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Den blodrøde månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen 
 
 

 
Det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen blir avslørt i Åpenbaringsboken. 

 

Bortrykkelsen, den overnaturlige samlingen av alle gjenfødte kristne, både levende og døde, som 
skal møte Jesus Kristus i skyene og reise med Ham til Himmelen, er et av de mest debatterte 
emnene i kristne kirker. Mens de fleste er enige i at dette er beskrevet i Skriften har tidspunktet 
forblitt et mysterium som har provosert fram hundretusenvis av debatter og diskusjoner om når 
endetiden vil inntreffe. Denne artikkelen vil vise utfra Bibelen at formålet og tidspunktet for 
bortrykkelsen kan forklares på Skriften alene og gir en annen tolkning fra de tre vanligste 
bortrykkelsesmodellene som blir diskutert i dag.  
 
 «Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene.»  
(Amos 3:7) 
 
Vi anbefaler at du leser Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang og De 
troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på bortrykkelsen, da denne artikkelen er 
blitt skrevet med utgangspunkt i at man har lest disse to artiklene. I den første artikkelen tok vi for 
oss den vrede som Gud skal utøse over den ikketroende verden. I den andre artikkelen viser vi at Gud 
har vist sitt handlingsmønster gjennom hele Bibelhistorien, at Han redder og bevarer sin trofaste 
følgere før Hans vrede blir utøst. Bortrykkelsen er den siste av en slik art som vil finne sted før 
endetiden setter inn; de siste sju år på jorden før Jesu annet komme. Uttrykket «Den blodrøde måne-
bortrykkelsen» (eng. «The Red Moon Rapture») er fremmet av Bibellærer og forfatter Peter 
Goodgame og beskriver nøyaktig tidspunktet for bortrykkelsen. 
 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
http://www.redmoonrising.com/
http://www.redmoonrising.com/
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Bortrykkelsen i Skriften – en flukt og et bryllup 
 

 
«Deretter skal vi som er igjen og ennå lever,  

bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften..» (1.Tessaloniker 4:17)   

 
 
Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et 
øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og 
vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli 
kledd i udødelighet. (1.Korinter 15:51-53) 
 
For å virkelig skulle forstå bortrykkelsen, er vi nødt til å undersøke hensikten med den. Bortrykkelsen 
tjener som en flukt for kirken – kristne som er født på ny og som lever i troen på Jesus Kristus – fra de 
ødeleggende overnaturlige katastrofene som blir sent som en dom over verden på Herrens dag. 
Apostelen Paulus bekrefter at Herrens dag vil være en straff over den ikketroende verden: 
 
For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: «Fred og ingen fare», 
da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de 
kan ikke slippe unna. Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere 
som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la 
oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru! (1.Tessaloniker 5:2-6) 
 
Herrens dag som blir skrevet om gjentatte ganger i Det Gamle Testamentet er den hendelsen som er 
begynnelsen på jordens undergang. Det er viktig å forstå de bibelske tekstene angående Herrens dag 
for å virkelig forstå timingen og hensikten med endetiden og bortrykkelsen. Apostelen Paulus 
bekrefter at dette er vanskelig da han ledet av Den Hellige Ånd skriver at «Herrens dag kommer som 
en tyv om natten.» Han beskriver at verden opplever og tror at de har klart å oppnå global fred og 
trygghet. Ting er ikke bare ok i verden, det høres ut som at nasjonene beveger seg i retning av å være 
i full fred med hverandre. Det er tydelig at endetidens hendelser ikke har startet enda. Og så, ut av 
ingenting kommer Herrens dag. 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/16/forklaringen-pa-lignelsen-om-de-ti-brudepikene-noen-kristne-vil-ga-glipp-av-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
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Ødeleggelsene som finner sted på Herrens dag etterlater ingen spørsmål 

 om det er Gud selv som straffer den ikketroende verden. 
 

Legg merke til at Paulus lager en distinksjon mellom kirken (som han kaller «dere» som er 
flertallsformen av «deg») og den ikketroende verden som har avvist Gud («de»). Denne forskjellen er 
viktig for å forstå Bibelprofetier da Jesus tar i bruk det samme språket i profetiene vi finner i 
evangeliene (som Paulus med vilje gjenforteller). Paulus forsikrer kirken i Tessaloniki at «dere» 
(kirken) vet at Herrens dag vil komme helt uventet. På dette tidspunkt vil «de» (den ikketroende 
befolkningen på jorden) oppleve at plutselig kommer undergangen over dem og de vil ikke slippe 
unna. Paulus sier i det neste verset: «Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme 
uventet på dere som en tyv.» Ordene «komme uventet» er oversatt fra det greske ordet 
«katalambano» som betyr «ta tak i» eller «å eie». Kristne vil ikke bli skadet eller lide på Herrens dag. 
Vi vil unnslippe. Vi vil bli rykket bort. 
 
