1Te 4:13 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir
med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som
de andra, de som inte har något hopp.
1Te 4:14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och
uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra
fram de insomnade tillsammans med honom.
1Te 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren:
vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls
inte komma före de insomnade.

1Te 4:16 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst
och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner
från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå
först.
1Te 4:17 Därefter ska vi som lever och är kvar
ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att
möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos
Herren.
1Te 4:18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Mat 24:30 Då ska Människosonens tecken synas på
himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser
Människosonen komma på himlens moln med stor
makt och härlighet.

2Pe 3:13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya
himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Mat 24:37 Så som det var under Noas dagar, så ska
det vara när Människosonen kommer.
Mat 24:38 Under dagarna före floden åt de och
drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den
dag då Noa gick in i arken,
Mat 24:39 och de visste ingenting förrän floden kom
och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när
Människosonen kommer.

Mat 24:40 Då ska två män vara ute på åkern. Den
ene ska tas med, den andre lämnas kvar.
Mat 24:41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den
ena ska tas med, den andra lämnas kvar.
Mat 24:42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken
dag er Herre kommer.

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: "Se på
fikonträdet och alla andra träd.
Luk 21:30 När ni ser att de knoppas, förstår ni av er
själva att sommaren redan är nära.
Luk 21:31 På samma sätt vet ni, när ni ser detta
hända, att Guds rike är nära.

2Pe 3:8 Men en sak får ni inte glömma, mina
älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen
år som en dag.

Mat 24:21 för då ska det bli en så stor nöd att något
liknande aldrig förekommit från världens begynnelse
och ända fram till nu, och inte heller ska komma.
Mat 24:22 Hade inte den tiden förkortats skulle
ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull
kommer den tiden att förkortas.

2Pe 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt
löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med
er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad
utan att alla ska få tid att omvända sig.

2Te 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst
och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder,
2Te 2:2 att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte
skrämmas av någon ande eller av något ord eller
brev som påstås komma från oss och som säger att
Herrens dag är här.
2Te 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste
avfallet komma och laglöshetens människa träda
fram, fördärvets son,
2Te 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt
som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds
tempel och säger sig vara Gud.

