Dryp fra
Paulus´ andet brev til

Thessalonikerne

Det Todelte Andet Komme
Første type tekst Anden type tekst
Jesus kommer I skyerne Jesus kommer til jorden
1Thess 4:17

Matt 25:31-32

Jesus samler signe egne Engle samle de udvalgte
1Thess 4:16-17

Matt 24:31

Jesus kommer for at belønne Jesus komme for at dømme
Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Matt 25:31-46

Opstandelsen er fremtrædende Opstandelsen ikke nævnt
1Thess 4:15-16

Troende forlader jorden Ikke troende forlader jorden
1Thess 4:15-17

Matt 24:37-41

Ikke troende bliver på jorden Troende bliver på Jorden
Matt 25:34

Jesu rige ikke nævnt Jesus opretter sit rige
Matt 25:31-34

Troende får herliggjorte legemer Ingen herliggjorte legemer
1Kor 15:51-57

1Thess 4:13-18; Brødre, vi vil ikke, at I skal være
uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal
sørge som de andre, der ikke har noget håb. v14
For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod,
vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen
med ham. v15 For det siger vi jer med et ord af
Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren
kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. v16
For 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. v17 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. v18 Trøst derfor hinanden
med disse ord.

2Th 2:1-2 Vi beder jer, brødre, når det
gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og
hvordan vi skal føres sammen med ham, så
lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller
skræmme, hverken af en profeti eller af et
ord eller af et brev, der skulle være fra os,
om at Herrens dag er lige forestående.
• Jesus påpeger to faldgrupper
• Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres
sammen med ham
• en profeti eller af et ord eller af et brev
• om at Herrens dag er lige forestående

2Th 2:3-7 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. Husker I
ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu
var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der
holder igen, så at han først åbenbares, når
hans tid er inde. For allerede nu virker
lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der
endnu holder igen, først fjernes.

KRONOLOISK RÆKKEFØLGE
•

VERS 3; Først skal nemlig frafaldet komme

•

VERS 6-7; han, der endnu holder igen,
først fjernes.

•

VERS 3-4; Så skal lovløshedens menneske
åbenbares og han sætter sig i Guds tempel

•

VERS 2; Herrens dag

•

VERS 8; Jesus dræber den lovløse

2Thess vs. Matt 24 vs. Åb
• VERS 3; Først skal nemlig frafaldet komme
• Mat 24:10 Da skal mange falde fra
• VERS 6-7; han, der endnu holder igen, først
fjernes.
• Åb 4
• VERS 3-4; Så skal lovløshedens menneske
åbenbares og han sætter sig i Guds tempel
• Mat 24:15 Ødelæggelsens
Vederstyggelighed
• VERS 2; Herrens dag
• Mat 24:21 en stor trængselstid (Åb 6:16-17)
• VERS 8; Jesus dræber den lovløse
• Åb 19:15,19-21

De 24 Ældste?
Repræsentere en ”komplet” gruppe 1Krøn 24

Kan Ikke være
- Trængselens troende Åb 7:13-14
- Engle Åb 7:11
- Nationen Israel Åb 7 & 12

Kendetegn:

- Troner Åb 4:4; Åb 3:21; Luk 22:28-30
- Hvide klæder Åb 4:4; Åb 3:18
- Guldkroner Åb 4:4; Åb 2:10; 3:11; Sl 21:1-8
- Sang en ny sang Åb 5:9-10
- Kaldet ”Ældste," ”Konger & Præster?" Åb 5:10

Forløb
• Trængselen begynder ikke før Lammet
bryder seglene
• Lammet modtager ikke bogen med de syv
segl før efter at de 24 ældste lægger
deres kroner ned for tronen
• De 24 ældste (og de syv fakler) er i himlen
når trængselen begynder

Det Todelte Andet Komme
Bortrykkelsen – 1Thess Genkomsten – 2Thess
Jesus kommer I skyerne Jesus kommer til jorden
1Thess 4:17

Matt 25:31-32

Jesus samler signe egne Engle samle de udvalgte
1Thess 4:16-17

Matt 24:31

Jesus kommer for at belønne Jesus komme for at dømme
Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Matt 25:31-46

Opstandelsen er fremtrædende Opstandelsen ikke nævnt
1Thess 4:15-16

Troende forlader jorden Ikke troende forlader jorden
1Thess 4:15-17

Matt 24:37-41

Ikke troende bliver på jorden Troende bliver på Jorden
Matt 25:34

Jesu rige ikke nævnt Jesus opretter sit rige
Matt 25:31-34

Troende får herliggjorte legemer Ingen herliggjorte legemer
1Kor 15:51-57

Spørgsmål til samtale
1. Interesserer du dig for det bibelen
kalder de sidste tider – hvorfor,
hvorfor ikke?
2. Når du tænker på de sidste tider, er
det så med frygt og/eller med fryd –
sæt ord på
3. Gør det noget ved et menneske at
leve i en forventning om at Jesus kan
komme og hente sin brud når som
helst – hvorfor, hvorfor ikke?

