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De troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på 
bortrykkelsen 

 
 

 
Bortrykkelsen er virkelig og Bibelen har flere framtidsbilder på dette. 

 

Denne artikkelen vil se på flere framtidsbilder av bortrykkelsen i bibelske profetier, som viser at 
Gud alltid fjerner sitt folk fra vrede når Han forbereder en overnaturlig straff til den ikketroende 
hedenske verdenen. I artikkelen Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på 
jordens undergang undersøkte vi Herrens dag, den bibelsk profeterte hendelsen som er starten på 
endetiden. Herrens dag (også kjent som Den store trengsel) er utgytelsen av Guds vrede over den 
ikketroende verden ved en serie av overnaturlige dommer, i de siste sju årene før Harmageddon og 
Jesu annet komme. 
 
Bortrykkelsen, den overnaturlige fjerningen av trofaste troende i Jesus Kristus fra jorden, vil hende 
idet Herrens dag er i ferd med å sette inn. Kirken/menigheten – alle gjenfødte troende i Jesus 
Kristus vil bli rykket opp i luften og bli reddet like før Guds vrede kommer. Ved å se på Det Gamle 
Testamentets «skygger/speilbilder» av denne hendelsen vil vi se at Guds metode for å redde sitt 
folk før den kommende dom er gjentakende og åpenbar, og er med på å vise vei på når 
bortrykkelsen vil finne sted i den profetiske tidslinjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
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1. Noahs ark og storflommen – Framtidsbilde på bortrykkelsen 
 

 
Mens jorden led under Herrens dom, var trofaste Noah trygg i Arken. 

 
Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen 
spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte 
ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen 
kommer. (Matteus 24:37-39) 
 
For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i 
varetekt med mørkets lenker til dommen. Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, 
rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges 
verden. Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til 
et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Men han reddet den 
rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv. Ja, denne rettferdige 
mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så 
og hørte alt det onde de gjorde. Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser, men holder de 
urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag. (2.Peter 2:4-9) 
 
Historien om Noah og storflommen er et framtidsbilde på bortrykkelsen av kirken. Jesus Kristus sa at 
verden ville være akkurat «som i Noahs dager» da han forkynte om endetiden og de siste årene før 
Hans annet komme. I løpet av dagene før flommen forløp dagene på jorden med normale aktiviteter 
og de holdt på med alvorlige syndige forhold, som skjøt fart på grunn av tilstedeværelsen til 
nefilimkjempene, hybrider av som var et avkom av det seksuelle forholdet mellom falne engler og 
menneskekvinner. Gud var så forferdet over menneskehetens tilstand, og det forestående tap av en 
sjanse til å ha en fullstendig/ren menneskelig frelser, at flomdommen ble satt til å komme over 
verden. Verden var helt uforberedt på den kommende dommen, men Noah og hans familie var rede, 
takket være Gud. Dette er den samme tilstand som verden vil befinne seg i rett før Herrens dag/Den 
store trengsel. Verden vil holde på med det vanlige og sitt syndige opprør mot Gud og en 
overraskende dom vil komme ved åpningen av det sjette segl, som vi leser om i Johannes Åpenbaring 
6.  
 
Det sjette seglet, den påfølgende basunen og dommen som kommer maler et redselsfylt bilde av 
endetiden. Det vil komme et katastrofalt jordskjelv. Vannet vil bli forgiftet. Millioner på millioner vil 
dø i plager og katastrofer. Onde falne engler vil returnere til jorden og får tillatelse til å blande seg 
med menneskeheten og Antikrists styre vil starte. Livet vil gå fra det helt normale til det helt 
motsatte. Dette er en del av Guds dom over de ikketroende og de som hevder de er kristne, men 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/02/18/nefilim-kjemper-i-bibelen-utvidet/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/02/18/nefilim-kjemper-i-bibelen-utvidet/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+6&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+6&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/16/forklaringen-pa-lignelsen-om-de-ti-brudepikene-noen-kristne-vil-ga-glipp-av-bortrykkelsen/
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som ikke er født på ny. De sanne gjenfødte kristne vil unnslippe disse dommene ved at de blir 
bortrykt. Beretningen om Noahs ark er et framtidsbilde på Guds handlingsmønster for å beskytte 
Hans trofaste følgere. 
 
