
Undergang og Forløsning! 
 
1) "Undergang" - nedslående - trist! 
Ikke rart at lytte til. Skræmmende. 
Men hvis undergangen er på vej, er 
det da ikke godt at se virkeligheden i 
øjnene? 
Jesus Kristus siger, at himmel og jord 
skal forgå. Ikke "måske", men helt 
sikkert. Og forgår himmel og jord, hvad 
har vi da tilbage? 
Han nævner nogle af tegnene på, at 
undergangen er på vej: "Tegn i sol og 
måne og stjerner ... angst og rådvild-
hed ... skræk og frygt." Vi erfarer noget 
af det personligt - i krop og sjæl. 
 
2) "Forløsning"- opløftende - håb! 
Jesus Kristus siger, at når tegnene på 
alle tings undergang viser sig, da skal 
disciplene løfte deres hoved i forvent-
ning. 
Det kan kun skyldes én ting: nemlig at 
undergangen falder sammen med 
Menneskesønnens genkomst. Han er 
jo "vores" søn, menneskesøn.  
* Han blev vores frelser, da han lod sig 
føde.  
* Han blev vor stedfortræder, da han 
døde på et kors og blev lagt i graven.  
* Og han blev vor Herre, da han op-
stod af graven. 
Han kommer. Han forløser os midt i 
undergangen. 
 
3) Tag jer i agt!  
Jesus advarer mod svir og drukken-
skab og dagliglivets bekymringer. Det 
kan blive en snare for os, så vi mister 
troen. Og da vil vi gå fortabt. 
Derfor "VÅG ALTID og BED OM, at I må få styrken til at undslippe alt det, 
som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen." 
 
På søndag kan vi stå foran Menneskesønnen. For han kommer ved sit ord 
og i nadveren til sin menighed. 

5. december 2010: 2. ADVENT 

Evangelium: Lukas 21,25-36 

 
1) Jesus sagde: "Og der skal ske tegn 
i sol og måne og stjerner, og på 
jorden skal folkene gribes af angst, 
rådvilde over havets og brændingens 
brusen. Mennesker skal gå til af 
skræk og af frygt for det, der 
kommer over verden, for himlens 
kræfter skal rystes. Og da skal de se 
Menneskesønnen komme i en sky 
med magt og megen herlighed. 
 
2) Men når disse ting begynder at 
ske, så ret jer op og løft jeres hoved, 
for jeres forløsning nærmer sig." 
Og han fortalte dem en lignelse: "Se 
på figentræet og alle de andre træer. 
Så snart I ser dem springe ud, ved I 
af jer selv, at sommeren allerede er 
nær. Sådan skal I også vide, når I ser 
dette ske, at Guds rige er nær. 
Sandelig siger jeg jer: Denne slægt 
skal ikke forgå, før alt dette sker. 
Himmel og jord skal forgå, men 
mine ord skal aldrig forgå. 
 
3) Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke 
sløves af svir og drukkenskab og 
dagliglivets bekymringer, så den dag 
pludselig kommer over jer som en 
snare; for den skal komme over alle 
dem, der bor ud over hele jorden. 
Våg altid, og bed om, at I må få 
styrken til at undslippe alt det, som 
skal ske, og til at stå foran 
Menneskesønnen." 

Oplæg til samtale over evangeliet Lukas 21,25-36 
Studieoplæg over søndagens evangelium v. pastor LGJ 

 

Indledning  

Vi vil helst, at det, der er i stykker, bliver helet og helbredt. Det gælder både de 
ting, vi ejer, vores legeme og sjæl, vore kæres liv og helbred og alle personlige 
relationer. Vi hænger også ved det sted, hvor vi er vokset op eller har boet i lang 
tid. Det er svært for os at acceptere undergangen.  
Søndagens evangelium fortæller os, at ikke kun det enkelte menneske skal dø, men 
at himmel og jord skal ”dø”, dvs. ”forgå”. Vores ønske om at vi ”klarer den”, går 
ikke i opfyldelse her i livet.  
Undergangen kommer både personligt til os og universelt til alle mennesker, ja 
rammer universet som helhed. Men Jesus Kristus giver os samtidig løfte om 
forløsning og frelse. 
- Det lægger op til at overveje teksten ud fra overskrifterne "undergang" og 
"forløsning".  
 

Undergang 

Jesus Kristus siger ikke, at det slet ikke er så slemt. Han uddyber derimod, hvor 
slemt det bliver. Himmel og jord skal forgå. 
1) Tal om tegn i jeres liv på, at jeres liv er på vej til at gå under. 
2) Hvad gør det ved jer? Hvordan lever I med den skræmmende virkelighed? 
3) Læs i søndagens evangelium og samtal om, * angst, * rådvildhed, * skræk og * 
frygt, som kommer over alle, som bor på jorden. Fordyb jer i et af begreberne. 
4) Når mange mennesker kender til angst, har det da ikke noget med denne 
personlige undergang at gøre?  
 

Forløsning 

Men Jesus Kristus taler også til disciplene, så de får håb og nyt mod. 
1) Find de sætninger i søndagens evangelium, som fylder jer med håb 
2) Tal om ordet ”forløsning” ud fra bibelvers, som taler om ”forløsning”: 

Lukas 2,38 og Lukas 24,21 
Romerbrevet 3,24 og Romerbrevet 8,23 
Efeserbrevet 1,7 og Efeserbrevet 4,30 

 

Advarsel og formaning 
Efter at have fortalt om undergang og forløsning advarer Jesus mod de ting i livet, 
som kan blive en ”snare” for os, så undergangen kommer bag på os, og så vi går 
glip af forløsningen og i stedet går fortabt. 
1) Tal om hvordan svir, drukkenskab og dagliglivets bekymringer kan få os til at 
glemme både undergang og forløsning? 
2) Hvad betyder det for os, at Menneskesønnen og hans ord består, når alt forgår? 
Og hvordan kan vi (be)stå for ham? 
 

God bibelkreds, og på gensyn på søndag fra Leif 


