
Mens vi venter

Hvad siger Bibelen om endetiden

ESKATOLOGI

Opmærksomhed – Fokus - Handling



Titus 2 v11 - 15

For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse 
for alle mennesker og opdrager os til at sige 
nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve 

besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i 
denne verden, mens vi venter på, at vort 

salige håb skal opfyldes og vor store Gud og 
frelser, Jesus Kristus, komme til syne i 

herlighed.



Han gav sig selv hen for os for at 
løskøbe os fra al slags lovløshed og 
skaffe sig et rent folk som sin ejendom, 
ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal 
sådan, og forman og tilrettevis, og gør 
det med eftertryk. Lad ingen ringeagte 
dig.



1. Kor. 1 v4 - 9

Jeg takker altid min Gud for jer, for den 
nåde, som han har givet jer i Kristus 
Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, 
på al tale og på al kundskab, eftersom 
vidnesbyrdet om Kristus er blevet 
grundfæstet hos jer, så I ikke mangler 
nogen nådegave, mens I venter på, at 
vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares.



Matt. 25 

V 1 – 13 Lignelsen om de ti brudepiger 

VÅG v13

V 14 – 30 Lignelsen om de betroede  talenter

TRO I DET SMÅ v23

V 31 – 46 Verdensdommen

Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine 
mindste brødre, det har I gjort mod mig. v40



2 Tim. 4 v6 - 8

Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da 
jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, 
fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg 
retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, 
den retfærdige dommer, på den dag vil give mig 
– og ikke mig alene, men alle dem, som har 
glædet sig til hans tilsynekomst.



Jak. 5 v7 - 8

Brødre, vær tålmodige indtil Herrens 
komme. Tænk på, hvordan bonden 
tålmodigt må vente på sin jords 
dyrebare afgrøde, indtil den har fået 
efterårsregn og forårsregn. Også I skal 
være tålmodige og gøre jeres hjerter 
stærke, for Herrens komme er nær.



1. Joh. 2 v28 - 29

Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi 
kan have frimodighed, når han 
åbenbares, og ikke skal stå med skam 
over for ham ved hans genkomst. Når 
I ved, at han er retfærdig, forstår I, at 
enhver, som gør retfærdigheden, er 
født af ham.



1 Joh. 3 v2 - 3

Mine kære, vi er Guds børn nu, og det 
er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal 
blive. Vi ved, at når han åbenbares, 
skal vi blive ligesom han, for vi skal se 
ham, som han er. Enhver, som har 
dette håb til ham, renser sig selv, 
ligesom han er ren.



Markus 13 v33 – 37 

Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved 
ikke, hvornår tiden er inde. Det er 
ligesom med en mand, der skulle rejse 
til udlandet; han forlod sit hus og gav 
sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin 
opgave, og dørvogteren pålagde han 
at våge.



Våg derfor, for I ved ikke, hvornår 
husets herre kommer, om det bliver 
om aftenen eller ved midnat eller ved 
hanegal eller ved daggry; lad ham 
ikke finde jer sovende, når han 
pludselig kommer. Hvad jeg siger til 
jer, siger jeg til alle: Våg!«



1. Tim. 1 - 5

Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider 
skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til 
vildledende ånder og dæmoners 
lærdomme, som udbredes ved løgnagtige 
læreres hykleri, folk, der er brændemærket i 
deres samvittighed.



Apg. 1 v 6 - 11

Mens de nu var sammen, spurgte de 
ham: »Herre, er det nu, du vil 
genoprette Riget for Israel?« Han 
svarede: »Det er ikke jeres sag at kende 
tider eller timer, som Faderen har 
fastsat af egen magt. Men I skal få 
kraft, når Helligånden kommer over jer, 
og I skal være mine vidner både i 
Jerusalem og i hele Judæa og Samaria
og lige til jordens ende.«



Da han havde sagt dette, blev han løftet 
op, mens de så på det, og en sky tog 
ham bort fra deres øjne. Som de nu 
stirrede mod himlen, mens han fór 
bort, se, da stod der to mænd i hvide 
klæder hos dem.



De sagde: »Hvorfor står I og ser op 
mod himlen, galilæere? Den Jesus, 
som er blevet taget fra jer op til 
himlen, skal komme igen på samme 
måde, som I har set ham fare op til 
himlen.«



Reflektion

2 Tim 3 v1 – 17