Noah unnslipper Guds vrede 
 
Som versene fra 2. Peter sier: «Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser». Prøvelsene her 
betyr «lidelse» eller «intens smerte». Noah fant nåde hos Gud fordi han var en av jordens siste sanne 
troende på Gud (i tillegg til å være 100% menneskelig og ikke korrumpert av nefilim). Gud advarte 
Noah om den kommende katastrofeflommen og instruerte ham til å bygge arken, slik at de kunne 
være beskyttet i tiden der Guds vrede ville komme over jorden. På akkurat samme måte som Noah 
og hans familie ble reddet fra Herrens dom over jorden og dens syndige mennesker, vil de som lever i 
troen på Jesus Kristus bli rykket bort før dommen på Herrens dag begynner.  
 
Noah går inn i arken 
 
Herren sa til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! For du er den eneste jeg i denne tid 
har sett som er rettferdig for meg. Av alle rene dyr skal du ta med deg sju par, hann og hunn 
sammen, og av alle dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn sammen, av himmelens fugler på 
samme måte, sju par, hann og hunn, for å holde hver art på hele jorden i live. For om sju dager vil 
jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter og utslette fra jorden alt som finnes, alt jeg 
har laget.» Og Noah gjorde alt som Herren hadde pålagt ham. (1.Mosebok 7:1-5) 
 
Noas inntreden på arken var sju dager før flommen begynte. Vers 5 bekrefter at Noah var lydig og 
fulgte Guds instruksjon. I de bibelske profetier er ofte «én dag» en symbolsk betydning på ett år, og 
disse versene er et framtidsbilde på at kirken vil bli rykket opp til Himmelen, for å bo hos Gud i sju år, 
mens Guds vrede blir utøst over jorden. 
 
Guds invitasjon 
 
Legg merke til at vers 1 i kapittel 7 sier: Herren sa til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! 
For du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg.» Gud inviterer Noah inn i 
arken for å være med Ham. Talemåten «Gå inn i» (engelsk: «Come …into») indikerer at Guds 
tilstedeværelse var på innsiden av arken. Dette er likt som da apostelen Johannes ble tatt med til 
Himmelen etter at Gud inviterte Ham i Åpenbaringsboken: Deretter så jeg, og se! – en dør var åpnet 
i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: «Stig 
opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» (Johannes Åpenbaring 4:1) 
 
Arken er et bilde på Himmelen, samme som Paktens ark, der Guds nærvær også var tilstede: «Der vil 
jeg møte deg. Alt det jeg pålegger deg å si til israelittene, vil jeg si deg fra soningsstedet mellom de 
to kjerubene som er over kisten med vitnesbyrdet.» (2.Mosebok 25:22) Det konsistente temaet er at 
den troende blir invitert til å være i sikkerhet i Guds nærvær. 
 
Døren 
 
Et interessant aspekt ved historien om storflommen er at da Noah og hans familie gikk inn i arken var 
det Gud selv som lukket døren: De som kom, hann og hunn av alt som er av kjøtt og blod, gikk inn 
slik Gud hadde pålagt Noah. Og Herren lukket igjen etter ham. (1.Mosebok 7:16) En dør i Himmelen 
er også et symbol som blir brukt i profetiene om bortrykkelsen. Som vi så fra verset fra 
Åpenbaringsboken så apostelen Johannes en dør som var åpnet inn til Himmelen, før han ble rykket 
opp. Da Jesus snakket om den trofaste kirken i Filadelfia, sa Han:  
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/16/forklaringen-pa-lignelsen-om-de-ti-brudepikene-noen-kristne-vil-ga-glipp-av-bortrykkelsen/
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Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: 
Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan 
stenge, og stenger så ingen kan åpne: Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en 
åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke 
fornektet mitt navn. Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er 
jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg 
har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den 
tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.  
(Johannes Åpenbaring 3:7-10) 
 
