Studieoplæg

Forventning til Jesu genkomst

1

Indledning
Håb. Det er helt afgørende for os mennesker at have noget at håbe på. Uden håb om at blive
færdig med huset har håndværkeren ingen motivation for at arbejde videre. Uden håb om at blive
rask, eller i hvert fald at kunne leve med sygdommen, har den kronisk syge ikke mange kræfter til
at fortsætte kampen mod sygdommen.
Som kristne er håbet også helt afgørende. Men hvorfor er det egentlig det? Hvad er det, vi håber
på som kristne? Og hvad skal der ske, inden vores håb bliver fuldkomment? Det er nogle af de
spørgsmål, vi skal dykke ned i her i den tredje af Ordet og Israels DNA-bøger, »Forventning til Jesu
genkomst«.
Dette studieoplæg lægger op til, at man læser bogen over fire gange i en gruppe, hvor man hver
gang læser et kapitel sammen. Derefter er der spørgsmål, som sætter fokus på og dykker dybere
ned i nogle af de temaer, som kapitlet kommer omkring. På den måde kommer I også til at dykke
ned i flere relevante bibeltekster.
I skal ikke nødvendigvis nå igennem alle spørgsmål, men tag jer tid til at få snakket godt om de
spørgsmål og emner, der udfordrer jer, eller I synes er spændende.
I kan også vælge at læse kapitlet i bogen på forhånd, så I har lidt mere tid til samtale, når I mødes,
men det mest oplagte er at læse bogen sammen og snakke derudfra.
Rigtig god læselyst!
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Kapitel 1: Jesu genkomst – hvorfor er det vigtigt?
Indledning
Begynd med at snakke om, hvad håbet om Jesu genkomst betyder for jeres tro. Bed derefter
for jeres samling.

Hoveddel
Læs kapitel 1 højt sammen. Stop op ved de seks forskellige grunde til at Jesu genkomst er
vigtig og snak om, hvad de betyder for jer. Slå evt. nogle af de nævnte bibelvers op, hvis I
gerne vil dykke lidt dybere ned i de forskellige begrundelser. Snak også om, om der er andre
ting i kapitlet, I bider mærke i.
Selve længslen efter Jesu genkomst og Guds genskabelse af jorden er udtrykt flere steder i
Bibelen. Et af de mest markante steder er 1 Pet 1,3-9, hvor Peter fletter længslen sammen med en
lovprisning af Gud.
Læs 1 Pet 1,3-9
• Hvilke forskelle beskriver Peter mellem livet på den her jord og livet på den nye jord?
• Hvad betyder det, at vi er ”genfødt til et levende håb”?
• Kan I genkende den længsel, som Peter giver udtryk for her? Hvis nej, hvad står i
vejen for den længsel? Hvis ja, er der så noget i det, Peter skriver her, der særligt
taler til jer? Eller hvad er baggrunden for jeres længsel?
• Hvad betyder håbet i jeres daglige liv som kristne?
Forventningen til Jesu genkomst er altså noget, Bibelen taler en del om. Desværre kan det ofte
være noget, vi ikke har så meget fokus på i vores menigheder og fællesskaber.
•

•

Er håbet noget, der bliver sat på dagsordenen i jeres menigheder og fællesskaber?
Hvis ja, hvordan? Og er det på en måde, så det tænder et levende håb i jer? Hvis nej,
hvordan kan I være med til at sætte det mere i fokus?
o Find evt. inspiration på side 13-14.
I kan evt. udfordre hinanden til, når I læser i Bibelen, i den tid I er i gang med den her
bog, at lægge særligt mærke til de steder, hvor der bliver sagt noget om Jesu
genkomst og begivenhederne i forbindelse med det.
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Afrunding
Jesu genkomst er altså en vigtig del af vores tro og noget, der er rigtig godt at have med som et
fokus i vores fællesskaber. Næste gang skal vi begynde at se lidt mere konkret på, hvad der ligger i
begrebet »Jesu genkomst«, nemlig ved at se, hvad Bibelen siger om begivenhederne før Jesu
genkomst.
Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. Slut af med en bøn, hvor I
bl.a. kan takke Gud for, at han har givet os et levende håb, og bede om, at det håb må give
os trøst og vejledning.
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Kapitel 2: Hvad skal der ske frem mod Jesu genkomst
Indledning
Begynd med at snakke om, hvad I forbinder med de sidste tider. Bed derefter for jeres
samling.

