
#10 
Kristi andet komme 

Hvert år fejrer vi Kristi fødsel i julen. Det er en tid med glæde og eftertanke. Men vidste du, 
at for hver profeti om Kristi første komme i Det Gamle Testamente, er der otte om hans 
andet komme? Bibelen nævner Jesu genkomst mere end 1500 gange. Vor Herres genkomst 
bliver nævnt én gang i hvert femte vers i Det Nye Testamente. Det viser, hvor vigtigt det er! 
Det var Jesu favorit tema, og han talte om det meget ofte. I dagens lektie vil vi udforske, 
hvad Biblen lærer os om denne utrolige begivenhed: Jesu andet komme. 

1. Hvilket løfte gav Jesus disciplene om sin genkomst?  Joh 14,1-3  

                                                                              

2. Hvad sagde Jesus, at han ville gøre, når han kommer tilbage?  Matt 16,27  

                                                                       

3. På hvilken måde lærer Biblen, at Jesus vil komme?  Åb 1,7; ApG 1,9-11  

                                                                       

4. Vil hans komme være en hemmelig og stille begivenhed?  Sl 50,3-4  

                                                                       

 Hans komme vil ikke ske i det skjulte. Bibelen lærer, at enhver vil vide, at denne 
store begivenhed finder sted. Det vil være en meget ægte, synlig og højlydt 
begivenhed! 

 
5. Hvad vil englene lave på dette tidspunkt? Matt 24,30-31; 25,31  

                                                                       

Da en engel rullede stenen bort fra Kristi grav, blev de romerske soldater som var de 
døde, slået omkuld af englens ansigt, der var ”som lynild” (Matt 28,2-3). Forestil 
dig glansen fra ”ti tusind titusinder og tusind tusinder” (Åb 5,11) engle, der kommer 
med Kristus! 
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6. Hvad vil der ske med dem, der er ”i Kristus” på dette tidspunkt af hans komme?  
1 Thess 4,16-17  

                                                                       

 

7. Hvad vil de, der ikke er ”i Kristus” lave på dette tidspunkt?  Åb 6,15-17 

                                                                       

Dette er et af de mest triste billeder i Bibelen – et folk, der med vilje og til stadighed 
forkaster den, der elsker dem sådan, og nu indser, at de er fortabte. Hvor trist, når 
det kunne have været så anderledes. 

 
8. Hvad vil der ske med vor krop, når Kristus kommer tilbage?  1 Kor 15,51-54 

                                                                       

Konklusion: Herrens komme vil ikke være en hemmelig begivenhed, men snarere den 
mest utrolige begivenhed, verden nogensinde har set. For nogle, vil den være en meget 
forunderlig begivenhed, og for andre forfærdelig. Gud vil, at vi alle skal være i himlen 
med ham, men han kan ikke tvinge dem, der forkaster ham. Og han kan ikke tage dem 
med, som ikke ønsker at være der. Aldrig mere kan han sætte himmelens harmoni på spil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #10 

Sp. 1 – Han forbereder en plads til os 

Sp. 2 – Han vil belønne os efter vore gerninger 

Sp. 3 – Han vil komme ned fra himlen i skyerne 

Sp. 4 – Nej 

Sp. 5 – De vil følges med Jesus 

Sp. 6 – Vi vil møde ham i luften 

Sp. 7– De ville skjule sig for ham 

Sp. 8 – Den vil blive uforgængelig og udødelig 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifting Up Jesus ©2008 Karen Lewis                                                                                                                                          
www.liftingupjesus.net 

http://www.liftingupjesus.net/


 