Jesus beskriver seg selv som Han som åpner og lukker dører. Og som en belønning for deres 
trofasthet blir kirken i Filadelfia lovet å bli beskyttet «gjennom den tiden av prøvelser som skal 
komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.» Legg merke til at ordet «prøvelser» 
igjen er brukt som en referanse til Guds vrede under Den store trengsel. Slik Noah ble beskyttet fra 
storflommen som rammet hele jorden, slik vil de troende være trygge sammen med Jesus gjennom 
dommen som kommer på Herrens dag/Den store trengsel. Og akkurat slik Gud lukket døren etter 
Noah på arken, slik vil Jesus lukke døren bak de trofaste kristne så de kan være trygge i Himmelen når 
Guds vrede utøses over jorden på Herrens dag. 
 

2. Lot unnslipper Sodoma 
 
På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men 
den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem 
alle. Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg. (Lukas 17:28-30) 
 
Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et 
avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Men han reddet den 
rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv. Ja, denne rettferdige 
mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så 
og hørte alt det onde de gjorde. Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser, men holder de 
urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag. (2.Peter 2:6-9) 
 
Lot var en som trodde på Gud og som levde i en ond og syndig by. Da engler kom og besøkte Lot 
krevde alle mennene, både unge og gamle, å få dem slik at de kunne seksuelt samkvem med dem (lik 
det ulovlige seksuelle forholdet mellom falne engler og menneskekvinner på Noahs tid). Lot ble 
frustrert og oppgitt over det ekstreme som foregikk i byen fordi han levde i troen på Herren og Hans 
rettferdighet. Herren var så rasende på Sodoma og Gomorra at Han ville utslette dem med ild og 
svovel. Men før denne overnaturlige straffen fant sted, advarte igjen Gud sine trofaste følgere om 
den kommende dommen ved å sende to engler, som fremstod som menn for Lot, for å la Lot og hans 
familie få vite at de ville bli spart: 
 
 Da sa mennene til Lot: «Har du ellers noen her, en svigersønn, sønner eller døtre eller andre som 
tilhører deg i byen, så før dem bort herfra. For nå skal vi ødelegge dette stedet. Klageropet for 
Herrens ansikt er blitt så stort at Herren har sendt oss for å ødelegge byen.» Da gikk Lot ut og 
snakket med svigersønnene sine, de som skulle ha døtrene hans. Han sa: «Skynd dere bort fra dette 
stedet! For nå vil Herren ødelegge byen!» Men svigersønnene trodde at han holdt dem for narr. 
    Da det grydde av dag, skyndte englene på Lot og sa: «Dra av sted! Ta med deg din kone og de to 
døtrene dine som er her, så du ikke blir revet bort når byen straffes!» Men da han nølte, tok 
mennene ham og hans kone og de to døtrene i hånden, for Herren hadde omsorg for ham. De førte 
ham bort og brakte ham i sikkerhet utenfor byen. 
    Da de hadde ført dem ut, sa en av mennene: «Flykt for livet! Se deg ikke tilbake, og stans ikke 
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noe sted på sletten. Flykt til fjells så du ikke blir revet bort.» Men Lot svarte dem: «Å nei, herre! Se, 
din tjener har funnet nåde for dine øyne. Du har vist stor godhet mot meg og berget livet mitt. Men 
jeg kan ikke flykte til fjells. For da kunne ulykken ramme meg, så jeg døde. Se, den byen der er så 
nær at jeg kan flykte dit, og den er så liten. La meg få rømme dit, så jeg kan berge livet! Byen er jo 
så liten.» Da sa han til ham: «Ja, jeg gjør som du vil også når det gjelder dette. Den byen du 
nevner, skal jeg ikke ødelegge. Skynd deg, flykt dit! For jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet 
dit.» – Derfor heter byen Soar. 
    Da solen gikk opp over landet, kom Lot fram til Soar. Da lot Herren svovel og ild regne over 
Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen. Han ødela disse byene, hele sletten, alle som 
bodde i byene, og alt som vokste på marken. (1.Mosebok 19:12-25) 
  
