
I skønner af jer selv
 - om tegnene

Når Jesus fortalte ret 
indgående om tegnene 
på sin genkomst, må vi 
ikke bare skubbe det til 
side

Af Jørgen Hedager Nielsen
Bibelstudie

»Kan klimaforandringerne væ re et tegn på 
dommedag?« spurgte en journalist biskop 
Steen Skovsgaard. Biskoppen svarede: »Jeg 
kan ikke udelukke, at klimaforandringer-
ne er et tegn på Jesu genkomst.«

Timen kender kun Faderen
Jesus siger, at som vi forstår at 
tolke forårstegnene, sådan skal 

vi også lære at tolke tegnene på hans 
genkomst. Så siger han: »Men den dag 
eller time, er der ingen, der kender ...« 
Derefter henviser han til Noas tid. Læs 
Matt 24,37-41.

n Hvad mon Jesus vil lære os 
ved at fortælle om Noa?

Jesus sam-
menligner de 
sidste tider 
med Noas tid.

?
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Vi skal altid være rede, for vi ved ikke, i 
hvilken nattevagt tyven kommer, siger 
Jesus (Matt 24,42-44). Paulus siger det 
samme, men han føjer til, at for den 
årvågne vil dagen ikke komme som en 
overraskelse. Læs 1 Thess 5,1-11.

n Find de forskelle, der i denne 
tekst er på lysets og dagens 
børn og så dem, der tilhører 
mørket og natten. Hvad mon 
det er, der skaber forskellene?

n Hvad mener Paulus med, at Jesu gen-
komst ikke overrasker lysets børn som 
en tyv?

?

 Det svar blev et par teologiske professo-
rer meget forargede over, selv om udtryk-
ket »Jeg kan ikke udelukke ...« jo egentlig 
ikke siger ret meget. Når svaret forargede, 
er det fordi, biskoppen fastholder, at Jesus 
faktisk kommer igen, og at der vil være 
tegn, som vi kan vurdere.
 Den ene professor ytrede noget i ret-
ning af, at troen på en bogstavelig gen-
komst er lige så grinagtig som troen på, 
at disciplene faktisk sådan bogstaveligt så 
Jesus fare til himmels.
 Professoren har ret i, at der er en sam-
menhæng. Tror vi på Jesu legemlige op-
standelse og hans himmelfart, så må vi 

og så tro på hans genkomst. Tror vi deri-
mod, at Jesu opstandelse kun var åndelig, 
så hans legeme blev liggende i graven, var 
der heller ingen himmelfart, og derfor hel-
ler ingen genkomst.

Jesus kommer igen
Bibelen og kirkens bekendelser siger tyde-
ligt, at Jesus legemligt forlod sin grav (Luk 
24,39), at han fór til himmels, og at han vil 
komme igen (ApG 1,9-11). Jesu legemlige 

Det er let at lade 

fantasien løbe, når det 

gælder tegnene på 

Jesu genkomst, men 

det behøver vi ikke
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Ansvar for at advare
Hvis en stor meteor var på vej 
mod jorden, ville vi alle være 

vildt optaget af det. Men konsekven-
serne af Jesu genkomst vil overgå selv 
det værste sammenstød mellem jorden 
og en meteor.

n Som bibellæsere ved vi no-
get om Jesu genkomst. Hvor-
dan synes I generelt, det står til 
med interessen for den sag?

Astronomer vil kunne forudsige et stort 
meteornedslag. De fleste vil mene, at 
de har pligt til at dele deres viden med 
alle, som måtte være truet af et mete-
ornedslag.
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 Gennem Bibelen har Gud givet os en del 
hints om Jesu genkomst. Vi har altså en vi-
den, som andre ikke har.

n Giver vores viden om Jesu gen-
komst os et ansvar for at fortælle 
andre om det?

Hvis svaret er ja, må I på et eller andet 
tidspunkt lave en handlingsplan eller 
noget lignende, hvis ikke I allerede er i 
gang.

Antikrist
I den store profeti om tegnene i Matt 
24 nævner Jesus den antikristelige for-

førelse. Læs Matt 24,4-5 og 9-11 
og 23-24. Antikrist kunne også 
hedde Erstatningskrist. Det er en 
eller flere personer, kræfter eller 
strømninger, der fører sig frem 

som frelseren, men ikke er det.
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Både paven, Hitler og 
FN har været udnævnt 
til Antikrist.

?

n Find de kendetegn, Jesus i Matt 
24 tillægger forføreren.
n Hvem er i fare for at blive forført?
n Hvordan kan man undgå at blive 
forført?

Johannes er den eneste, der direkte bru-
ger navnet Antikrist. Læs 1 Joh 2,18-19 og 
4,1-3. Læg mærke til, at Johannes taler om 
Antikrist (med stort A) som skal komme, og 
antikristerne (med lille a), som allerede er 
trådt frem.

n Hvilke kendetegn gives her på 
antikristerne og Antikrist?
n Hvilken hjælp er der her til at 
undgå den antikristelige forførelse?

