
I skal ikke være uvidende
- om kronologien
Bibelen giver en del 
informationer om 
begivenhederne ved 
Jesu genkomst, men 
bibellæserne er ikke 
enige om fortolkningen

Af Jørgen Hedager Nielsen
Bibelstudie

Først en kort brugsanvisning. Det er tan-
ken, at man læser artiklen her igennem. 
Læs undervejs de bibelsteder, der henvises 
til. Står de i parentes, kan de springes over.

Når Gud fører de hensovede 
sammen med Jesus
Da det trak ud med Jesu gen-
komst, blev der uro i Thessalonika. 

De er overbevist om, at som Jesus opstod 
legemligt, sådan skal alle troende opstå. 
Men nu er nogen døde, inden Jesus kom 
igen. Vil de så gå glip af det store øjeblik, 
når han åbenbares i herlighed? Læs 1 Thess 
1,10 + 3,13 + 4,13-18.
 Desværre ved vi ikke, hvilket ord af Her-
ren, Paulus henviser til. Og når vi læser 
hans beskrivelse, skal vi huske, at han sva-
rer på et konkret sjælesørgerisk spørgsmål, 
så det er ikke nødvendigvis en udtøm-
mende beskrivelse af genkomsten.
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Genkomst og genoprettelse - 4

n Lav ud fra teksten i 4,13-
18 en liste i stikord over de 
elementer, der her beskrives 
som dele af genkomsten. 
Overvej om der er tale om en 

bestemt rækkefølge i begivenhederne, 
eller om det er en liste, hvor tingene 
kan blive byttet om. Skriv listen, så der 
er plads til tilføjelser.

Udtrykket »i skyerne« henviser til det 
fænomen, som normalt optræder, når 
jord og himmel mødes. Der er tale om 
et fænomen, som er noget andet end 
en regnvejrssky. Vi ser det blandt andet 
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 Når artiklen er læst, tager man fat på de 
nummererede bokse. Hver af dem har et 
oplæg og nogle arbejdsspørgsmål.

Ingen grund til uro
De første kristne forventede Jesu gen-
komst i deres egen levetid. De blev derfor 
forskrækkede, da det trak ud, og nogle fra 

Menneskesønnens tegn på himlen, Englene samler de udvalgte og To mænd på marken. 
Motiverne er fra Ellen Hofman-Bangs billedserie til bogen »Giv Agt!« (1936).

ved forklarelsen på bjerget og ved Jesu 
himmelfart (se evt. også 2 Mos 19,9).

Jesu genkomst beskrives flere steder. 
Måske kan I komme i tanker om nogle, 
der ikke er nævnt i opgaven.

n Læs de følgende steder 
og overvej, om de overlap-
per nogle af punkterne i den 
liste, I lavede i første opgave, 
eller om de skal føjes ind 

imellem: Matt 13,24-30 og 36-43 / 
Matt 24,27 og 30-31 og 38-41 / Fil 
3,20-21 / 2 Pet 3,10-13 / Åb 20,11-15.



I skal ikke være uvidende
- om kronologien

Tusindårsriget
Johannes’ Åbenbaring kan, 
som det er beskrevet i artiklen, 
læses på mindst to måder. De 

to læsemåder får betydning for, hvor 
man placerer tusindårsriget. Læs Åb 
20,1-6.
 Læser man Åbenbaringen kronolo-
gisk bliver tusindårsriget noget af det 
sidste inden genoprettelsen. Læser 
man den som overlappende syner, vil 
tusindårsriget normalt blive opfattet 
som kirkens tid. Efter den opfattelse er 
tusindårsriget slut, når Jesus kommer 
igen, og menigheden bortrykkes. Uan-

ham for evigt. Alt andet kan være lige me-
get.

Forskellig forberedelse
Felix Rejser sender hvert år mange kunder 
ud i verden. En gruppe af rejsende består 
af forskellige mennesker, som alle har set 
frem til rejsen. Nogle har meldt sig til, og 
så glæder de sig bare til turen uden at inte-
ressere sig for detaljerne. Andre bruger ti-
mer og måske dage på at studere program-
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met og læse rejselitteratur om stederne på 
turen. De ved, hvor lang ventetid der er i 
lufthavnen. De har fulgt med på internet-
tet for at undersøge vejrudsigten, og de 
ved, om det kan betale sig at veksle valuta 
inden afrejsen.
 Alle kommer med på turen, og alle får 
en spændende oplevelse, men de har for-
beredt sig meget forskelligt. Hvem af dem 
har gjort det rigtigt? Det har de alle sam-
men. Den rigtige måde at forberede sig 

n Overvej hvor et eventuelt 
fremtidigt tusindårsrige 
kan placeres i jeres liste 
over begivenheder ved 
genkomsten.

