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Når kommer Jesus igjen?
Tale på Bibel og Lovsang 4.12.11 av Oddvar Søvik
Denne søndagen er kalt for "Forventningens adventssøndag". Advent betyr komme.
Vi skal snart feire at Jesus kom til vår jord første gang.
Men denne søndagen er fokus på at Jesus kommer igjen. Hva tenker du om Jesu
gjenkomst? Blir du redd? Det er i så fall ikke så rart. Bibelens tekster om endetiden
forteller at grufulle ting skal skje før Jesu gjenkomst. Det skal bli en trengselstid som
overgår tidligere tiders trengsler.
Men egentlig er det en dag som skal fylle oss med forventning og glede. For når
Jesus kommer, skal han gjøre alle ting nye.
"Se han kommer han som alle tiders floker løse kan, fredens morgen uten skyer
bryter inn", sang vi. Det gleder jeg meg til! Derfor liker jeg navnet "Forventningens
adventssøndag"..
Men det tales lite om Jesu gjenkomst i dag. Er det fordi vi har det så godt her at vi
innretter oss som om vi alltid skulle leve her? Hvordan er din forventning?
I dag tales det ofte som om jorden skulle bestå for alltid. Andre igjen er mer
skeptiske. Vil jorden tåle klimaendringene, befolkningsveksten, forurensningen? Vil
det skje kosmiske katastrofer? Film og mediaindustrien har spekulert mye omkring
året 2012. Lenger går ikke den berømte Mayakalenderen. Den slutter 21.12. Vil det
da være slutt? Det har blitt sagt at da vil alle planetene stå på rett linje ut i
verdensrommet, noe som vil skape et enormt gravitasjonsfelt. Andre har sagt at en
planet ved navn Nibiru vil ramme jorden. Det er bare tull.
Men Bibelen lærer at tiden en gang vil ta slutt. Det skjer når
1. Jesus kommer igjen
Da Jesus hadde faret opp til himmelen, sa englene: "Galileere, hvorfor står dere og
ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal
komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen." Apg
1,11
Jesu himmelfart var ingen romfart. De så ikke Jesus forsvinne som en prikk på den
blå himmelen. Nei, en sky tok han bort fra deres øyne. Og det var nok ikke en
meteorologisk sky. Skyen i Bibelen er et symbol på Guds nærvær. Nå gikk Jesus
over i en annen virkelighet, Guds virkelighet.
Men han er ikke langt borte. Ti dager senere kom han tilbake ved Den Hellige Ånd
slik han hadde lovt: Joh 14,18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn,
jeg kommer til dere.
Joh 14,23 Jesus svarte: "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far
skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
Han er nær der vi samles i hans navn. Han kommer til oss her og nå. Og har tar bolig
i hver den som tror på ham.
Så derfor er vi ikke alene i denne tiden. Like før han forlot sine disipler lovte han: Se
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,20. Han vil også være med
gjennom de trengsler som endetiden vil bringe.
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At han skal komme igjen betyr at han skal komme til syne. Det greske ordet for
gjenkomst heter parousia. Det betyr tilsynekomst, tilstedeværelse. En dag skal Jesus
komme tilbake synlig for alle.
Matt 24,30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på
jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens
skyer med stor makt og herlighet.
Sakarja profeterer at Jesus skal komme igjen på Oljeberget, samme sted som han
forlot disiplene den gang. Men hvordan kan alle folk på jorden da se ham? I vår tid er
vel det ikke så vanskelig å forstå. CNN har sine korrespondenter i Jerusalem og vil
sende TV bilder over hele jorden. Folk har mobiltelefoner og kan ta og sende bilder
over alt.
Men nå har det gått over 2000 år siden Jesu fødsel. Det er lenge det, for oss. Men
det gikk lenge før Jesus kom første gang også.
