Hvordan skal Jesus komme igjen?
Etter at han oppstod, møtte Jesus med disiplene og ga dem kirkens oppgave:
å spre de gode nyhetene om Guds frelsende nåde til hele verden. «Det er
ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.
Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal
være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende»
(Apostlenes gjerninger 1,7-8). Etter å ha sagt farvel for siste gang, «ble han
løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres» (vers 9).
Les videre i versene 10 og 11 for å få fatt på engelens beskrivelse av hvilken
«måte» Jesus skulle komme tilbake på.
For å forstå mer av hvordan Jesus skal komme tilbake, kan vi lese de følgende
skriftstedene for å svare på de følgende spørsmålene:
Hvor mange vil oppleve Jesu andre komme? Åpenbaringen 1,7
_____________________________________________________________________
Hvilket ord brukte Paulus for å antyde at Jesus skal dukke opp på en svært
spektakulær og synlig måte? Titus 2,13 __________________________________
Hva skal skje med de «døde i Kristus» når Jesus kommer igjen, ifølge 1.
Tessalonikerne 4,13-18? ______________________________ Og når Jesus
kommer, hvor skal de som fikk gjenoppstå og de «som fremdeles lever» møte
Jesus? _______________________________________________________________
Hvor mange engler skal Jesus ha med seg når han kommer igjen?
Matteus 25,31 ________________________________________________________
Viktigst av alt, hvordan skal Jesus skille mellom de som er sauer (de frelste) og
de som er geiter (de fortapte) når han kommer igjen? Matteus 25,32-46
______________________________________________________________________

SETT SAMMEN
Bibelens Gud elsker alle mennesker trofast.
Høysangen er en profetisk kjærlighetssang som gir oss et unikt innblikk i hvordan
Gud elsker sin kirke. Vers etter vers beskrives kjærligheten mellom Salomo og
hans kommende brud, en jente fra Sjulam. I lyriske krumspring beskriver de
hverandres gode egenskaper, alt som er vakkert ved den andre. De gir begeistrede
komplimenter og utrykker lengsel etter å være sammen med hverandre. Etter å ha
lest en stund, kan vi få inntrykk av at dette kun føyer seg inn i rekken av de tusenvis
av kjærlighetssanger vi har hørt før, og det kan virke rart at den har fått plass i
Bibelen. Men når sangen når sitt høydepunkt, sier Sjulamittpiken: «Sett meg som
et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! For kjærligheten er sterk som døden,
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en
Herrens brann. Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort.
Om noen gir alt han eier for å kjøpe kjærlighet, møter han bare forakt» (Høysangen
8,6-7). Nå skjønner vi at den dypeste kjærligheten vi kjenner, kjærligheten mellom
en brud og en brudgom, hvisker til oss om den kjærligheten Gud har for oss. Ved
å dø på korset for oss viste Jesus en kjærlighet som er sterkere enn døden og som
ingen makt på jorden kan overvinne (Romerne 8,38-39). Slik er den Jesus som har
lovet å komme tilbake til jorden, slik at vi kan være sammen for alltid.

24 Jesu andre komme

OPPLEV
Ja, jeg lengter virkelig etter Jesu gjenkomst, som en
brud som venter på den mannen hun elsker.
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Det er utrolig at Jesus var villig til å dø på korset for å demonstrere sin kjærlighet
for meg og for alle mennesker! Som en trofast brud ønsker jeg at vi skal gjengjelde
hans kjærlighet og være klare når han kommer tilbake for å ta oss inn i evigheten
sammen med seg.

utforsk • sett sammen • opplev
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Hele bibelfortellingen er rettet mot et fantastisk høydepunkt: Jesus
vil komme tilbake for å ta imot kirken som sin evige brud.