Spørgsmålet om tusindårsriget har 
været til diskussion i hele kirkehisto-
rien. Mange bibelsteder er inddraget 
til forsvar for den ene eller den anden 
opfattelse. Kristne, der i øvrigt er 
enige om stort set alt andet, kan være 
uenige på netop dette punkt. Derfor 
er der sikkert forståelse for, at vi ikke 
kommer til bunds i emnet her.

set hvor man placerer tusindårsriget, må 
man huske, at Åbenbaringen er givet i syner 
og billeder.

n Del med hinanden, hvad I 
tænker om tusindårsriget.

Hvis tusindårsriget er kirkens tid, er perio-
den slut, inden noget af det indtræffer, som 
vi ser på i dette bibelstudium. Hvis det er 
noget fremtidigt, skal det puttes ind i den 
liste, I har arbejdet på i de to første opgaver.

menigheden døde. For hvordan ville deres 
oplevelse af genkomsten så blive? Ville de 
gå glip af det fantastiske øjeblik, hvor Jesus 
kommer igen?
 Paulus forklarer, at de ikke behøver at 
være urolige. Læs 1 Thess 4,15-18. Vi skal 
senere se nærmere på hans forklaring.
 Når det gælder begivenhederne om-
kring Jesu genkomst, siger nogen i vores 
tid, at det eneste, der betyder noget, er, at 
vi skal møde Jesus og være sammen med 

Den øverste tidslinje kan varieres på forskellige måder, 
f.eks. så genkomsten sker i to omgange - en usynlig sam-
men med bortrykkelsen og en synlig til sidst. De døde 
troende opstår i forbindelse med bortrykkelsen. Der fin-
des også varianter, som er betydelig mere komplicerede.
 Den nederste tidslinje opfatter de tusinde år symbolsk. 
Den kan også have variationer.
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Våg derfor!
Når Jesus omtaler sin 
genkomst, sker det ofte 
med moralen: Våg derfor! 

Når apostlene omtaler Jesu 
genkomst, sker det næsten altid 
med en opfordring til at være rede 
og leve et helligt liv.

n Her følger en række 
bibelsteder. Overvej 
jeres eget liv i forhold til 
disse bibelsteder. Hvilken 
konkret indflydelse har 

Jesu genkomst på jeres måde at 
leve og prioritere på? Læs Matt 
24,42 og 25,13 / 1 Joh 3,2-3 / 
2 Pet 3,13-15 / 1 Kor 1,7-8 / Fil 
3,20-4,1 / Hebr 10,24-25.
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n Hvilken 
plads bør 
alt dette 
have i 
vores 

vidnesbyrd over 
for mennesker, 
der er fremmede 
over for Bibelens 
budskab?

til en rejse, er den, der er naturlig for den 
enkelte, og vi er forskellige af natur og ge-
myt.

Detaljer ved genkomsten
Bibelen fortæller os en del om, hvad der 
konkret skal ske ved Jesu genkomst. Det 
kan ikke være forkert at forsøge at forstå 
det, Gud har åbenbaret. Men det er også 
i orden at lade detaljerne ligge - hvis bare 
billetten og passet er i orden. Dette bibel-
studie er for dem, der gerne vil sætte sig 
ind i tingene på forhånd, men andre må 
også gerne være med.
 En liste over de begivenheder, der er 
tale om, kan se sådan ud: genkomsten, 
opstandelsen, bortrykkelsen, dommen, 
genoprettelsen. Alt efter hvordan man ser 
på tusindårsriget, hører det også med.
 Der er nogenlunde enighed om, at så-
dan må listen over begivenhederne være, 
men der er stor uenighed om rækkefølgen 
og afstanden mellem begivenhederne.

Flere læsemåder

De forskellige begivenheder er nævnt 
rundt om i Bibelen, men den mest kom-
plette samling af dem har vi i Johannes’ 

Åbenbaring. Den består af profetiske 
åbenbaringer, som blev givet til Johannes 
i syner og billeder.
 Johannes’ Åbenbaring kan fortolkes på 
flere måder. Den kan læses kronologisk, 
så begivenhederne indtræffer i den ræk-
kefølge, de er beskrevet fra kapitel 4 til 

Et af de steder, 
Jesus formaner til 

at være rede til 
hans genkomst, er 
lignelsen om de ti 

brudejomfruer.

21. Men den kan også læses som en række 
syner, der lapper over hinanden, som når 
man går op ad vindeltrappen i tårnet på 
en stor kirke. For hver omgang er der et 
lille vindue, der viser det samme landskab, 
men hver gang får man øje på noget nyt.
 Det siger sig selv, at de to læsemåder 
giver mindst to forskellige resultater, når 
bogen skal fortolkes.
 Det skal bemærkes, at når vi ikke kom-
mer til at se nærmere på dommen denne 
gang, er det, fordi vi senere har et helt bi-
belstudie, der ikke handler om andet.
 Og så skal vi også lige minde hinanden 
om, at frelsen ikke afhænger af, om vi har 
forstået alt dette rigtigt. Den afhænger 
kun af, om vi har bekendt vores synd for 
Jesus (1 Joh 1,9).  
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Det er i orden at lade 

detaljerne i rejseplanen 

ligge - hvis bare billetten 

og passet er i orden
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