Veldig nær Gud!!

▪ Markus 15:37-38:

Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38 Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst
til nederst.

▪ Hebreerne 10:19-20:

Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, 20 dit
han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans
kropp.

▪ Ufattelig nær Gud!!

Johannes 11:21-27:
Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. 22 Men også
nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» 23 «Din bror skal stå opp,» sier
Jesus.

▪

21

▪

24

▪

25

«Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag,» sier Marta.

Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal
leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet
dø. Tror du dette?» 27 «Ja, Herre,» sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn,
han som skal komme til verden.»

Lukas 24:13-24:
▪ 13 Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra
Jerusalem, 14 og de samtalte om alt det som var skjedd. 15 Mens de nå snakket sammen
og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16 Men det var noe som hindret
dem i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17 Han sa da til dem: «Hva er det dere går og
snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, 18 og den ene, som hette Kleopas,
svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt
der i disse dager.» 19 «Hva da?» spurte han. «Dette med Jesus fra Nasaret,» svarte de.
«Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20 Men våre
overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham.
▪ 21 Og vi som hadde håpet at det var han som skulle utfri Israel! Men nå har det
allerede gått tre dager siden dette hendte.
▪ 22 Likevel har noen kvinner som hører til hos oss, gjort oss forvirret. De gikk ut til
graven tidlig i morges, 23 men de fant ikke hans legeme. De kom tilbake og fortalte at
de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24 Da gikk noen av våre til graven, og
de fant det slik som kvinnene hadde sagt; men ham selv så de ikke.»

Kolosserne 1:15-21:
▪

15

Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte, som står over alt det skapte.

▪

16

For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og usynlige,
de som troner og de som hersker,
både makter og myndigheter –
alt er skapt ved ham og til ham.

▪

17

Han er før alle ting,
og alt består ved ham,

▪

18

▪

19

han er hodet for legemet, som er kirken.
Han er opphavet,
den førstefødte av de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.

Det var Guds vilje å la
hele sin fylde ta bolig i ham,
20 og ved ham forsone alle ting med seg selv,
alt i himmelen og på jorden,
da han skapte fred ved hans blod, på korset.

Men de elleve disiplene drog til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem
stevne. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte.

▪

16

▪

18

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på
jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

▪ De første kristne trodde det samme om hva som hadde skjedd med Jesus og hva

det betydde for livet etter døden.

▪ I jødedommen på Jesu tid er oppstandelsen med, men har ikke en sentral plass
▪ For de kristne:

1. Kor 15:17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere
er fremdeles i deres synder.

▪ Oppstandelsen delt opp i to hendelser tidsmessig
▪ Johannes 11:24 «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag,» sier

Marta.

▪ 1. Kor 15:23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans

gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

▪ Lukas 24:21 Og vi som hadde håpet at det var han som skulle utfri Israel! Men nå

har det allerede gått tre dager siden dette hendte.

▪ Han skulle beseire jødenes fiender, rense tempelet og bringe Guds rettferdighet til

verden

▪ Messias skulle jo ikke dø!
▪ Oppstandelsen tvinger fram en ny forståelse av Messias
▪ Det at Jesus var stått opp, måtte jo bety at det han hadde sagt var sant!

▪ Johannes 1:12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de

som tror på hans navn.

▪ Kolosserne 1:20

og ved ham forsone alle ting med seg selv,
alt i himmelen og på jorden,
da han skapte fred ved hans blod, på korset.

▪ 1 Tess 4,13-15:

13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere
skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14 For om Jesus døde og sto
opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen
med ham. 15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og
blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet
inn.

▪ Filiperne 1:21-23:

21 Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. 22 Men hvis jeg får bli i live,
kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. 23
Jeg kjenner meg trukket til begge sider: Jeg lengter etter å bryte opp og være
sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. 24 Men for deres skyld er det
mer nødvendig at jeg fortsatt får leve.

▪ Søndagens tekst
▪ Til dom

▪ 1 Tess 4,16-18:

16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal
Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17
Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i
skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for
alltid. 18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

▪ Fysisk liv med en fysisk kropp i en fysisk verden – «Jeg tror på legemets oppstandelse»
▪ 1. Kor 15:44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. Om

det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp.

▪ Filipperne 3:20-21

Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus
Kristus. 21 Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han
selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

▪ Ny kropp, ny ånd, nytt menneske – er det fortsatt meg?
▪ Job 19:25-27

25 Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet.
26 Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.
27 Mine øyne ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av
lengsel!

▪ Romerne 8:18-23:

18 Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot
den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. 19 For det skapte venter
med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20 Det skapte ble
underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var
det håp, 21 for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under
forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet
at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier.
23 Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som
kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når
kroppen vår blir satt fri.

▪ Jorden forvandles – går til grunne og blir ny – et mysterium som med oss

▪ Johannes Åpenbaring 21:1-5:

Og jeg så en ny himmel 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 byen, det nye Jerusalem,
stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin
brudgom. 3 Og jeg hørte fra tronen 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. Han skal være deres Gud. 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 en gang var, er borte.»
5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det
ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

▪ «Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv»
▪ Johannes Åpenbaring 21:22-27:

22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er
dens tempel. 23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet
lyser over den, og Lammet er dens lys. 24 Folkene skal vandre i lyset fra byen, og
jordens konger skal føre sine rikdommer dit. 25 Byens porter skal aldri stenges
etter dagen, for natt skal det ikke være der. 26 Alt det dyrebare og verdifulle
folkene eier, skal de føre inn i den. 27 Men noe urent skal aldri komme inn i byen,
ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn
i livets bok hos Lammet.

▪ 2. Peters brev 3:11-13

11 Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere
ikke da leve 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder
den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. 13
Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet
bor.

▪ Kol 1,25-29:

25 Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt
meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, 26 det mysteriet som har vært
skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans
hellige. 27 Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for
folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! 28 Det er ham vi
forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å
føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. 29 For å nå dette målet arbeider
og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke.

▪ Matteus 24:14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til

vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Vår far i Himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

▪