Hvorfor vil Jesus komme igjen?
I bibelsk tid var det slik at når en mann elsket en kvinne og ville gifte seg med henne,
var det en rekke kulturelle steg han måtte gjennomføre. Prosessen begynte med en
periode hvor han, i respekt for kvinnen, skulle gjøre seg kjent med henne, for så å
kalle henne til seg og undersøke om interessen var gjensidig. Deretter skulle de to
starte et nært forhold til hverandre, slik at kjærligheten kunne få vokse. Etter frieriet
skulle mannen dra bort fra sin forlovede og tilbake til sin egen familie. Før han reiste,
skulle han forsikre henne om at han kun dro for å gjøre klart et sted for henne i sin fars
hus. Når alt dette var klart, ville han komme tilbake, arrangere bryllup og ta henne
med seg til hjemstedet, så de kunne være sammen resten av livet.

Ikke dytte, ikke med makt og uten krav, men dra!
Dette er kjærlighetsfylte ord. Da Jesus bar vår synd på korset, ønsket han å vise oss hvor høyt
han elsker alle, og at dette skulle dra oss mot han.
Kort tid etter at Jesus kunngjorde sin plan om å åpenbare sin grenseløse kjærlighet på
Golgata, hadde han en samtale med disiplene hvor han refererte til skikkene knyttet til den
tidens giftemål:
«La ikke hjertet bli _______________ ________ ____________. Tro på Gud og tro på meg! I min
Fars hus er det mange __________. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil
___________ ______ _________ et _________ for dere? Og når jeg har gått og ___________
________ ____________ et _________ for dere, vil jeg ____________ ___________ og _______
____________ ___________ meg, så dere _________ __________ _________ ________ ________»
(Johannes 14,1-3).

Denne negative beskrivelsen av Israels fremtid både plaget og overasket disiplene.
De forsøkte å rette Jesu oppmerksomhet mot tempelbygningen, men han svarte:
«Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake
på stein, alt skal rives ned». Dette gjorde disiplene nysgjerrige når det gjaldt
ødeleggelsen av Jerusalem og Jesu andre komme, og de stilte Jesus et spørsmål:
«Si oss: _________ skal dette skje, og hva er __________ på ditt __________ og
verdens ende?» (Matteus 24,1-3).
I Jesu svar var det minst ni tegn som skulle gå i oppfyllelse før han kom tilbake. Les
Matteus 24,4-14 og noter ned:
1. ________________________________ 6. ____________________________________
2. ________________________________ 7. ____________________________________
3. ________________________________ 8. ____________________________________

Den eneste grunnen til at Jesus kommer tilbake hit, er fordi han elsker oss inderlig og vil være
sammen med oss i evigheten. Jesu gjenkomst vil være hele historiens klimaks, og vil fullbyrde
giftemålet mellom Jesus og hans kirke.

4. ________________________________ 9. ____________________________________

Når Paulus skriver om giftemål, bruker han det som et bilde på Kristi kjærlighet for kirken. Les
Efeserne 5,25-33 og se hva mer du kan lære om Jesu kjærlighet til sitt folk.

Dette er alle ting som har preget hele historien, fra Jesu tid til vår, og i seg selv er
de ikke spesielle. Men når vi leser vers 8, forstår vi at Jesus forklarer hvordan disse
hendelsene skal være tegn på hans komme: «Men alt dette er bare begynnelsen
på fødselsriene.» Fødselsrier blir sterkere og hyppigere når fødselen nærmer seg.
Med dette ordvalget fortalte Jesus oss at ting som pandemier, hungersnød, krig
og naturkatastrofer, som alltid har rammet verden, skal skje oftere og kraftigere når
Jesu andre komme nærmer seg.

Flere steder i Det gamle testamtet beskriver Gud seg selv som en person som håper
å være en kjærlig ektemann for sitt folk. Les og diskuter illustrasjonene i de følgende
skriftstedene: Jesaja 54,5; Esekiel 16,4-8 og Hosea 2,19-20.

Når kommer Jesus tilbake?