Lot ble flyttet fra Sodoma på en overnaturlig måte (engler eskorterte Lot og familien ut av byen) like 
før ild og svovel regnet ned. Det samme mønsteret for bortrykkelsen som vi så hos Noah er 
fremtredende her også: 1) Gud forbereder seg på å øse ut sin dom over de onde. 2) Han sender en 
advarsel til de som følger Ham trofast. 3) Dommen kommer ikke før de trofaste har blitt trygt fjernet. 
 

3. Påsken 
 
Beretningen om hvorfor jødene feirer påske leser vi om i 2. Mosebok. Gud sendte sin siste og verste 
plage mot farao og egypterne, som var et herrefolk over Israels tolv stammer. Herren skulle sende en 
engel som skulle drepe hver eneste førstefødte sønn i Egypt, som en endelig straff mot den syndige 
og hedenske farao, som undertrykte og holdt Guds utvalgte folk som slaver. Og Herren instruerte 
Moses til å fortelle israelittene at de ville bli reddet og beskyttet fra straffen som ble utøst, dersom 
de ofret et lam og fulgte de spesifikke instruksene som Gud hadde fortalt Moses: 
 
Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet fra skålen på 
bjelken over døren og på de to dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før 
om morgenen. For Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på 
bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å 
slå dere. (2.Mosebok 12:22-23) 
 
Mønsteret og typologien til bortrykkelsen blir tydelig også i denne historien. De troende blir advart 
av Gud at en kommende dom er i emning og at de vil bli spart for den. Gud instruerte israelittene til å 
stryke blod over døren og på de to dørstolpene, lukke døren og holde seg innendørs. Akkurat som 
det var med Noah og med apostelen Johannes er døren et symbol på beskyttelse ved dommens 
utgytelse. Og akkurat slik vil det bli ved bortrykkelsen, de troende blir beskyttet og vil ikke lide noen 
skade, mens den ikketroende verden vil lide under Guds vrede. 
 

4. Moses snakker med Gud på Sinaifjellet 
 

 
Gud steg ned fra Himmelen, akkurat slik Jesus vil ved bortrykkelsen. 
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Da sa Herren til Moses: «Se, jeg kommer til deg i en tett sky, så folket kan høre når jeg snakker 
med deg. Da vil de stole på deg for alltid.» Moses fortalte Herren hva folket hadde sagt. Herren sa 
til Moses: «Gå til folket. Du skal hellige dem i dag og i morgen, og de skal vaske klærne sine. Den 
tredje dagen skal de holde seg klare, for på den dagen skal Herren stige ned på Sinai-fjellet for 
øynene på hele folket. Du skal trekke opp en grense foran folket og si: Vokt dere for å gå opp på 
fjellet eller røre ved foten av det! Hver den som rører ved fjellet, skal dø. Ingen hånd må røre ham. 
Han skal steines eller skytes. Enten det er et dyr eller et menneske, skal det ikke få leve. Når det 
lyder et langt hornstøt, kan de gå opp på fjellet.» Så gikk Moses ned fra fjellet til folket. Han 
helliget dem, og de vasket klærne sine. Han sa til folket: «Hold dere klare den tredje dagen! Kom 
ikke nær noen kvinne!» 
    Da det ble morgen den tredje dagen, tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, 
og det gjallet høyt fra bukkehorn. Alt folket i leiren skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av 
leiren for å møte Gud, og de stilte seg ved foten av fjellet. Hele Sinai-fjellet sto i røyk fordi Herren 
hadde steget ned på det i ild. Røyken steg opp som røyken av en smelteovn, og hele fjellet 
skalv. Lyden av bukkehorn ble sterkere og sterkere. Moses snakket, og Gud svarte ham med høy 
røst. 
    Da steg Herren ned på toppen av Sinai-fjellet. Herren kalte Moses opp til toppen av fjellet, og 
Moses gikk opp. (2.Mosebok 19:9-20) 
 
