UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV
FØR DU BEGYNDER

Det store billede
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem.
 Prisen ved discipelskab.
 Kulturer bliver genoprettede (alle nationer bragt tilbage til Gud).
 Et fredens og forsoningens folk.
 Jesus’ genkomst.
 Gud genopretter alle ting.

Slå den rigtige tone an
Du behøver ikke at repetere punkterne hver gang, men vær undervejs opmærksom på at de rent
faktisk efterleves.
 Vi er her for at lære og for at forandres (det er ikke kun en social aktivitet, vi ønsker også at
komme tættere på hinanden og at opbygge et fællesskab).
 Ha’ det sjovt, hold tingene i gang og sørg for, at alle deltager
 Udfordringer er velkomne – begge veje.
 Stræb efter at være ærlige og dermed sårbare – altså lad maskerne falde. Det betyder
også, at alt, hvad der siges, er fortroligt.

Genopfrisk fortællingen fra sidste uge






Vi så på Jesu disciple i den tidlige kirke. Vi så, at de levede et liv med bøn, delte deres ting,
solgte ting for at finansiere missionen, spiste sammen, prædikede, gav til arbejdet i og ud
fra kirken, ofrede sig, lærte af apostlene, studerede Ordet, fejrede nadver, og levede et liv i
tjeneste sammen.
Vi så også på to forskellige måder at leve og at være kirke på. Den ene styret af vores egne
kødelige ønsker og begær, den anden ledet af Helligånden. Vi så på to forskellige lister,
som Paulus brugte til at undervise disciplene med. Det illustrerede hvilken slags liv, hver af
de to måder at leve på ville medføre.
Hvad slog dig fra sidste uges dialog?
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FORTÆLLING & DIALOG

Scene 1 – Prisen ved discipelskab
Fortællingen bygger på Lukas 9,57-62.
Når Jesus siger ”Kom – følg mig”, så inviterer han os til at blive hans disciple og lade ham lede os
på en åndelig rejse. Der er omkostninger forbundet med dette liv og denne rejse. I det følgende
skal vi læse en beretning fra Jesu liv, hvor han tilbyder tre forskellige mennesker muligheden for at
blive hans disciple.
På vej til Jerusalem kom der en mand og sagde til Jesus: ”Jeg ønsker at følge dig, hvor end du går
hen”. Jesus så på manden og han vidste, hvad der gemte sig i hans hjerte, han sagde: ”Ræve har
huler, fugle har redder, men jeg har ikke engang et sted at sove i nat”.
Senere, på den samme vej nærmede Jesus sig en anden mand, og han sagde til ham: ”Følg mig. ”
Manden svarede Jesus, ”Lad mig først gå hjem og begrave min far”. Men Jesus sagde til manden:
”Lad de åndeligt døde begrave de døde. Men du – gå ud og fortæl mennesker om Guds rige.”
Og mens han endnu var på den samme vej, var der en tredje mand. Han var lidt i stil med den
første som sagde: ”Jeg ønsker, at følge dig… ” men han tilføjede, ”men lad mig først gå hjem og
sige farvel til min familie og venner. ”
Jesus sagde til manden: ”Enhver som har lagt sin hånd på ploven, og så ser sig tilbage, er ikke
egnet til at være en del af Guds rige. Når du én gang er begyndt dette liv, er der ikke noget der
hedder at se sig tilbage! Du kan ikke udskyde Guds rige til i morgen. Hvis du gør det, er der ingen
plads i Guds rige for dig.”
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Scene 1 Dialog – Prisen ved discipelskab
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.
1) Jesus inviterer disse mennesker til at følge ham, til at være hans disciple?
Hvilke undskyldninger har de for ikke at adlyde Jesus?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:





1. mand: Han blev skræmt af de ukomfortable udsigter …
2. mand: Lad mig først gå og begrave min far…
3. mand: Lad mig først gå og sige farvel til min familie og venner…

2) Hvad var galt ved hver af deres svar? – Hvis der var noget galt?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:



Lad mig først gå og …

3) Hvad var Jesus’ svar til disse mænd?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:





”Ræve har huler, fugle har redder, men jeg har ikke engang et sted at sove i nat”
”Lad de åndeligt døde begrave de døde”. Din opgave er for de levende – gå ud og fortæl
dem om Guds rige.”
”Enhver som har lagt sin hånd på ploven, og så ser sig tilbage, er ikke egnet til at være en
del af Guds rige.”

