
  Fremtid  
      og håb

Folk har til alle tider interesseret sig for fremtiden.  

Drevet af nysgerrighed, usikkerhed, bekymringer  

eller håb har man vendt sig mod astrologi, krystal- 

kugler, spådomskunst, profetier og senest fremtids- 

forskning. Men er det noget, vi kan stole på?

Man har forsøgt at sikre sig for fremtiden ved at bygge diger, lægge 
til side til hårde tider, standse miljøforureningen, finde alternative 
energikilder, nedfryse befrugtede æg, arrangere rejser ud i rummet og 
meget mere. Det er sagt: ”Livet handler om at leve i nutiden, glæde sig 
til fremtiden og lære af fortiden“. Vi har ikke været for gode til at leve i 
nutiden eller lære af fortiden. Hvad kan vi forvente af fremtiden?

Fremtidsforskning betragtes i dag som en seriøs videnskab. Der er  
organisationer, der ikke beskæftiger sig med andet. Der holdes fore-
drag om det, som aldrig før. Man taler om megatrends, som rækker 10-



15 år ud i fremtiden. Man vil gerne afkode fremtiden. Jesus sagde det 
meget rammende til eliten på hans egen tid: ”Ved aftenstid siger I: Det 
bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: 
Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udse-
ende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde“ (Matt 16,2.3). 
Det viser os menneskets meget begrænsede muligheder for at skue ind 
i fremtiden – selv om vi er blevet gode til at forudsige vejret!

Forudsigelser i Bibelen
Gud i himlen har over tid åbenbaret for os, hvad der i store træk vil ske 
i fremtiden. For 2.500 år siden stod den unge mand, Daniel, foran Kong 
Nebukadnezar, regent over verdensriget Babylon. Kongen havde haft 
en drøm, som gjorde ham urolig. Ingen af hans vismænd kunne tyde 
den for ham. Men Daniel fik et budskab fra den almægtige og alvidende 
Gud: ”Der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og 
han har meddelt kong Nebukadnezar, hvad der skal ske ved dagenes 
ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da 
du lå på dit leje. De tanker, der steg op i dig, konge, da du lå på dit 
leje, drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Den, der åbenbarer 
hemmeligheder, har meddelt dig, hvad, der skal ske“ (Dan 2,28.29). Her 
tales om fremtiden, både den umiddelbare fremtid og ned til dagenes 
ende. Kongen fik vist, hvad der skulle ske med hans rige og de følgende 
verdensriger helt ned til endens tid. Og idet vi ser tilbage over historien, 
er det fantastisk at se, hvorledes denne profeti er blevet opfyldt til punkt 
og prikke, ligesom andre profetier i Det Gamle Testamente.

Apostlen Peter understreger at Bibelens profetiske forudsigelser falder 
i en hel anden kategori end krystalkugler, fremtidsforskning og gæt-
terier. ”Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde 
nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et 
menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der 
kom fra Gud“ (2 Pet 1,20.21). En alvidende Gud, som kender enden fra 
begyndelsen (Es 46,10), har fra tid til anden åbenbaret, hvad der skal ske.



Profeti med håb
Gud sender somme tider advarsler og fortæller, hvad der vil ske, hvis 
ikke hans råd følges. Hans virkelige hensigt er dog at give os håb for 
fremtiden. Da Guds udvalgte folk var blevet ført i fangenskab på grund 
af deres frafald, lovede Gud dem at komme tilbage til deres hjemland 
igen, hvis de ville vende om og søge ham af hele deres hjerte. Gennem 
profeten Jeremias udtaler han: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, 
siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give er jer fremtid 
og håb“ (Jer 29,11). 

Folket havde befundet sig i fangenskab i Babylon i næsten 70 år, da 
dette opmuntrende budskab kom. Gud ville give dem en ny fremtid i  
deres eget land. Dette løfte viser, at Gud ikke kun er i stand til at åben- 
bare fremtiden, han vil tilmed forme den for dem, der er tro mod ham. 
Da de 70 år var gået, blev de israelitter, der ønskede det og som ville 
give slip på Babylons tillokkende liv, ført tilbage til deres hjemland, 
Israel.

Jesus og fremtiden
Jesus kom også med et vigtigt budskab om fremtiden. Han fokuserede 
på endens tid og fremtiden i Guds herlighedsrige. I evangelierne for-
udsagde han nogle af de ting, der vil ske til allersidst. Han forudsagde 
en stigning i antal og udbredelsen af krigshandlinger, naturkatastrofer, 
hungersnød og pandemier. Guds menighed ville blive udsat for hårde 
prøvelser og næsten uigennemskuelige vildfarelser. ”Og fordi lovløshe-
den vil tage overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men 
den, der holder ud til enden, skal frelses“ (Matt 24,12.13). 

Der er ikke sat nogen udløbsdato på tilværelsen her på jorden, men 
tegnene på jordens undergang vil blive så tydelige, at de, der holder sig 
Guds ord for øje, vil vide, at tiden er nær (v. 32.33). Jesus tegnede ikke 
noget skønbillede af de sidste tider. Hans hovedbudskab var, at man 
ikke skulle blive grebet af tidens ånd og vise ligegyldighed over for Guds 
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værdier. For pludselig ville det hele ende med et brag, og mange ville 
være uforberedte.

Dog var Jesus ikke pessimistisk om fremtiden. Hans budskaber er fulde 
af håb, for dem der vil tage imod dem. Han lovede at være med sit folk 
alle dage indtil verdens ende (Matt 28,20). Og han gav nogle vidun-
derlige løfter om en fremtid sammen med ham. ”Jeres hjerte må ikke 
forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange 
boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en 
plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for 
jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg 
er“ (Joh 14,1-3).

Og så lovede han at rense og genskabe den gamle jord til beboelse af 
alle de frelste, hvor Guds bolig også vil være, og retfærdighed og god-
hed vil herske igennem evigheden (Åb 21,1-3; 2 Pet 3,13; Es 65,11-25).
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