I denne utrolige historien fra 2. Mosebok kommer Herren bokstavelig ned til jorden for å snakke med 
Moses og Israels 12 stammer. Legg merke til parallellene til bortrykkelsen fra Bibelprofetiene. Gud 
selv stiger frem fra Himmelen i en sky akkurat slik som 1. Tessaloniker bekrefter at Jesus selv vil stige 
frem i skyene: 
 
Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge 
som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også 
ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: 
Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som 
er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren 
selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og 
ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være 
sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!  
(1.Tessaloniker 4:13-18)  
 
Folket blir fortalt på forhånd at de vil samles for å møte Herren, akkurat slik menigheten/kirken som 
blir bortrykt vil samles for å møte Herren (legg også merke til at «Herren kalte Moses opp» for å 
møte Ham i skyen). De må også forberede seg på Herrens ankomst ved å vaske deres klær. I 
Åpenbaringsboken ærer Jesus kirken i Sardes for de få troende som var igjen i menigheten «som ikke 
har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer, 
skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet 
hans for min Far og hans engler.» (Johannes Åpenbaring 3:4-5) Rene klær er symbolsk for Kristi 
rettferdighet som alle gjenfødte kristne mottar. 
 
En annen interessant parallell er at Guds stemme blir beskrevet som en basun når 1.Tessalonikerbrev 
beskriver bortrykkelsen. (Tar her med oversettelsen fra Norsk Bibel 88, som beskriver dette bedre): 
 
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med 
Guds basun. (1.Tessaloniker 4:16 NB88) 
 
I motsetning til populære tolkninger, er det forfatterens syn at «Guds basun» ikke er et fysisk eller 
himmelsk instrument. Det er Guds stemme. Avsnittet vi har lest fra 2. Mosebok 19 linker Guds 
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stemme også med lyden av en basun. (Bibelselskapets 2011 oversettelse sier lyden av «bukkehorn», 
mens Norsk Bibel 88 sier «basun». De engelske bruker ordet «trumpet» konsekvent over hele linjen):  
 
Så skjedde det på den tredje dagen, da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne. En tung 
sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv folket i leiren. (2.Mosebok 19:16 NB 
88) 
 
I Septuaginta er «salpiggo» det greske ordet for «basun». En liknende forbindelse finner vi når 
apostelen Johannes blir tatt med opp til Himmelen i Åpenbaringsboken 4: Deretter så jeg, og se! – en 
dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til 
meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» (Johannes Åpenbaring 4:1) I dette 
verset hører Johannes Jesu stemme, gjenoppstått og sittende på Guds trone i Himmelen. Og Jesu 
stemme blir beskrevet som en basun, der det samme greske ordet «salpiggo» blir brukt, akkurat som 
i 2. Mosebok. Så Gud selv som stiger frem, lyden av «Guds basun» og at de troende samles, 
frembringer et framtidsbilde av den kommende bortrykkelsen. 
 

5. Innsettelsen av tempelets presteskap 
 
3. Mosebok kapittel 8 beskriver innsettelsen av Aron og hans sønner, som ble utvalgt av Gud til å 
være yppersteprester over nasjonen Israel. Det ble gjort ofringer og rituelle renselsesprosesser for å 
gjøre dem klare til deres tjeneste, alt var instruert av Gud. Nasjonen samlet seg ved tabernaklet 
(stedet der Gud dvelte på jorden) og Aron og hans sønner ble fortalt: «Og i sju dager skal dere ikke 
forlate inngangen til telthelligdommen, helt til den dagen innvielsestiden er til ende. I sju dager 
skal innvielsen vare. Som dere har gjort det i dag, slik har Herren påbudt at det skal gjøres siden, til 
soning for dere. Dere skal holde dere ved inngangen til telthelligdommen i sju dager, både dag og 
natt, og akte på det som Herren har bestemt, så dere ikke skal miste livet. For det har jeg fått 
påbud om.» (3.Mosebok 8:33-35) Det er framtidsbilder i disse versene også. Israelittene var samlet 
utenfor tabernaklet de sju dagene prestene var på innsiden. Apostelen Paulus sier om bortrykkelsen 
at vi skal samles hos Jesus: «Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos 
ham..» (2.Tessaloniker2:1) Hebreerne kapittel 7 og 8 beskriver Jesus som de kristnes yppersteprest 
og at tabernaklet er et bilde på hva som skal finne sted i Himmelen. Ved bortrykkelsen vil kirken være 
i Himmelen, Guds bolig, og stå samlet foran vår yppersteprest Jesus Kristus. Dette avsnittet beskriver 
også instruksjonen om å holde seg innenfor lukkede dører i sju dager. 
 

