
Avsnitt 29:
Turordning

1 Tess 4:13-18
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem 
som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som 
inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och 
uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som 
insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta 
enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens 
ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en 
befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då 
skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som 
dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är 
kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta 
Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta 
därför varandra med dessa ord.

1 Kor 15:12
Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, 
hur kan då några bland er säga att det inte finns någon 
uppståndelse från de döda?

1 Kor 15:19-23
Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då 
är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus 
verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de 
insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom 
också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla 
dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men 
var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, 
när han kommer, de som tillhör honom.

1 Kor 15:51-52
Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi 
ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista 
basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå 
odödliga, och vi ska förvandlas.

02:00 - 03:08 

03:52 - 04:08 

04:16 - 06:42 

06:42 - 07:08 

1/4



Upp 20:4-5
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. 
Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för 
Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna 
eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år. 
Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. 
Detta är den första uppståndelsen.

1 Kor 14:8
Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo 
till strid?

Amos 4:12
Därför ska jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag ska 
göra så med dig, så bered dig att möta din Gud, Israel.

Matt 24:3
När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var 
ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: 
’Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din 
återkomst och den här tidsålderns slut?’
Matt 24:27
Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, 
så skall Människosonens ankomst vara.
Matt 24:37
Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid 
Människosonens återkomst.
Matt 24:39 
och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem 
alla - så skall Människosonens ankomst vara.

Matt 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.
Matt 24:29-30
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. 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.”
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Matt 24:31
Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska 
samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens 
ena ände till den andra.

Jes 30:27-30
Se, Herrens namn kommer fjärran ifrån med brinnande vrede 
och med tunga rökmoln. Hans läppar är fulla av harm, hans 
tunga är som förtärande eld. Hans andedräkt är som en ström 
som svämmar över och når ända upp till halsen, för han vill 
sålla hednafolken i förintelsens såll och lägga i folkens mun ett 
betsel som leder dem vilse. Då ska ni sjunga som under en natt 
då man firar helig högtid, och era hjärtan ska glädja sig som 
när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till 
Israels klippa. Och Herren ska låta höra sin majestätiska röst 
och visa hur hans arm drabbar med vrede och harm, med 
förtärande eldslåga, storm och störtregn och hagelstenar.

Jes 42:13
Herren drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en 
krigares iver. Han ropar högt, han höjer härskri och visar sin 
makt mot sina fiender.

Joel 2:11
Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans 
armé, stark är den som utför hans order, för Herrens dag är 
stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den?
Joel 3:16
Herren ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem 
så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för 
sitt folk, ett skydd för Israels barn.

Jer 25:30-31
Allt detta ska du profetera för dem och säga till dem: Herren 
ryter från höjden, han höjer sin röst från sin heliga boning. 
Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en 
vintrampare över jordens alla invånare. Larmet hörs till 
jordens ände, för Herren går till rätta med hednafolken, han 
ska döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet, 
säger Herren.

Matt 24:31
Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska 
samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens 
ena ände till den andra.

15:12 – 15:32

16:35 - 16:36 

16:37 - 16:39 

16:40 – 16:42

16:44 - 17:03 

20:36 - 20:41 



4/4

Apg 1:11-12
De sade: ’Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne 
Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka 
på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.’ Då 
vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas 
Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån.

Sak 14:3-4
Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som 
han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han 
stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. 
Och Olivberget ska klyvas mitt itu, från öster till väster, till en 
väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra 
hälften mot söder.

Joh 12:12-14
Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När 
de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de 
palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: 
’Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, 
han som är Israels kung!’ Jesus fann ett åsneföl och satt upp 
på det, som det står skrivet:

Matt 23:39
för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni 
säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
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