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 26:19-21) 
 
Verset fra Jesaja 26: «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» har den 
samme beskrivelsen om bortrykkelsen som blir gitt i 1.Tessaloniker 4:16-17: «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.» – De døde vil gjenoppstå og få deres nye 
kropper først.  
 
«Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg! Hold deg skjult et øyeblikk til harmen er 
gått over!» Her blir de troende på Gud instruert til å lukke døren og gjemme seg til vreden har gått 
over. Eksempelet med døren blir brukt mange ganger i Skriften for å indikere at Herren fjerner og 
skjuler sitt folk før Han utøser en dom over den syndefulle jorden. Ved bortrykkelsen vil de troende 
bli skjult i deres rom i Himmelen helt fram til Herrens dag, omtalt ofte i Skriften som «vreden», er 
over. 
 
Legg merke til at vers 21 i Jesaja 26 sier: «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.» Dette henviser igjen til Herrens dag – den tiden da Gud selv vil straffe den syndige verden 
med basun og vredesskål-dommene, som blir beskrevet i Åpenbaringsboken. Å forstå Herrens dag og 
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de mange gammeltestamentlige skrifter som omtaler den, er viktig for å forstå endetiden. Når vi 
først har fått det klart for oss, er tidspunktet for bortrykkelsen mye enklere å forstå. 
 

Det femte segls martyrer – forløpet til bortrykkelsen 
 

 
Martyrene spør Herren «Hvor lenge?» før deres blod blir hevnet. 

 

Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds 
ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor 
lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på 
jorden?» Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en 
liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt.  
(Johannes Åpenbaring 6:9-11) 
 
Sjelene til troende under alteret ved åpningen av det femte seglet gir oss en viktig innsikt i 
tidspunktet for bortrykkelsen. Her har vi enda et kritisk punkt i Bibeltolkning – gruppen med sjeler 
under alteret er ikke den bortrykte kirken, heller ikke er de troende som har dødd tidligere. Skriften 
er klar på at denne spesielle gruppen med mennesker er martyrer – troende som har blitt myrdet for 
sin tro opp igjennom historien. Og de roper ut til Gud for å spørre: «Hvor lenge vil du vente før du 
holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?» Herrens dag er 
tidspunktet for Herrens hevn over jorden for dens synd og dens drap på de som har trodd på Gud. 
Ved åpningen av det femte segl har ikke dette startet enda, fordi de døde martyrene spør fortsatt, 
«Hvor lenge» er det til Gud vil sette i gang sin dom over jorden. Dette er veldig viktig – på dette 
tidspunkt – enhver bortrykkelsesmodell eller teori som antyder at endetiden startet før åpningen av 
det femte seglet tar feil. Vi ser en videre bekreftelse på dette i budskapet fra Jesus i evangeliene der 
Han beskriver de første seglene i Åpenbaringsboken 6: 
 
Jesus begynte da med å si: «Pass på at ikke noen fører dere vill! Mange skal komme i mitt navn og 
si: ‘Det er jeg!’ Og de skal villede mange. Når dere hører om kriger og det går rykter om krig, så la 
dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. (Markus 13:5-7) 
 
Jesus beskriver her de to første seglene i åpenbaringsboken 6 og bekrefter at «ennå er ikke enden 
kommet.» Endetiden starter på Herrens dag, som er ved åpningen av det sjette seglet. Selv om den 
tradisjonelle «før trengselstiden modellen» av bortrykkelsen, som plasserer Herrens dag (som de 
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kaller «sju års trengselen») og bortrykkelsen ved åpningen av det første seglet, er det ikke korrekt. I 
tillegg tar de som mener at de kristne skal oppleve trengselstiden også feil, ved at de også plasserer 
Herrens dag ved åpningen av det første seglet. Joel kapittel 3, som beskriver hva som skal skje før 
Herrens dag setter inn, og bekrefter dermed at åpningen av det sjette seglet er begynnelsen på 
endetiden: Solen forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og 
skremmende. (Joel 3:4) Tegnet som blir beskrevet ved at månen blir blodrød og at solen blir mørk 
dukker kun opp en plass til i hele Bibelen, nemlig ved åpningen av det sjette seglet. 
 
