
#11 
Tegn på Kristi andet komme 

I sidste lektie lærte vi om måden, hvorpå Kristus vil komme til syne. Vi lærte, at det 
ikke vil være en hemmelig begivenhed, men at alles øjne vil kunne se ham.. Vi lærte 
at han vil komme ned fra himlen med alle sine engle og med høj trompetlyd. Vi så, at 
de døde i Kristus ville opstå, og at vi, der er levende, vil møde ham i skyerne. Men 
hvornår vil disse ting finde sted? Hvor tæt er vi på dette begivenhedernes højdepunkt? 
I denne lektie vil vi studere Jesu profetier, der vedrører hans genkomst. Når alt 
kommer til alt, hvem kan vide mere om verdens ende, end ham, som skabte den i 
begyndelsen? 

1. Hvordan vidste disciplene, at Kristus ville komme tilbage til vor verden endnu 
en gang? Joh 14,1-3  
 
 

 

 

2. Hvilket spørgsmål stillede disciplene vedrørende dette? Matt 24,3 

 

 

Jesus svarede klart og positivt. I Mattæus kapitel 24 og i Lukas kapitel 21 gav 
han nogle tegn og beviser, der gør os i stand til at vide, hvornår hans komme er 
nær. Andre bibelske profetier hjælper os med at udfylde billedet med detaljerede 
beskrivelser af verdens tilstand, lige før Kristi genkomst. Som vi skal se, opfyldes 
disse profetier lige for øjnene af os. De viser, at Kristi komme er meget nær.  

 

Tegnene i naturens verden. 

3. Hvad vil tegnene være i naturens verden?  Matt 24,7; Luk 21,11,25  
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Ordet ”pestilens” refererer til en dødelig pestepidemi. Afrikas folk dør i 
massevis pga. den dødelige AIDS virus, og fugle-influenza er allerede begyndt at 
ramme nogle dele af verden. Antallet af jordskælv, orkaner, tsunamier og andre 
naturkatastrofer er firedoblet siden 1950. Jesu forudsigelser går hastigt i 
opfyldelse. 

Tegnene i den sociale verden. 

4. Hvilke tegn vil vi se i den sociale verden?  2 Tim 3,1-5; Matt 24,12.37-39 

 

 

Vor verdens moralske forfald er rystende. Vi er midt i en moralsk krise. Nye 
livsstilsalternativer erstatter det, som engang blev kaldt synd. Ægteskab 
værdsættes ikke længere. Børnemishandling og krænkelse kommer for dagen i 
højere og højere grad. Vold og kriminalitet er en normal del af vores hverdag. 
Folk dræber børn i vore skoler. Selvmordsraten er rekord høj. Stofmisbrug er 
ude af kontrol. Sex er essensen af underholdningen. Igen en profetiopfyldelse. 

Tegnene i den økonomiske verden 

5. Hvad er tegnene i den økonomiske verden?  Jak 5,1-5 

 

Griskhed og materialisme markerer dagene lige inden et økonomisk kollaps. 
Kærligheden til magelighed og luksus er dette samfunds kendemærke. I USA er 
folk fokuserede på at samle sig formuer og så meget legetøj som muligt til dem 
selv. Dette viser et samfund, der er rigt når det kommer til penge (karriere, magt 
og status) og fattigt over for Gud. 

Tegnene i den politiske verden 

 6. Hvad er tegnene i den politiske verden?  Mark 13,7,8; Luk 21,9,10 

 

 

Før det tyvende århundrede var krige aldrig virkelig blevet ført på verdensplan. 
Men i dette århundrede var næsten alle nationer af betydning involverede i to  
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store globale konflikter. Selv om alle værdsætter fred og taler om det, ender alle 
med at deltage i bevæbnede konflikter. I ethvert øjeblik sker der ikke mindre end 
tolv militære udvekslinger et eller andet sted i verden. Angst for atombevæbning 
er altid fremherskende. Ja, Kristus forudsagde vor tilstand mange år før det 
skete. 

 

Tegnene i den overnaturlige verden 

7. Hvad er tegnene i den overnaturlige verden?  2 Thess 2,9; Matt 24,23-27; 1 Tim 
4,1; Åb 16,14  

 

 

Disse skriftsteder indikerer, at nær ved tidens ende vil Antikrist diske op med 
mange forskellige mirakler og tegn, en forfalsket manifestation af det 
overnaturlige. Interessen for det okkulte stiger. De synske sælger deres ”gaver” 
på TV-reklamer, hekse og troldmænd viser sig i talkshows. New Age folk er alle 
vegne og sælger magiske krystaller og kanaliserer de dødes ånder. Disse ting 
gør det endnu tydeligere, at historien nærmer sig et klimaks. 

