Midt i tiden
Jesus genkomst

Veerne små og store

Matt. 24 v29 - 30
Men straks efter trængslen i de dage skal
solen formørkes og månen ikke skinne og
stjernerne falde ned fra himlen og himlens
kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens
tegn komme til syne på himlen, og da skal
alle jordens folkestammer jamre, og de skal
se Menneskesønnen komme på himlens
skyer med magt og megen herlighed.

Menneskesønnens tegn
• Åb 1 v7 – 8 Se, han kommer med skyerne,
• og hvert øje skal se ham
• også de, som har gennemboret ham;
• og alle jordens folkestammer skal jamre over ham.
• Ja, amen.
• Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som
er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

Matt. 24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falske Kristus personer v4 og v23
Mere og mere krig v6
Fra Kristi himmelfart af
Hungersnød og jordskælv v7 – 8
Forfølgelse og frafald v9 – 10
Små veer
Falske profeter v11
Lovløshed tager til og kærligheden bliver kold v12
Evangeliet prædikes for alle folkeslag v14
Antikrist komme v15
Efterfulgt at hårde trængsels tider og falske udsagn v16 – 24
Store veer
Jesus genkomst v30
Samler sine udvalgte v31

Antikrist
1 John 2 v18 Kære børn, det er den sidste time, og som
I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt
mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste
time.
2 Thess 2 v3 – 4 Lad ingen på nogen måde forlede jer.
Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens
menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen,
der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og
helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og
udgiver sig selv for at være Gud.

Trængsel tider
Markus 13 v14 – 20 Når I ser Ødelæggelsens

Vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå – den, der
læser dette, skal mærke sig det! – da skal de, der er i
Judæa, flygte ud i bjergene; og den, der er på taget,
skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er
ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin
kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i
de dage. Bed til, at det ikke skal ske om vinteren.

For de dage skal være en trængselstid, som der
ikke har været magen til fra skabelsens
begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og
heller aldrig vil komme. Og hvis Herren ikke
afkortede de dage, blev intet menneske frelst;
men for de udvalgtes skyld, dem, som han har
udvalgt sig, har han afkortet de dage.

Bortrykkelsen
1 Tess. 4 v16 - 17For Herren selv vil, når
befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og
Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og
de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så
skal vi, der lever og endnu er her, rykkes
bort i skyerne sammen med dem for at
møde Herren i luften, og så skal vi altid være
sammen med Herren.

2 Thess v8
Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren
Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre,
når han kommer synligt.

1 Tess. 5 v1 - 3
Om tider og timer har I ikke brug for, brødre,
at der skrives til jer. For I ved selv ganske
nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om
natten. Når folk siger: »Fred og ingen fare!«
da er undergangen pludselig over dem som
veerne over en, der skal føde, og de skal ikke
undslippe.

Matt. 24 v32 - 51
V36 Men den dag eller time er der ingen,
der kender, hverken englene i himlene eller
Sønnen, men alene Faderen.
V42 Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres
Herre kommer.

Reflektion
2 Thess 2 v1 - 17