Martyrene under alteret bekrefter at Herrens dag ikke har startet ved åpningen av det femte seglet. 
Disse kristne martyrene blir fortalt av Gud om å vente enda litt lenger, inntil de siste martyrene i 
kirkens tidsalder har blitt drept for sin tro. Derimot blir de gitt hvite klær etterpå, som er et tegn på 
bortrykkelsen. Og så finner bortrykkelsen sted: 
 
Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds 
ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor 
lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på 
jorden?» Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en 
liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt.  
 
Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en 
sørgedrakt, fullmånen ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne 
frukter drysser av et fikentre i storm. Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og 
hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de 
mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. Og de sa til 
fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for 
vreden fra Lammet. For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?» 
(Johannes Åpenbaring 6:9-17) 
 
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og 
tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og 
de ropte med høy røst: «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet.» 
 
Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen 
med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa: «Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og 
velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» 
 
En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor 
kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut 
av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.  
(Johannes Åpenbaring 7:9-14) 
 
Jordskjelvet ved åpningen av det sjette seglet er starten på Herrens dag og hendelsen før det er 
tidspunktet er tidspunktet for kirkens bortrykkelse. Martyrene ved det femte seglet blir gitt deres 
hvite klær (som representerer den bortrykte kirken) først – fordi de døde i Kristus blir først rykket 
opp. Da er det sjette seglet åpnet, den blodrøde månen og den mørke solen manifesterer seg for 
menneskene på jorden og Herrens dag begynner med et stort globalt jordskjelv. 
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Den store skaren i Åpenbaringsboken 7 – den bortrykte kirken 
 

 
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran 

tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: «Seieren kommer fra 
vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet.» (Johannes Åpenbaring 7:9-10) 

 

I gjennom hele Åpenbaringsboken flytter Johannes sitt perspektiv seg fra Himmelen til jorden. Ved 
beskrivelsen av det sjette seglet tar Johannes for seg hendelser på jorden (solen blir mørk, månen blir 
blodrød, jordskjelv etc.). I det neste avsnittet i Åpenbaringsboken 7 beskriver Johannes de 144000 
jødiske vitnene som har fått Guds segl og vitner om evangeliet på jorden. Så flytter han perspektivet 
tilbake til Himmelen. Og det neste han ser i Himmelen er den den store skaren i Åpenbaringsboken 7: 
«så stor at ingen kunne telle den» (Johannes Åpenbaring 7:9) 
 
Denne gruppen av «av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» som står foran Jesu trone er 
den bortrykte kirken. Mange forfattere og nettsider tror at denne gruppen er kristne, som har blitt 
drept av Antikrist i løpet av Den store trengsel, men Skriften sier ikke det. I versene før har Johannes 
allerede beskrevet martyrene som har blitt drept for sin tro og når den store skaren i 
Åpenbaringsboken 7 dukker opp fra intet (i henhold til språket i vers 9, som kommer tydeligere frem i 
King James oversettelsen: «Deretter så jeg, og se….» indikerer en plutselig overraskelse). Johannes 
aner ikke hvem de er. Dette er verdt å se nærmere på: 
 
En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor 
kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut 
av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de 

https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/hvem-er-de-144-000/
https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/hvem-er-de-144-000/
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for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin 
bolig over dem. (Johannes Åpenbaring 7:13-15) 
 
Den store trengsel er en annen terminologi for Herrens dag. Som vi har beskrevet i artikkelen 
Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang blir disse betegnelsene brukt 
om hverandre i Skriften. Bibellærer Peter Goodman skriver: 
 
«Adjektivet ‘store’ er nødvendig for å skape en distinksjon mellom endetidens «store trengsel» og 
den «trengselen» som begynte for kirken allerede i det første århundret e.Kr. Kirken ble fortalt fra 
begynnelsen av at den ville bli forfulgt og har opplevd trengsel hele tiden. Dette kommer fram i flere 
tekster fra Bibelen: 
 
De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen og sa: «Vi må gå inn i Guds rike 
gjennom mange trengsler.» (Apostlenes Gjerninger 14:22) 
 
Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom 
ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds 
herlighet. Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir 
utholdenhet..(Romerne 5:1-3) 
 
De troende må forstå at de vil kontinuerlig møte «trengsel» når man holder fast ved og proklamerer 
sin tro. Men, Bibelen legger ikke frem noen bevis på at de troende må forberede seg på å måtte gå i 
gjennom Den store trengsel. Faktisk er det motsatt. 
 