6. Rahab 
 
I Josva sin bok leser vi historien om Rahab, en hedensk prostituert kvinne som drev et horehus i 
Jeriko. Dette var en hedensk by som var i ferd med å bli angrepet av israelittene. Gud skulle nå lede 
dem til en overnaturlig seier mot Jeriko og knuse byen. Rahab som fryktet Gud og trodde på Hans 
makt, hjalp til med å gjemme to israelske spioner som sjekket ut byen før det store slaget. Josva, 
israelittenes leder (som er et framtidsbilde på Jesus Kristus og Josvaboken er en parallellskrift til 
Åpenbaringsboken) anerkjente Rahabs tro og den tjenesten hun utførte, ved å risikere sitt eget liv for 
å beskytte de israelske spionene. Det hun gjorde var i sann tro til den sanne Bibelens Gud. Straks 
spionene var returnert, gav Josva en streng kommando før angrepet:  
 
Til de to mennene som hadde spionert i landet, sa Josva: «Gå inn i huset til den prostituerte 
kvinnen. Før henne ut sammen med alle som hører henne til, slik dere har lovet henne med ed.» Da 
gikk de unge spionene og førte ut Rahab og hennes far og mor og brødre og alle som hørte henne 
til. Alle slektningene hennes førte de ut og lot dem få slå seg ned utenfor Israels leir. Men byen og 
alt som var i den, brente de opp. Bare sølvet og gullet og gjenstandene av kobber og jern la de i 
skattkammeret i Herrens hus. (Josva 6:22-24) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=hebr+7&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=7ZnyvaLr2bTDn6GPS8d8+yfnPHipY30u3sBQ7Yn3Q1lXnKc32qmGJw++3SuaV07D
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/13/historien-om-rahab-et-portrett-om-mot/
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/11/16/josvas-store-kamp-et-framtidsbilde-pa-krigen-mot-antikrist/
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/11/16/josvas-store-kamp-et-framtidsbilde-pa-krigen-mot-antikrist/
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Rahab, ei kvinne som trofast trodde Gud, levde i en ond, hedensk by, ble reddet og fraktet i 
sikkerhet, ut av byen, før Gud utøste sin vrede og brant ned byen til grunnen, ødelagt og forbannet. 
Igjen ser vi det samme profetiske mønsteret som vi finner i Skriften om bortrykkelsen: de trofaste blir 
advart mot Guds kommende vrede, de blir fjernet uten at de blir lidende, og så kommer Guds vrede 
over de ikketroende. 
 

7. Guds egen profeti 
 
I Jesaja 26 står det en lite brukt profeti om bortrykkelsen: 
 
Slik en kvinne vrir seg og skriker når riene kommer og hun skal føde, slik er vi for ditt ansikt, Herre. 
Vi var med barn, vi fikk rier, men vi fødte vind. Vi har ikke brakt landet frelse, ingen blir født til å bo 
på jorden. 
 
Dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som ligger i støvet! 
For din dugg er en dugg av lys, og jorden gjør dødninger levende. 
 
Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg! Hold deg skjult et øyeblikk til harmen er 
gått over! 
 