Paulus taler også om Antikrist, men han 
kalder ham »lovløshedens menneske«. 
Læs 2 Thess 2,1-12. Der er en del dunkle 
ting i disse vers, med det tydelige kan 
opsummeres sådan:

n Lovløshedens menneske er et tegn på 
Jesu genkomst, som de endnu venter på 
(på Paulus’ tid).
n Åbenbaringen af lovløshedens men-
neske sker samtidig med et markant 
frafald.
n Det, som holder igen, er måske Guds 
langmodighed mod dem, der endnu 
ikke har modtaget troen (jf. 2 Pet 3,9).
n Find kendetegnene på lovløshedens 
menneske, som de står i 2 Thess 2,3b-4.
n Overvej, om lovløshedens menneske 
(Antikrist) kan være i verden nu.

Når Johannes’ Åbenbaring fortæller om 
Dyret, er der tale om Antikrist, men det 
bliver for stor en omgang at behandle i 
dette bibelstudie.

En meteor på vej mod jorden vil 
tiltrække sig stor opmærksomhed.

?

?



opstandelse er så grundlæggende, at hvis 
man ikke tror på den, har man ikke en kri-
sten tro (1 Kor 15,1-6).
 Og tror jeg på Jesu legemlige opstandel-
se, så tror jeg også på hans himmelfart og 
hans genkomst.
 Hvis der ude i verdensrummet opdages 
en enorm meteor med direkte kurs mod 
jorden, vil alle være levende optaget af det. 
Sådan er det i hvert fald i de film, jeg har set 
om det. Men Jesu genkomst vil langt over-
gå alt, hvad der hedder klimaforandringer, 
atomkatastrofer og enorme meteorer.
 Tror vi på Jesu genkomst, må vi være le-
vende optaget af det.

Forårstegnene
Det er let at lade fantasien løbe, når det 
gælder tegnene på Jesu genkomst, men 
det behøver vi ikke. Der er udfordring 
nok i det, der er rimeligt klart beskrevet i 
Bibelen.
 Inden vi ser på det, skal vi have et ud-
gangspunkt. Læs Matt 24,32-33. Med for-
årstegnene som eksempel lærer Jesus os, 
at det er på samme måde med tegnene på 
hans genkomst. Vi skal interessere os for 
tegnene, og vi skal tolke dem, så vi kan 
skønne det, når Jesus står lige for døren.
 Lignelsen fortæller han i umiddelbar 
forlængelse af en profeti, der forudsiger en 
lang række tegn. Tegnene er forfærdelige 
begivenheder, som får mennesker til at »gå 
til af skræk og af frygt« (Luk 21,26). Men 
til sine disciple siger han: »Når disse ting 
begynder at ske, så ret jer op og løft jeres 
hoved, for jeres forløsning nærmer sig« 
(Luk 21,28).

Flere typer tegn
Som vi så i sidste bibelstudie (Guds rige er 
evigt), begyndte de sidste tider med Guds 
søns komme til jorden som mennesket 

Jesus. De fleste af tegnene på Jesu gen-
komst har også været i verden lige siden, 
men de vil blive påfaldende mere intense 
i den allersidste tid.
 Tegnene kan deles op i grupper. Næsten 
alle grupperne er repræsenteret i Jesu pro-
feti i Matt 24:
Vers 4-5, 11 og 23-26: Falske profeter og 

vildførelse. Antikrist hører sammen 
med dette.

Vers 6-7a: Krig og ufred
Vers 7b: Naturkatastrofer som jordskælv 

og hungersnød
Vers 9-10: Forfølgelse af kristne
Vers 12: Lovløshed og kulde
Vers 14: Evangeliet forkyndes for alle 

folkeslag

Hvad er klokken  
på Guds ur?
Tænk på mediernes historier om 

jordskælv, klimaforandringer, tsuna-
mier, krige, vold, lovløshed, forførelse, 
forfølgelse, frafald og så videre.

Kan det tænkes, at 
Guds ur er ved at 
falde i slag?

4 ? n Hvad ville I have svaret på det 
spørgsmål, der blev rettet til 
biskoppen: Kan det tænkes, at 
klimaforandringerne er et tegn 
på dommedag?

n Overvej om vi er begyndt at se tegn 
på, at Jesu genkomst er lige for døren.

Vers 29: Himmeltegn antydes, men det 
er tydeligere i Luk 21,25

 Og så er der Israel. Her kan vi blive hos 
Lukas, hvor det er meget muligt, at nogle 
vers handler om Jerusalems ødelæggelse i 
år 70, jødernes adspredelse og statens gen-
oprettelse i 1948. Læs Luk 21,20-24. Når 
det gælder Israels rolle som et tegn på Jesu 
genkomst, er der stor uenighed om, hvor-
dan profetierne skal fortolkes.   