Fra løftet ble gitt til Abraham "I deg skal alle slekter på jorden velsignes." 1 Mos 12,3,
og til Jesus ble født, gikk det 1800 år. Og først nå ser vi oppfyllelsen av dette løftet,
3800 år senere!
Profetene spådde at Messias skulle komme: Jesaja som levde ca. 700 f. Kr. sier: Se,
en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Jes
7,14.
Og videre profeterer han: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er
lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig
Far og Fredsfyrste. 9,6.
Og profeten Mika, som var samtidig med Jesaja, sa til og med hvor han skulle fødes:
Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme
en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er
fra eldgamle dager. Mika 5,1.
Folk levde i forventning om at Messias skulle komme. Men årene gikk. Århundrene
med. Mange ga opp å håpe. Men en dag kom han. Derfor skal vi snart feire jul.
Og like sikkert som han en dag kom, like sikkert skal han komme igjen. La oss ikke
miste forventningen!
2. Når kommer Jesus igjen?
Opp gjennom hele kirkens historie er det mange som forsøkt å regne ut dag og tid for
Jesu komme. Jeg møtte et Jehovas vitne i 1970 som viste meg på tre forskjellige ut
fra Bibelen at Jesus ville komme igjen i 1975. Jeg spurte om ikke Jesus hadde sagt
at den dagen og timen kjenner bare Faderen. ”Det er riktig,” sa han, ”men vi vet året.”
Jeg har en bok her av en Ronald Weinland utgitt i 2008 – God’s Final Witness’. Han
beskriver hvordan millioner av mennesker vil dø innen året 2010 er omme. På høsten
2008 sa Weinland at USA ville kollapse som verdensmakt og ikke lengre eksistere
som en selvstendig nation. Boken synes at peke mot en bestemt dag i 2010 som
”den siste store dag.”
Den amerikanske radiopredikanten, Harold Camping, som bestyrer en hel rekke
radiostasjoner i Californa, proklamerte, at dommedag ville inntreffe den 21. mai,
2011. Datoen var en revidering av hans tidligere forutsigelse om, at det ville skje den

3
6. september 1994. Da den 21. mai passerte og jorden stadig bestod, reviderte
Camping ennå engang sin beregning til 21.oktober. Bom igjen!
Ikke rart at folk har spottet. Hånlig sier de: "Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre
fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av." Dette kunne vært sagt
i dag, men det står i 2 Pet 3,4:
Da svarer Peter: Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én
dag som tusen år og tusen år som én dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å
oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at
noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. v.8-9
Gud har en annen tidsregning enn oss, og en frelsesplan som han vil fullføre. Først
når den er fullført, vil Jesus komme igjen.
Jesus sa at ingen kjenner dagen og timen, men han ba oss om å gi akt på tiden og
tyde tegnene som skal gå forut for hans komme.
Vi skal lese noen vers fra Matt 24,3-14:
Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: "Si oss: Når
skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?" 4 Jesus tok til
orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn
og si: "Jeg er Messias." Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det
skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje,
men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og
det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare
begynnelsen på fødselsveene. 9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept;
ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange
falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal
stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten
bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. 14 Og
evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så
skal enden komme.
a. Tegn i naturliv og folkeliv
Her i teksten vår nevner Jesus en del generelle tegn som har vært til alle tider: Krig
og rykter om krig, hungersnød og jordskjelv, falske messiaser, falske profeter,
lovløshet og frafall.
Når Jesus kommer igjen skal jorden fødes på ny. Alt for mange sanger stopper
halvveis i det kristne håpet, med at vi skal til himmelen. Ja, det skal vi. Men det
stopper ikke der. Vårt endelige håp er knyttet til et liv på den nye jord. Himmelen skal
komme til oss. Den frelste skare som til da har vært i himmelen, skal invadere en
nyskapt jord.