Disse er tre af de mest udbredte (for)hindringer til sand discipelskab, illustreret ved de tre
mænd, som ikke var villig til at gå hele vejen med Jesus som Herre.
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:





Kærlighed til jordisk komfort.
Førsteprioritet til en rolle, et job eller et erhverv.
Førsteprioritet til familie og venner.

4) Hvad lærer Jesus os skal være den højeste prioritet i livet som disciple?
Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget, Luk 14,33.
5) Hvilke i dit liv og prioriteter har du brug for, for mere fuldt ud at være Jesus’ discipel?
6) Hvor vigtigt er det for os at fortælle om dette til de mennesker, som vi gør til disciple?
Hvorfor?
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FORTÆLLING & DIALOG

Scene 2 – Skaberværket genoprettes
Fortællingen bygger på Luk 17; ApG. 3; 1 Kor 15; Åb. 21,1-8; Åb. 22,1-7.
Jesus lovede, at han en dag ville vende tilbage! Han sagde: ”Når jeg vender tilbage, så vil alle vide,
hvem jer er. Det vil være ligesom et kæmpe lyn som fyldte hele himlen! ”
Når Jesus vender tilbage, vil han tilintetgøre al ondskab, synd og oprør. Der vil ikke mere være
synd eller sygdom, smerte eller død. Enhver kristen, hvad enten man på det tidspunkt er død eller i
live, vil få nye legemer og leve på en ny jord, som er denne jord, der er blevet genoprettet og ført
tilbage til det, som var Guds oprindelige design. Og på den jord vil alle kristne leve til evig tid!
Gud viste Johannes, som var en af Jesu disciple, hvad der skulle ske, og hvordan det ville blive i
fremtiden. Johannes noterede loyalt alt, hvad han så, og det er i dag samlet i Bibelens sidste bog,
Johannes Åbenbaring:
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet
findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede
som en brud, der er smykket for sin brudgom
Og jeg så en flod med livets vand, klart som krystal, der flyder ud fra Guds og Jesus’ trone. Det
flyder midt ned gennem hovedgaden i den hellige by. På begge sider af floden står der et træ Livets Træ. Det bærer frugt tolv gange om året og dets blade er til lægedom for alle folkene.
Al forbandelse vil være væk. For Guds og Jesus’ trone vil være der, og hans disciple vil tilbede og
lovprise ham. Og de vil se Gud ansigt til ansigt, og de have hans mærke på deres pande. Der vil
ikke være nogen nat – der vil ikke være behov for nogen sol – for Gud selv vil skinne på dem. Og
sammen vil de herske over den nye jord for evigt og for altid!
Da hørte jeg en høj stemme fra tronen, som sagde: ”Se, Guds bolig er igen blandt mennesker! Han
vil leve blandt dem og de skal være hans folk. Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tåre af
deres øjne, og der vil ikke mere være nogen død eller sorg eller gråd eller smerte. Alt dette er væk
for altid!
Og Jesus, som sad på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt! Alt er sket som planlagt! Jeg er alfa og
omega – begyndelsen og enden. Til alle, som er tørstige, vil jeg give frit og gratis af Livets vand.
Enhver, som giver mig lov til at overvinde synd og selviskhed for dem, vil arve alle disse
velsignelser, og jeg vil være deres Gud, og de vil være mine børn.
Men de feje, troløse, utugtige, mordere, de som tilbeder afguder, og de som dyrker trolddom, og
alle, der elsker og praktiserer løgn – de vil ende i søen, som brænder med ild og svovl. Det er den
anden død.
Og Jesus sagde, ”Hold ud og vær hele tiden klar – for jeg vender snart tilbage! ”
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Scene 2 Dialog – Skaberværket genoprettes
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.
7) Var der noget i denne fortælling, som mindede dig om den store fortælling, som vi har været
igennem indtil nu?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Haven, sådan som tingene var oprindelig i Paradis.
 Gud vandrer sammen med mennesker, fred, harmoni.
 Ingen død. Mennesker lever evigt.
 Al ting genoprettet tilbage til det, som var Guds oprindelige hensigt.
8) Hvad var tidligere brudt – gået i stykker – som nu er helet og genoprettet?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Relationer, naturen, livet, alt!
 Jesus er den, som gør alting nyt. Husk, han er herre over skaberværket, herre over
menneskeheden, Herre over ALT!
9) Hvad er dine tanker og følelser omkring, at du (hvis du er født på ny / hans discipel) skal leve
evigt?
10) I fortællingen ser vi, at alle nationer skal leve sammen i fred og lovprise Gud for altid … hvad
viser det os om hvad Gud lige nu gør i og blandt sit folk – Jesus’ disciple? Hvordan skal vi leve
i lyset af det?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Hvis Gud skabte alting godt og perfekt og bringer alt tilbage til den tilstand, så kan vi ikke
leve på tværs af hans perfekte plan. Vi må også tage aktivt del i hans forsoning.
2 Korinther 5,18-20
Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forsoningens tjeneste,
for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres
overtrædelser, men betroede os ordet om forsoningen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet
Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!
11) Hvad lærer disse vers om vores rolle i forsoningen?
12) Hvem vil ifølge fortællingen arve et evigt liv i tæt fællesskab med Gud?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Enhver som giver mig lov til at overvinde synd og selviskhed for dem, vil arve alle disse
velsignelser … Nogle tanker om dette?
13) Ud fra hvad vi har lært indtil nu – hvorfor er evigt liv tæt sammen med Gud så ikke den
eneste evige udgang for mennesker?
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LEV DET UD
UGE 10: RESULTATET AF MISSION

