelige i den kommende
verden. Det, som var svært at forstå, vil da blive forklaret. Nådens
mysterier vil åbenbares for os. Hvor vores dødelige sind kun så
forvirring og brudte løfter, skal vi der se den mest fuldkomne og
smukke harmoni. Vi kommer til at se, at evig kærlighed befalede de
erfaringer, som syntes mest vanskelige. Når vi indser den ømme omsorg fra Gud, som lader alt virke sammen til gode for os, skal vi juble
med en usigelig stor glæde fuld af herlighed.“ (Ellen White, Counsels
for the Church, s. 358).
Spørgsmål
til drøftelse

1. Selv om der også er andre, der tror på Jesu bogstavelige genkomst, hvad finder du enestående ved adventisternes håb?
2. To fisk svømmede sammen. Den ene spurgte: ”Hvordan er vandet?“ Den anden svarede: ”Hvad er vand?“ Pointen er, at vi kan
vænne os så meget til noget, at vi ikke lægger mærke til det.
Hvordan kan vi, som er født i synd og som lever i en syndig verden, virkelig få en fornemmelse af, hvilken fantastisk ny tilværelse der venter os, og hvordan kan vi glæde os i forventningen?
3. Der er ingen tvivl om, at uanset, hvordan vores tilværelse bliver
på den nye jord, så kommer vi alle til at leve i enhed. Hvad kan
vi gøre her og nu for at forberede os?

Resume
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Bibelen taler med overbevisning om den tid, da denne jord skal genskabes og syndens ødelæggelser skal fjernes for evigt. Endelig skal
menneskeheden genoprettes efter dens oprindelige hensigt, og alle
mennesker skal leve sammen i harmoni. Vores nuværende enhed
i Kristus er måske kun delvis; men da skal den blive en levende og
evig virkelighed.
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord
og klassens
aktiviteter

• Dette kvartal har givet mulighed for samtale om mange aktuelle
og relevante emner. Del her ved afslutningen personlige erfaringer med hinanden, som:
- Tre punkter, jeg har tænkt særligt over i forbindelse med studiet
- Tre bibeltekster, jeg har lært at værdsætte ekstra

Uddybende
spørgsmål

• Uden for FN’s hovedbygning i New York findes en stenopsætning
med en indskrift fra Esajas 2,4: ”Folk skal ikke løfte sværd mod
folk, og de skal ikke mere oplæres i krig.“
- Tanken er smuk. Er den realistisk? Kan mennesker lære at enes?
- Kan menigheden finde enhed?
• Det kristne håb er baseret på noget næsten utroligt og utænkeligt: Jesu opstandelse og Jesu genkomst.
- Del med hinanden, hvorfor du og jeg kan tro på opstandelsen,
hvor usandsynlig den i en vis forstand er.
• I evigheden skal vi møde personer fra Bibelen, store skikkelser fra
historien og også nogle af dem, vi selv har kendt, men som nu er
gået bort. Del med hinanden, hvad I fx kunne tænke jer at tale
med disse mennesker om.
- En bibelsk person
- En historisk skikkelse
- Et menneske, du en gang har kendt

Personligt
kristenliv

• Kan du blive venner i evigheden med mennesker, du ikke ønsker
at være ven med her?
• Husk i dit bønneliv at bede for:
- Menighedens enhed
· Dens ledere
- En positiv holdning til hvert menneske, du selv møder
· At lægge fordomme om andre mennesker til side
· At se dem alle i lyset af Jesu kærlighed som mennesker, for
hvem han gav sit liv.
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