 

Tegnene i den kulturelle verden 

8. Hvad er tegnene i den kulturelle verden?  Dan 12,4 

 

 

 Daniel indikerer her, at kundskaben om hans profetier ville vokse ”i endens 
tid”. Men sproget, som er brugt i denne forudsigelse, ser ud til også at pege 
direkte hen imod vor computerstyrede informations tidsalder. Alskens kundskab 
er vokset med lynets hastighed i løbet af de sidste par år. Før 1850 bevægede 
folk sig rundt i hestetrukne køretøjer, temmelig meget som de gjorde fra tidens 
begyndelse. Nu bryder vi lydbarrieren og rejser rundt om jorden i alt fra 
Concorde fly til rumfærger. Forøget rejseaktivitet og den seneste strøm af 
opfindelser kunne tyde på en opfyldelse af denne profeti og giver os yderligere 
bevis på, at vi lever i ”endens tid”. 
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Tegn i den religiøse verden  

9. Hvad er tegnene i den religiøse verden?  Matt 24,14; Joel 3,1  

 

 

Bibelen forudsiger, at lige før Kristi genkomst vil Helligånden lede mange til 
kundskab om Kristus. Som følge heraf vil evangeliet blive prædiket over hele 
verden. Teknologi har nu gjort det muligt for alle at høre evangeliet gennem 
kommunikationssystemer. Denne forudsigelse er stadig ved at blive opfyldt. 

10. Hvorfor er det vigtigt ikke at fastsætte datoer?  Matt 24,36  

 

 

  

11. Hvilken stor fare advarer Kristus stærkt imod?  Luk 21,29-34  

 

 

Obs: Der er stor fare i at blive så optaget af livets bekymringer, at vi forsømmer 
den vigtigste ting i livet: et forhold med universets Gud, som planlægger at 
komme igen meget snart. 

 

12. Hvordan kan jeg sikre mig at være klar, når Jesus kommer igen?  Joh 1,12; 
Joh 6,37; Åb 3,20   
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Konklusion: Gennem Helligånden banker Jesus på for at komme ind i mit hjerte, 
så han kan ændre mit liv.  Hvis jeg uden forbehold overgiver mit liv til ham, vil han 
ikke alene slette mine tidligere synder og erstatte mine synder med sine retfærdige 

gerninger, men han giver mig også kraften til at leve et gudfrygtigt liv. Som en 
gratis gave skænker han mig sin egen retfærdige natur, så det bliver en fornøjelse at 

gøre hans vilje. Det er så enkelt, at mange tvivler på, at det er rigtigt. Men det er 
sandt. Min del er bare at give mit liv til Kristus og lade ham leve i mig. Hans rolle er 

at udføre det store mirakel med mig, der ændrer mit liv og forbereder mig til hans 
andet komme. Det er en gratis gave. Jeg skal bare tage imod den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #11 

Sp. 1 – Han fortalte dem, at han ville. 

Sp. 2 – Hvilke tegne vil der være på hans komme? 

Sp. 3 – Folkeslag vil rejse sig mod folkeslag og kongerige mod kongerige.  Der vil    
være hungersnød, jordskælv og pestilens mange steder. 

Sp. 4 – Folk vil blive elskere af sig selv, elskere af penge, pralhalse, hovmodige, 
grove, ulydige mod forældre, utaknemmelige,  ugudelige,  kolde,  utilgivende,  
bagtalende, brutale, forræderiske, ubesindige, overilede, indbildske, elskere af 
fornøjelse mere end elskere af Gud, stærkt optagede af deres eget liv. 

Sp. 5 – Økonomisk sammenbrud  

Sp. 6 –  Krige 

Sp. 7 – Falske Kristuser med ledsagende falske mirakler, der vil lede mange væk fra 
sandheden. 

Sp. 8 – Mange vil forsøge at øge kundskaben 

Sp. 9 – Guds Ånd vil blive udgydt og evangeliet vil blive prædiket over hele verden 

Sp. 10 – Ingen kender dagen eller timen undtagen Faderen  

Sp. 11 – Ikke at blive slugt op af livets bekymringer og fornøjelser 

Sp. 12 – At byde Jesus ind i dit liv 
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