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Den nuværende tidsalder

Den kommende tidsalder

Jesus Messias og fremtiden. 

For NT's forfattere er fremtiden noget, der er 
begyndt før tid (Joh 5,24; 1 Joh 3,14; 
Rom 6,4-5.11; Kol 3,1; 2 Kor 5,17 m.fl.).

Den nye virkelighed er allerede en virkelighed, selvom den er ”skjult med Kristus i Gud” (Kol 3,3).

Bekendelsen til Jesus som Messias havde altomfattende konsekvenser for NT's forfattere. For 
deres forståelse af den fremtid, vi har i vente, havde det bl.a. følgende konsekvenser:

Nyskabelsen er en konkret virkelighed, og derfor kan vi tale håbefuldt om fremtiden.

• Det kristne håb handler ikke om, at verden skal ødelægges, og at vi skal i himlen, men om at verden 
skal nyskabes, og at Gud tager bolig her (Åb 21,3-4).

• Det endemål, Gud har fastsat og styrer efter, handler om verdens nyskabelse.
• Messias-begivenheden (Jesu fødsel, liv, virke, død, opstandelse og himmelfart) er det afgørende 
• vendepunkt, hvorfra historien kun kan gå én vej.
• Vi kan tale konkret om håbet, for konkrete billeder gør håbet levende for os. Og hvis håbet bliver 

konkret for os, får vi også motivation til at engagere os i den verden, vi lever i. Håbet er ikke en 
fantasi, men en reel forventning om, at verden faktisk kan se anderledes ud.

• Som kristne har vi et forvalteransvar og et ansvar for de kommende generationer. Vi er kaldede til at 
være gode forvaltere, der findes tro og i færd med at udføre deres herres arbejde.

Vi har allerede nu del i frelsen

• Evangeliet handler om Jesus Messias, dvs. at Jesus er Messias (ApG 5,42; 8,35; 11,20; 17,18; Rom 
1,3-4; 15,19-20; 1 Kor 9,12 m.fl.). Det er nemlig rigtig gode nyheder, for det betyder, at Gud har indsat 
sin konge over hele verden og derved overvundet syndefaldets forbandelse, så der igen kan være 
umiddelbart fællesskab mellem Gud og mennesker.

• Evangeliet er, at der er sket noget afgørende nyt i den måde, verden fungerer på. Fremtiden er 
begyndt før tid.

• Derfor er frelse heller ikke noget, jeg kan indløse på min dødsdag, men en konkret virkelighed, jeg 
allerede nu får lov at tage del i. Det er en gave og en opgave. Det er en (reel og gyldig!) udbetaling på 
forskud af noget, som jeg senere skal få til fulde.

• Vi lever altid i den dobbelte virkelighed, men begge virkeligheder er virkelige, selvom kun den ene 
almindeligvis er synlig.

• Vi lever med det levende håb, at verden en dag skal nyskabes.

    Samtale/eftertanke

Hvordan kommer det til udtryk, at frelsen er noget, vi allerede har del i?

Nyskabelsen kan beskrives med forskellige (konkrete!) billeder: Et festmåltid, en smuk og pulserende 
storby, en fredelig sommereng, et dybt og sundt venskab, et smukt stykke musik osv. Hvilke billeder 
holder du særligt af, og kan de hjælpe dig til at gøre håbet konkret?

Hvordan kan du i din hverdag og med de evner, du har, være med til at gøre verden til et bedre sted?

Hvad er du blevet betroet (evner/muligheder/ansvar/relationer/penge/indflydelse), og hvordan kan du 
være en tro forvalter? Forsøg at beskrive, hvad der mon kan være i Guds interesse. Sæt dig eventuelt 
konkrete mål, som andre kan holde dig op på.

Hvis du vil arbejde videre med konsekvenserne af, at Jesus er Messias, henvises du til Kaspers bog ”Den 
salvede: Historiske og teologiske perspektiver på Jesus som Israels Messias” (Forlaget Semper, 2022). 
Den kan købes på forlagetsemper.dk eller lohse.dk.
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