Hoveddel
Læs kapitel 2 højt sammen.
Snak om, hvad I hver især særligt bider mærke i. Fokuser særligt afsnittet »To grøfter«, og
snak om, hvilken grøft I kan være mest tilbøjelig til at falde i.
• Hvor vigtigt tænker I, det er at være opmærksom på tegnene? Hvorfor?
• Hvordan kan vi være opmærksomme på de forskellige tegn?
Bibelen taler altså om flere forskellige tegn på, at Jesu genkomst nærmer sig. Dog understreger
Jesus også, at vi ikke kan vide, præcis hvornår han kommer (som dem i den anden grøft forsøger).
Derfor skal vi altid våge og være klar til, at Jesus kommer igen. Spørgsmålet er dog, hvad det vil
sige at våge, indtil Jesus kommer.
Læs Matt 24,42-51
• Hvad siger Jesus her om at våge?
• Hvad formaner Jesus os til at gøre, indtil han kommer igen?
o Sammenlign evt. med lignelsen om de betroede talenter i Matt 25,14-30
• Ud fra det, Jesus siger her, hvad vil det så sige for jer at våge, indtil Jesus kommer
igen? (se evt. også Luk 21,34-36 og 2 Pet 3,10-13)
• Hvordan kan vi, som en del af det at våge, give agt på de tegn, Bibelen taler om?
Som dette kapitel – ligesom Bibelen – slutter af med at sige, så kommer Jesus snart (Åb 22,20). Det
er et håb og en tro, som kirken har båret med sig lige fra sin begyndelse. Eksempelvis slutter
Paulus et af sine breve af med bønnen »marana ta«, der betyder »vor Herre, kom!« (1 Kor 16,22).
Det var en fast bøn i oldkirken, og den viser, at selv apostlene havde et håb om, at Jesus snart kom
igen, selvom de ikke nødvendigvis forventede, at det ville ske lige med det samme. Det håb har
lige siden været en del af kirken, og det må også være vores håb i dag.
•
•

Hvad betyder troen på, at Jesus snart kommer igen, for jer?
Hvornår tror I, Jesus vil komme igen? Hvorfor?
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Afrunding
De sidste tider kan ofte virke skræmmende. Meget af det, Bibelen siger om det, er voldsomt, med
forfølgelser og frafald. Alligevel formaner bl.a. Peter os til at »fremskynde Guds dags komme« (2
Pet 3,12) og dermed også de sidste tider. Men det gør han på grund af det herlige, der venter på
den anden side af de sidste tider, nemlig Jesu genkomst, som er emnet for næste gang.
Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. Slut af med en bøn, hvor I
bl.a. kan takke Gud for, at han kommer snart, og bede bønnen »komme dit rige« og dermed
være med til at fremskynde Jesu genkomst.
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Kapitel 3: Hvad skal der ske ved Jesu genkomst
Indledning
Begynd med at snakke om, hvad I forbinder med Jesu genkomst. Bed derefter for jeres
samling

Hoveddel
Læs kapitel 3 højt sammen.
Snak om, hvad I hver især særligt bider mærke i. Prøv, for at få overblik over, hvad Bibelen
siger om Jesu genkomst, at repetere de forskellige begivenheder I har læst om for hinanden,
og hvad indholdet af dem er. Få evt. hjælp af skemaet på side 30.
Nu har vi fået lidt overblik over noget af det, Bibelen taler om i forbindelse med Jesu genkomst.
Hvad angår nogle af disse begivenheder, er der blandt kristne stor enighed blandt kristne om, at
de vil finde sted. Fx når det gælder opstandelsen fra de døde eller sejren over døden. Når det
gælder andre begivenheder, fx tusindårsriget eller bortrykkelsen, er der derimod stor uenighed
om, hvordan vi skal forstå det. Den uenighed kan nogle gange få os til helt at lade være med at
beskæftige os med det og overse, hvilke gode budskaber Bibelen faktisk gerne vil fortælle os med
de her begivenheder.
•
•
•

Gå de forskellige begivenheder igennem igen, og snak om, hvilket godt budskab der
ligger i dem.
Hvad kan de forskellige gode budskaber give jer i jeres hverdag som kristne?
Bliver der undervist/forkyndt om begivenhederne ved Jesu genkomst i jeres
menighed? Hvis ikke, hvordan kan det så blive et tema? Hvis ja, hvad giver det jer så
at høre om det?