Og se, Herren går ut fra sitt sted for å kreve dem som bor på jorden, til regnskap for deres synd. 
Jorden skal vise fram sitt blod og ikke lenger skjule de drepte. (Jesaja 26:17-21)  
 
Legg merke til at de to versene refererer til fødselsrier og fødselsprosessen. Dette er de samme 
referansene som blir brukt i Matteus 24 for å beskrive begynnelsen av endetiden. Vers 19 profeterer 
at «dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp», som indikerer at det vil bli en oppstandelse. 
Dette passer sammen med beskrivelsen av bortrykkelsen i 1.Tessaloniker 4:16 som sier: «de døde i 
Kristus skal stå opp først.» Jesaja 26:19 er oversatt slik i den norske King James utgaven fra 
Bibelforlaget: «Dine døde skal leve; sammen med min døde kropp skal de stå opp» som er en 
referanse til Guds døde kropp som oppstod fra det døde (som ble oppfylt ved Jesu Kristi oppstandelse 
– som er den «første frukt» av alle de bortrykte hellige). De som døde i troen på Jesus Kristus vil 
virkelig bli forvandlet (gitt nye himmelske legemer) og bli rykket opp til Himmelen for å være hos 
Jesus.  
 
Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg! Hold deg skjult et øyeblikk til harmen er 
gått over! (Jesaja 26:20) 
 
I vers 20 ser vi at det blir gitt en instruks til dem som lever at de må gå inn på sine rom og lukke 
dørene. Igjen ser vi symbolikken om bortrykkelsen er fremtredende; brudekammerset. Døren blir 
lukket og de på innsiden forblir trygge mens Guds vrede herjer på utsiden. Johannes Åpenbaring 
14:10 beskriver Guds vrede i endetiden over dem som tilber Antikrist slik: (da) skal han få drikke av 
Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og 
svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.  
 
«Harmen» som blir nevnt i Jesaja 26 er en tydelig referanse til Herrens dag. Implikasjonen er at mens 
Gud straffer synderne og de som avviste Ham, vil trofaste gjenfødte kristne bli bevart trygt i 
Himmelen inntil Guds vrede er over. 
 
Og se, Herren går ut fra sitt sted for å kreve dem som bor på jorden, til regnskap for deres synd. 
Jorden skal vise fram sitt blod og ikke lenger skjule de drepte. (Jesaja 26:21) 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=matt+24&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://www.hermon.no/nettbibelen/
https://www.hermon.no/nettbibelen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/


Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

9 
 

Vers 21 passer med beskrivelsen av Herrens dag, ved at Gud straffer den ikketroende syndige verden 
som har avvist Ham og evangeliet om Jesus Kristus gang på gang, til fordel for synd og forførelsen fra 
Antikrist. Dette vil bli Herrens dag/Den store trengsel, og igjen blir de troende advart, fjernet og 
gjemt trygt mens Herrens vrede kommer over de ikketroende. 
 

Konklusjon 
 
Bortrykkelsen er Guds redningsplan for Hans trofaste følgere før Han utøser sin vrede over den 
syndige jorden som har avvist Ham. Gjennom Bibelens framtidsbilder viser Gud oss sitt mønster for 
hvordan Han redder sine trofaste. Ved hver anledning advarer Gud sin trofaste følgere om den 
kommende dom, de forbereder seg og skuer etter Hans ankomst, og blir fullstendig spart og fjernet 
fra all Guds vrede under Herrens dom. Apostelen Paulus skriver følgende til menigheten i Tessaloniki 
om endetiden og Herrens dag: «For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår 
Herre Jesus Kristus.» (1.Tessaloniker 5:9). For de sanne gjenfødte kristne i Jesus Kristus vil ikke 
Herrens dag bli en fryktelig opplevelse, nei de vil bli trygt fraktet bort for å møte Jesus i skyene og bo 
i deres Fars hus i sju år, inntil Guds vrede har blitt utøst over den syndige jorden. 
 
«Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den 
dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over 
hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal 
hende, og bli stående for Menneskesønnen.» (Lukas 21:34-36) 
 
   
  

 
 

 
 