Med disse tegnene er det som rier før en fødsel. Svake og uregelmessige til å
begynne med, så sterkere og hyppigere inntil fødselen skjer. Vi må vel bare innse at
aldri har det vært så mange naturkatastrofer som nå. Hvis vi sammenligner tiåret
1960-1970 med 1995-2005, så er antall naturkatastrofer tredoblet, opplyste
utenlandssjefen i Røde Kors i for en tid siden. Det har heller ikke vært så mange
blodige kriger som i vår tid. Siden 1945 har det vært 150 kriger i verden, og det siste
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tiåret har det pågått ca 25 kriger til enhver tid. Og vi får det rett inn i stuene våre via
TV.
Hungersnøden er stor, daglig dør mellom 20 000 og 30000 barn av sult.
Jordskjelv har det også vært til alle tider, men vi har vel ennå Tsunamien i Asia friskt i
minne. Jeg måtte tenke på Jesu ord i Luk 21,25: Det skal vise seg tegn i sol og
måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav
og brenning bruser.
b. Forfølgelse
Jesus nevner også forfølgelse av den kristne kirke. Forrige århundre var historiens
verste martyrårhundre. I fjor mistet ca 180 000 mennesker livet for sin tros skyld. Det
er gjennomsnitt 500 pr dag!

c. Frafall og lovløshet
Flere steder i NT, bl.a. i 2. Tim 3,1-5, leser vi om at de siste tider skal preges av en
moralsk oppløsning. Den moralske standarden har alltid gått i bølgedaler. Personlig
lider jeg over hva som skjer i vår tid. Allikevel er det vi nå ser bare barnemat mot det
som foregikk i det greske og romerske riket i de første kristne århundrene, for ikke å
snakke om folkene som bodde i Kana’an da israelittene vendte tilbake fra Egypt. Det
er også bakgrunnen for at israelittene fikk streng beskjed om å jage disse folkene ut
og ikke blande seg med dem.
I den siste tiden før Jesu gjenkomst vil mennesker være uten respekt for Gud og uten
hjertelag for andre menneskers liv, helse og velferd. Om vi ikke nok en gang blir
reddet av en gjennomgripende vekkelse vil vi få oppleve dette endetidstegnet nært
innpå livet mer og mer.
Folk skal ha "skinn av gudsfrykt, men fornekte dens kraft" (2. Tim 3.5). De forkynner
syndenes forlatelse slik at det blir syndenes tillatelse. Det gir ingen erfaring av kraften
til et forvandlet liv ved evangeliet.

d. Misjonen
Det avgjørende tegnet på at enden er nær er at misjonsoppdraget er i ferd med å
fullføres.
I dag går evangeliet fram med stormskritt i alle verdensdeler så nær som Europa.
Gud stadfester sitt ord med under og tegn som bare kan sammenlignes med
aposteltiden. Og nå våkner Kina for alvor opp til misjon. Kina er et av de mest
spennende land i verden i dag. Man regner med at ca 30 000 kinesere blir frelst hver
dag. Tallet på kristne i Kina er trolig rundt 100 millioner. Da regner jeg både den
offisielle Tre Selv kirken og husmenighetene med. Og de vender nå blikket vestover.
De vil sende misjonærer til disse unådde folkegruppene og bringe evangeliet tilbake
til Israel. I dag er det realistiske muligheter til å fullføre misjonsoppdraget innen få år.
I Matt 24,14 sier Jesus: Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til
vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
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e. Israel
Litt lenger ute i dette kapitlet sier Jesus: Matt 24,32-33 Lær en lignelse av fikentreet:
Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik
skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren.
Fikentreet er et bilde på Israel. Siden år 70 ble dette folket spredt for alle vinder. Men
Gud lovte gjennom sine profeter at han en dag ville samle dem tilbake til sitt land. La
meg bare nevne noen av disse løftene: JER 32,37 Se, jeg samler dem fra alle de
land jeg drev dem bort til i min vrede, harme og store uvilje, og fører dem tilbake til
dette stedet og lar dem bo trygt.
Amos 9,15 Jeg planter dem atter i egen jord, de skal ikke mer rykkes opp av sitt land,
som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.