noget at tænke over …











Brug noget tid denne uge på at afdække hvordan du bruger din tid. Lav en liste over, hvad
du bruger din tid på. Hvordan kan Gud lede dig til at omprioritere din tid, så du tjener ham
og andre mennesker bedre?
Læs Lukas 9,57-62 denne uge og spørg dig selv, hvilken af de tre mænd, som ligner dig
mest. Er der nogle tilsyneladende ”vigtige” ting, som du gemmer dig bag, når det handler
om at være en helhjertet efterfølger af Jesus?
Hvordan leder Gud dig til at gøre disciple? Hvad er dit første skridt?
Mediter over den realitet, at Jesus en dag vil vende tilbage og genoprette al ting – tilbage
til det som Gud oprindelig havde villet. Og de som er hans disciple vil leve og herske over
jorden for altid. Fantastisk!
Hvordan kan du feste / fejre på en sådan måde og i en sådan grad, at det reflekterer den
realitet, at du skal leve evigt?
I hvilke områder af dit liv kan Gud bruge dig til at være en fredsmægler eller bringe
forsoning ind i menneskers liv?
Hvordan kan du regelmæssigt afsætte noget tid i din hverdag til at tilbede og lovprise Gud,
som et udslag af taknemmelighed for, at han har valgt at inkludere dig i hans evige planer?

noget at læse om …
Lukas 9; Åbenbaringen 21-22; Hebræerne 12,18-29 Læs - eller hør det online:
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
True discipelship by William MacDonald En af de allerbedste bøger om at være Jesus’ discipel.
Læs hele bogen her. http://bit.ly/wmac
Heaven Randy Alcorn giver ud fra Bibelen et bud på, hvordan det vil være på den nye jord.
http://bit.ly/heaven-book
The triumph of the Gospel in the New Heavens and the New Earth John Piper udfolder, hvad det
betyder for os i dag, at alting en dag vil blive gjort nyt. http://bit.ly/piper-new-earth
Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling)
Alt gør jeg for evangeliets skyld, 1 Kor 9,23
Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel, Luk 14,27
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