Dommedag og fortabelsen er noget af det, der kan være allersværest i kristendommen, og noget
af det, mange, der ikke er kristne, tager mest anstød af. Det skyldes måske især den måde, der – i
hvert fald tidligere – er blevet forkyndt om det på. Det kan også være noget, vi har en frygt for,
fordi vi er tvivl om, hvordan vi selv står på den dag.
Samtidig er det dog noget, Bibelen taler om mange steder, og som er en helt afgørende
begivenhed i den bibelske fortælling. Det er Jesu afgørende sejr over døden og Djævelen, som vi
lige har læst om.
•
•

Hvad forbinder I med dommedag? Både positivt og negativt.
Hvilken betydning har det for jeres tro?
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Hvordan kan vi tale og forkynde om dommedags komme og nødvendighed uden at
blive fordømmende?
Hvad betyder det for jer, at Jesus er sejrherren, som kapitlet slutter af med at
understrege?

Afrunding
Jesu genkomst og begivenhederne i forbindelse med det er afgørende i Bibelens fortælling. Det er
Guds endelige opgør med det onde i verden. Derfor ser vi også ofte de begivenheder som
afslutningen på verdenshistorien. Men som vi skal se næste gang, så slutter Bibelens fortælling
faktisk ikke der. I stedet slutter den med en ny begyndelse.
Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. Slut af med en bøn, hvor I
bl.a. kan takke Gud for, at Jesus kommer igen en dag og fjerner ondskaben i verden, og bede
om, at mange flere må lære Jesus at kende inden da.
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Kapitel 4: Hvordan bliver livet efter Jesu genkomst?
Indledning
Begynd med at snakke om hvordan I forestiller jer den nye jord. Hvis I har taget
udfordringen fra kapitel 1, så del også gerne med hinanden, hvad I har oplevet. Bed derefter
for jeres samling.

Hoveddel
Læs kapitel 4 højt sammen.
Snak om, hvad I hver især særligt bider mærke i. Snak også om, hvordan beskrivelsen her
passer med jeres forestilling om den nye jord/himlen.
• Er der noget, der er nyt for jer?
• Hvad gør den her beskrivelse ved jeres håb om og længsel efter, at Jesus kommer
igen?
En af de måder, Bibelen beskriver den nye jord på, er at beskrive, hvad der ikke er længere. Og
nogle gange kan det for os være lettere at beskrive den nye jord på den måde, fremfor hvordan
det rent faktisk skal være, fordi det er svært at forestille sig en så grundlæggende forandring af
vores liv.
Lav en liste hver for sig over alt det negative i jeres liv, I kan komme i tanke om. Vær
gerne så konkret som muligt (fx i stedet for at skrive sygdom generelt, så skriv en konkret
sygdom, som I har været i berøring med på den ene eller den anden måde).
Saml derefter jeres lister til én liste og se, hvor lang en liste I kan lave.
• Hvad tænker I om, at alt det på den liste ikke skal være en del af den nye jord?
Det er fantastisk at læse Bibelens beskrivelser af den nye jord og dykke ned i, hvad Gud forbereder
på den anden side af Jesu genkomst. Det er vores forløsning, vores hjemkomst, og det kan skabe
et fantastisk håb og en længsel i os.
Spørgsmålet er dog, om det er den eneste betydning, det skal have for os? Skal håbet om den nye
jord blot få os til at sidde og sukke efter, at Jesus snart må komme igen?
Læs Kol 3,1-4
• Hvad siger Paulus her om de kristne? (Læg mærke til forskellen mellem det, der
gjaldt førhen, og det, der gælder nu)
• Hvad betyder det?
• Hvordan hænger det sammen med, at Gud en dag vil oprejse os til livet på den nye
jord?
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Hvilken formaning kommer Paulus med på baggrund af det?

Fra vers 5 gør Paulus det konkret, hvad det vil sige i vores liv.
Læs vers 5-17
• Hvordan kan håbet om den nye jord hjælpe os til at leve efter Paulus’ formaninger?
• Hvilke af de ting, Paulus nævner, har I særligt svært ved at leve efter?
• Hvordan kan vi opmuntre hinanden til i højere grad at leve sådan?

Afrunding
Håbet om Jesu genkomst og den nye jord er helt afgørende for os som kristne. En dag vil Gud
fjerne alt ondt her i verden. En dag skal vi fuldt og helt træde ind i fællesskabet med Gud igen. Jesu
genkomst og den nye jord er kulminationen på hele Bibelens fortælling.
Nu er I færdige med den tredje og sidste af Ordet og Israels DNA-bøger, »Forventning til Jesu
genkomst«. Hvis I ikke allerede har været igennem de to første, »Tillid til Bibelen« og »Kærlighed
til Israel«, så kan I finde studieoplæg til dem på Ordet og Israels hjemmeside.
Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. Slut af med en bøn, hvor I
bl.a. kan takke Gud for, at vi kan se frem imod den herlige nye jord, og bede om, at Jesus
snart må komme igen.