Det er bare funnet tre tilfeller av terminologien «Den store trengsel» i Bibelen. Ved å studere disse 
avsnittene kommer det tydelig fram at Den store trengsel vil vare gjennom hele Herrens dag og at de 
troende blir lovet å bli skånet fra den. 
 
Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig 
sted – la den som leser opp, tyde det! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på 
taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, og den som er ute på markene, må ikke vende 
hjem for å hente kappen sin. Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! Men be om 
at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det komme en trengselstid så stor 
som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. (Matteus 
24:15-21) 
 
Noen av de som studerer profetier konkluderer med at Jesus mente at Den store trengsel bare skulle 
brukes om den siste halvdelen av Daniels syttiende uke. Det er sant at Jesus refererte til den 
tidsperioden ved å beskrive den som en trengselstid, men han modifiserte umiddelbart sin 
beskrivelse til å være perioden med den største trengsel. Hele Herrens dag, Daniels syttiende uke, vil 
være Den store trengsel, men trengslene i siste halvdel vil være enda større. (kilde) 
 
Terminologien «de som kommer ut av den store trengsel», som blir brukt av engelen som snakker 
med Johannes, indikerer en plutselig redning. Den greske terminologien «erchomai» som blir brukt 
her blir gitt en spesiell kvalifikasjon for sin betydning i Strong’s concordance: 
 
«5774 Tilstedeværelse – nåtiden 
Den nåværende tiden representerer et enkelt faktum eller virkelighet som blir sett og som skjer i 
sanntid. I de fleste tilfeller korresponderer det med det engelske/norske nåtid. Noen fraser som 
kanskje vil bli gjengitt som fortid på engelsk/norsk vil ofte bli skrevet i nåtid på gresk. Dette er 
terminologier som blir kalt «historisk tilstedeværelse», og dramatiserer hendelsen som er 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
http://www.redmoonrising.com/RMRbook/Ch7.htm
http://www.eliyah.com/lexicon.html
http://lexiconcordance.com/greek/5774.html
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beskrevet som om leseren var der og så på hendelsen. Noen engelske/norske oversettere gjengir 
slike historiske tilstedeværelser i fortid, mens andre tillater tilstedeværelsen å forbli i nåtiden.» 
 
Med andre ord så kan vi lese verset slik at Johannes ser mennesker som akkurat har blitt reddet fra 
Den store trengsel da den starter, i motsetning til å se kristne som har blitt drept i løpet av Den store 
trengsel (og husk at Skriften ikke sier at denne skaren i Åpenbaringsboken 7 var martyrer, eller at de i 
det hele tatt hadde gått gjennom døden.) Denne tolkningen stemmer overens med Jesu beskrivelse 
av endetiden i Lukasevangeliet: 
 
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 21:36) 
 
Dette kommer tydeligere frem i Bibelen Guds Ord (King James): 
 
Våk derfor, og be hver tid og stund om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som 
skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen. (Lukas 21:36 King James) 
 
Og i Norsk Bibel 88: 
 
Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, 
og bli stående for Menneskesønnen. (Lukas 21:36 NB 88) 
 
Som vi så i artikkelen De troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder 
på bortrykkelsen skal de troende unnslippe alt dette. Gud har gitt oss framtidsbilder av 
bortrykkelsen gjennom hele Det Gamle Testamentet. Gud har vist oss sitt handlingsmønster ved at 
Han alltid får sine trofaste følgere i sikkerhet rett før dommen over den ikketroende verden setter 
inn. Når samlingen av den store skaren av bortrykte kristne skjer i Himmelen, har de ikke bare 
unnsluppet Herrens dag/Den store trengsel, men de står virkelig foran tronen til Gud Faderen og 
Jesus. 
 