ESEK 36,24 Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører
dere hjem til deres eget land.
Esekiels mektige visjon om de døde ben som Gud samlet sammen, kledde kjøtt på
skjelettene og til sist blåste livsånde i dem så de ble levende, sikter nok fram mot
dette som vi nå ser skje like for øynene våre. Les Esek 37 når dere kommer hjem.
Da er sommeren nær, sier Jesus. Sommer er innhøstningstid i Israel. Innhøstning
heter innsomring, ordrett oversatt. I dag foregår det en innhøstning av Guds folk som
vi ikke har sett maken til.
Det nærmer seg verdensgjenfødelsen som Jesus taler om i Matt 19,28: Når verden
skal fødes på ny…
Disse tegnene skal vi gi akt på, sier Jesus. Men samtidig sier han at hans komme
skal skje uventet. Hvordan går det sammen? Det virker som en selvmotsigelse. Men
det er nok ikke det. For dem som ikke er beredt, som ikke våker og gir akt på
tegnene, vil Jesus komme som en tyv om natten. Helt uventet og skremmende.
I v.37 i dette kapitlet sammenligner Jesus endetiden med Noahs dager. Noah og
hans familie var varslet. De visste at flommen kom, men ikke når. Men de var beredt.
Men om de andre sier Jesus: Matt 24,39 - de skjønte ingenting før flommen kom og
tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.
For den som våker og er beredt, vil dette bli en gledesdag: Paulus sier i 1 Tess 5,4:
Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv.
Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edrue.
3. Våk da!
Jesus avslutter sin tale om de siste tider med en klar oppfordring: Matt 24,42 Så våk
da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.
a. Hold deg våken
Et av endetidstegnene er frafall. Et frafall er sjelden et opprør mot Gud, men at man
sløvner hen og sovner inn åndelig sett. Hva er det som kjennetegner den som sover
en fysisk søvn? Han har ikke behov for mat, og heller ikke for fellesskap.
Slik er det også åndelig sett. Den som er sovnet inn, tar ikke til seg næring fra Guds
ord, har ikke behov for å komme sammen med andre kristne. Det var så mange ting
som tok den plassen Gud skulle ha.
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I kapitel 25 forteller Jesus lignelsen om de 10 brudepikene. De sovnet alle, men de
fem hadde olje til lampene sine. Oljen er i Bibelen et bilde på Den Hellige Ånd. Det er
han som gir oss det nye livet.
Har du fortsatt Guds Ånd?
b. Vær virksom
Tiden kan bli veldig lang hvis vi bare sitter passive og venter. Derfor sier Jesus
videre: Matt 24,45-46 Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd
oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 46 Det er den
tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han!
Vi holder oss våkne ved å være i virksomhet for Jesus. Finn din plass i forsamlingens
arbeidsfellesskap. Bruk de evner og gaver Gud har gitt deg. I Guds rike er alle kalt til
å være medarbeidere, her er ingen plass for tilskuere. Alle kan gjøre noe. En av de
viktigste oppgaver i Guds rike, er å be. Den oppgaven viser ikke særlig utad, men er
forutsetningen for alt annet. Den beste måten å bli bevart i troen er å gi den videre til
andre, for da må vi stadig inn til Jesus. Det er hovedgrunnen til at vi fortsatt er her på
jord: For å få flere med før Jesus kommer igjen! Alt vi ellers holder på med her, vil vi
få gjøre fullkomment i fullendelsen. Men mennesker kan vi bare vinne her.
Å prøve å regne ut dagen for Jesu gjenkomst er nytteløst. Og selv om vi visste den,
så vil Herren vi skal være virksomme like til han kommer. Luther, som levde i en sterk
forventning om Jesu gjenkomst, sa at selv om han visste at Jesus kom igjen i
morgen, ville han plante sitt epletre i dag.
