JESU KRISTI

ANDET
KOMME
KJV-1611

Hvad sker der?

Hvor er de alle blevet af?
Hvorfor er jeg efterladt her?
Er der håb for mig?
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Spørgsmålene på forsiden er nogle, som du kunne
stille dig selv, hvis du går glip af første fase af Jesu Kristi
Andet Komme til jorden, som kaldes BORTRYKKELSEN!
HVAD ER BORTRYKKELSEN?
Det er, når Jesus Kristus kommer efter sine hellige, de,
som ved tro fuldstændig har overgivet deres sjæles
evighed til Hans frelsende kraft, uden at føje noget
andet til. “For Herren selv skal komme ned fra himlen
med et råb, med ærkeenglens røst og med Guds
trompet, og de døde i Kristus skal opstå først. Derefter
skal vi, som lever og stadig er her, rykkes bort
sammen med dem i skyerne for at møde Herren i
luften, og således skal vi altid være sammen med
Herren.” 1. THESSALONIKERBREV 4:16-17.
VIL DU BLIVE LADT TILBAGE?
De, som bliver ladt tilbage, vil råbe efter hjælp og
trøst. De vil alle spørge sig selv: Hvor er de “kristne” taget
hen? Én mand, som er af Satans ånd, antikrist, vil ha’ alle
svarene. “Nemlig ham, hvis komme er efter Satans
virke, med al kraft og tegn og løgnagtige undere. Og
med al uretfærdighedens bedragbarhed i dem, som
går fortabt, fordi de ikke tog imod kærlighed til
sandheden, så de kunne blive frelst. Og af denne
årsag skal Gud sende dem kraftig vildfarelse, så de
alle skulle tro en løgn: Så de alle måtte blive fordømt,
som ikke troede sandheden, men fandt glæde i
uretfærdigheden.” 2. THESSALONIKERBREV 2:9-12.
DEN STORE TRÆNGSELSTID
Der vil herske fred i 3½ år. Derefter, i det tidsrum, som
kaldes Den Store Trængselstid i Åbenbaring 7:14, vil al
Guds dom ramme denne verden, idet Satans udsendinge, dyret, dvs. antikrist, og den falske profet, forvolder

ødelæggelser på menneskeheden.
Åbenbaring 16 skildrer 7 store domme, som udgydes
på en Guds-fornægtende verden samt dens sataniske
ledere! Rådnende, smertefulde sår, have af døde
menneskers blod, floder fyldt med blod, og stanken af
døende liv i vandet, vil plage mennesker og dyr. Solen
vil skolde kødet på det gudsbespottende menneske, og
derefter forsvinde i det fulde mørkes sorthed, mens
mennesker bider sig i tungen af smerte. Eufrat-floden
udtørres og Gud sender store jordskælv, enorme
tordenbrag og lynglimt, idet store hagl hamrer løs på
resten af jordens indbyggere. “Det er sket” tordner det
fra himlen, da Guds vrede er udtømt.
DET ANDET KOMME
Og så finder den anden fase af Kristi Andet Komme
sted! “...Vor Herres Jesu Kristi komme med alle sine
hellige.” 2. THESSALONIKERBREV 3:13b. Han kommer og
besejrer antikrists hære. Herren Jesus vil derefter regere
i 1.000 år. Du siger måske: “Jeg kan bare ikke tro det. Jeg
har så mange spørgsmål.” Lad os lade Guds ord besvare
dine spørgsmål for dig.
HVORNÅR VIL BORTRYKKELSEN
FINDE STED? SNART!
“...For Menneskesønnen kommer i en sådan time,
som I ikke tror.” MATTHÆUS 24:44b. “Men om den dag
og time ved intet menneske, nej, ikke himlens engle,
men alene min Far.” MATTHÆUS 24:36.
VIL DET BERØRE MIG? JA!
“Da skal to være på marken, den ene bliver taget
med, og den anden bliver ladt tilbage.” MATTHÆUS
24:40. Hvis du går glip af bortrykkelsen, vil du blive ladt

tilbage for at gennemgå Den Store Trængselstid, og så
vil du, som en vildledt vantro, ende i helvede i al
evighed.
HVORDAN KAN DET VÆRE SANDT?
JESUS SAGDE DET!
“...Jeg vil komme igen og tage jer til mig, for at I
også skal være, hvor jeg er.” JOHANNES 14:3b. Jesus
Kristus kan ikke lyve. Han lovede at komme igen - og det
vil Han gøre - efter de, som er beredt, DE FRELSTE.
HVAD SKAL JEG GØRE?
OMVEND DIG – TRO – BLIV FRELST!
“Derfor skal I angre og omvende jer, for at jeres
synder kan blive udslettet.” AP. GERN. 3:19. “Tro på
Herren Jesus Kristus og du skal blive frelst, og dit hus.”
AP. GERN. 16:31. “For af nåde er I frelst ved tro, og det er
ikke af jer selv; det er Guds gave.” EFESERBREVET 2:8.

Skriv til os og lad os vide, hvis du har besluttet dig til at stole
på Jesus Kristus som din Frelser efter at læse denne traktat.
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