Med dette som bakgrunn, er det ikke overaskende at da Jesus kom til verden, beskrev
døperen Johannes han som «brudgommen» som hadde kommet for å få sin «brud»
(Johannes 3,29). Gjennom sitt arbeid trakk Jesus skarer av mennesker til seg, og når
arbeidet gikk mot slutten, sa han: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle
til meg» (Johannes 12,32).

«Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg!
Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene
sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere:
Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ‘Velsignet er han som kommer i Herrens
navn!’» (Matteus 23,37-39).

Rett før korsfestelsen ropte Jesus ut en hjerteskjærende klage til Jerusalem, hvor han
samtidig fortalte om sitt andre komme:

Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.

5. ________________________________

I 2. Timoteus 3,1-15 gir Paulus oss 20 indikatorer for at vi skal skjønne når Jesu
andre komme nærmer seg. Les skriftstedet og diskuter hvordan slike fenomener får
større og større plass i vår kultur, både åpenbart og skjult.
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For å forstå mer av hvordan Jesus skal komme tilbake, kan vi lese de følgende
skriftstedene for å svare på de følgende spørsmålene:
Hvor mange vil oppleve Jesu andre komme? Åpenbaringen 1,7
_____________________________________________________________________
Hvilket ord brukte Paulus for å antyde at Jesus skal dukke opp på en svært
spektakulær og synlig måte? Titus 2,13 __________________________________
Hva skal skje med de «døde i Kristus» når Jesus kommer igjen, ifølge 1.
Tessalonikerne 4,13-18? ______________________________ Og når Jesus
kommer, hvor skal de som fikk gjenoppstå og de «som fremdeles lever» møte
Jesus? _______________________________________________________________
Hvor mange engler skal Jesus ha med seg når han kommer igjen?
Matteus 25,31 ________________________________________________________
Viktigst av alt, hvordan skal Jesus skille mellom de som er sauer (de frelste) og
de som er geiter (de fortapte) når han kommer igjen? Matteus 25,32-46
______________________________________________________________________

SETT SAMMEN
Bibelens Gud elsker alle mennesker trofast.
Høysangen er en profetisk kjærlighetssang som gir oss et unikt innblikk i hvordan
Gud elsker sin kirke. Vers etter vers beskrives kjærligheten mellom Salomo og
hans kommende brud, en jente fra Sjulam. I lyriske krumspring beskriver de
hverandres gode egenskaper, alt som er vakkert ved den andre. De gir begeistrede
komplimenter og utrykker lengsel etter å være sammen med hverandre. Etter å ha
lest en stund, kan vi få inntrykk av at dette kun føyer seg inn i rekken av de tusenvis
av kjærlighetssanger vi har hørt før, og det kan virke rart at den har fått plass i
Bibelen. Men når sangen når sitt høydepunkt, sier Sjulamittpiken: «Sett meg som
et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! For kjærligheten er sterk som døden,
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en
Herrens brann. Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort.
Om noen gir alt han eier for å kjøpe kjærlighet, møter han bare forakt» (Høysangen
8,6-7). Nå skjønner vi at den dypeste kjærligheten vi kjenner, kjærligheten mellom
en brud og en brudgom, hvisker til oss om den kjærligheten Gud har for oss. Ved
å dø på korset for oss viste Jesus en kjærlighet som er sterkere enn døden og som
ingen makt på jorden kan overvinne (Romerne 8,38-39). Slik er den Jesus som har
lovet å komme tilbake til jorden, slik at vi kan være sammen for alltid.
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OPPLEV
Ja, jeg lengter virkelig etter Jesu gjenkomst, som en
brud som venter på den mannen hun elsker.
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Det er utrolig at Jesus var villig til å dø på korset for å demonstrere sin kjærlighet
for meg og for alle mennesker! Som en trofast brud ønsker jeg at vi skal gjengjelde
hans kjærlighet og være klare når han kommer tilbake for å ta oss inn i evigheten
sammen med seg.
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