Nå er det mer nyttige ting å gjøre enn å plante epletrær, men med dette mente Luther
å si: Slutt ikke å arbeide med det Gud har kalt deg til så lenge det er tid til å arbeide.
c. Lev i forventning
Det er to forskjellige måter å være våken på. Du kan ligge i mørket og være våken
fordi du er redd for at en tyv skal bryte seg inn i huset ditt. Det er ikke den måten
Jesus vil at vi skal vente på ham.
Nei, han vil at vi skal våke og vente med lengsel og glede, håp og forventning. Som
tjenere som venter en god husbond hjem fra gjestebud, eller som bruden som venter
på brudgommen. For når Jesus kommer igjen skal vi bli ham like. Johannes sier det
slik: 1 Joh 3,2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret
hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham
som han er.
Da oppfylles det ordet som ble talt ved Jesajas: Jes 33,17 Med egne øyne skal du
skue Kongen i hans skjønnhet, og du får se et vidstrakt land. For en dag det skal bli!
Da skal Gud gjøre alle ting nye. Johannes skildrer dette i Åp 21,1-5: Og jeg så en ny
himmel (=himmelhvelving) og en ny jord, for den første himmel og den første jord
var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem,
stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.
3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han
skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. 4 Han
skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke
sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte." 5 Han som sitter på
tronen, sa da til meg: "Se, jeg gjør alle ting nye."
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Avslutning
Jeg hørte en gang et eventyr om to kongeriker som var i stadig krig mot hverandre. I
det ene riket rådet en god konge som ville det beste for alle sine undersåtter. I det
andre riket rådet en grusom tyrann som holdt folket nede i undertrykkelse og
fornedrelse. Den onde kongen gjorde stadig angrep på det gode landet, og en dag
fikk han tatt prinsen i det gode landet til fange. Den stakkars prinsen ble sperret inne i
et fangetårn i den onde kongens slott. Det var helt umulig å rømme. Alt så håpløst ut.
Men den gode kongen hadde ikke glemt sønnen sin. En dag hører plutselig prinsen
krigsrop og stridsgny. Plutselig kommer et kraftig brak og hele tårnet rister der han
sitter fanget. Nye brak kommer, for svære kampesteiner slynges mot tårnet. Muren
begynner å raser sammen, steiner faller ned fra taket og prinsen tror at hans siste
time er kommet. Men i det murveggen raser ut, ser prinsen at det er hans far som er
kommet for å befri ham og føre ham hjem til det gode landet.
Det som så ut til å bli prinsens død, ble til frihet og nytt liv.
Slik er det med Jesu gjenkomst. Jesus sier: Luk 21,28 Men når dette begynner å
skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. For vårt håp dreier
seg ikke om et eventyr i fjern fortid, men om en virkelighet i nær fremtid.
Er du beredt? Er du våken? Har du olje på lampen? Det er det avgjørende
spørsmålet Jesus stiller oss. Hvis du kan svare ja, så kan du glede deg til hans
gjenkomst. Selv det største og beste vi kan oppleve her på jord, blir for ingenting å
regne mot den herlighet som venter.
Hvis du må svare nei, så må du ikke dryge med å få din sak med Gud i orden. Om
det ennå kan gå en tid før Jesus kommer, så vet ingen av oss hva morgendagen vil
bringe. Få din sak med Gud i orden nå. Det kan du få ved å invitere Jesus inn i ditt
hjerte som din frelser og Herre, og så gå inn i den tjeneste han har bestemt for deg
så du kan holde deg våken.
Han står ved din hjertedør og banker på, og det er bare du som kan åpne og slippe
han inn. Det gjør du ved å si: "Jesus kom inn i mitt liv. Tilgi meg alt det gale jeg har
gjort. Vær du min frelser og Herre. Jeg vil gjerne være med på festen når du
kommer."
Da sier Guds ord: Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn — de
som tror på hans navn. JOH 1,12.
Rom 8,17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi
medarvinger,
Derfor kan vi leve i forventning.