Vrede på jorden – Frelse i Himmelen 
 

 

 
Åpningen av det sjette seglet vil lede til et katastrofalt jordskjelv, 

 som markerer begynnelsen på endetiden. 

https://www.hermon.no/nettbibelen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
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Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte 
de seg i huler og mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul 
oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. For den store vredesdagen 
er kommet, og hvem kan da bli stående?» (Johannes Åpenbaring 6:15-17) 
 
Ved det sjette seglet blir hele jorden ødelagt ved globalt jordskjelv. Bibelen er så utrolig tydelig på at 
hver eneste person på planeten er på flukt i frykt for Guds vrede under denne hendelsen. Men, 
dersom det var kristne på jorden på dette tidspunktet, hvorfor skulle de være redde? Hvorfor skulle 
de skrike i redsel for Guds vrede? Svaret er at det ikke finnes gjenfødte kristne på jorden på det 
tidspunktet. Dette er en ny bekreftelse på at bortrykkelsen akkurat har funnet sted, fordi kristne vil 
aldri løpe bort i frykt og være redde for om de vil klare å stå imot Guds vrede fordi de er frelst fra 
Guds vrede i troen på Jesus Kristus. 2.Tessaloniker kapittel 2 poengterer dette. Kirken der var forført 
til å tro at de hadde gått glipp av bortrykkelsen og at de nå levde i Den store trengsel, og var redde på 
grunn av dette. Apostelen Paulus skrev til dem for å forsikre dem om at de ikke hadde gått glipp av 
bortrykkelsen. 
 
Mens den ikketroende verden løper for å finne skjul i frykt for Guds vrede, synger den store hvite 
skaren i Himmelen sanger for deres frelse i Jesus: 
 
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og 
tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og 
de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet. 
(Johannes Åpenbaring 7:9-10) 
 
Bibelen Guds Ord (King James) sier i vers 10: 
 
Og de ropte med høy røst og sa: «Frelsen tilhører vår Gud, Ham som sitter på tronen, og Lammet!» 
(Johannes Åpenbaring 7:10 King James) 
 
Norsk Bibel 88 sier: 
 
Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet. 
(Johannes Åpenbaring 7:10 NB 88)  
 
Denne skaren med mennesker har akkurat sluppet unna Herrens dag og roper ut høyt: «Frelse» 
foran Jesu trone. Akkurat slik det blir beskrevet i 1.Tessaloniker 5 at vreden har kommet over «dem» 
(de ikketroende), men «vi» (de troende) blir ikke overrasket av Herrens dag. Apostelen Paulus 
konkluderer i dette avsnittet om Herrens dag og bortrykkelsen med følgende: 
 
For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. 
(1.Tessaloniker 5:9) 
 
Den ikketroende verden roper «vrede», mens den gjenfødte kristne kirken som har blitt bortrykt i 
Åpenbaringsboken 7, befinner seg i Himmelen foran Jesus og roper «frelse»! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=2tess+2&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Bortrykkelsen i Matteus 24 – Brudgommen kommer for sin brud 
 

 
Bryllupet er bilde på at Kristus forener seg med Sin kirke/menighet. 

 

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. Da 
skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. To kvinner skal male sammen på 
kvernen; én blir tatt med, én blir igjen. 
 
Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom 
husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i 
huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke 
venter det. (Matteus 24:37-44) 
 
Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, 
elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, 
skal komme fram i lyset. (2.Peter 3:10) 
 
For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. (1.Tessaloniker 5:2) 
 
– «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå 
naken og vise sin skam.» – (Johannes Åpenbaring 16:15) 
 
Noahs flukt fra storflommen i arken, et framtidsbilde på bortrykkelsen, var et av eksemplene Jesus 
brukte for å beskrive bortrykkelsen. Legg merke til at Jesus refererte til at i dagene før storflommen 
var det ingen som forventet en dom fra Gud (det hadde aldri tidligere regnet på jorden). «De» betyr 
den ikketroende verden, holdt på med deres syndefulle liv som vanlig. Men, som en tyv om natten 
kom flommen, helt uventet, og straffet den opprørske verden mens den rettferdige Noah og hans 
familie slapp unna trygt i arken. Jesu komme i skyene for å hente Hans kirke er en hendelse som ikke 
vil bli forventet og skiller seg ut fa Jesu annet komme, som vil bli ventet da Antikrist og hans arméer 
vil vente på Jesus i Megiddo for Harmageddon-slaget. Herrens dag blir også beskrevet «som en tyv» 
av både Peter og Paulus. Disse hendelsene blir beskrevet likt fordi bortrykkelsen kommer rett 
før/setter i gang Herrens dag. 
 
Jesus sier også: «Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. To kvinner 
skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.» Dette er en beskrivelse av 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
https://no.wikipedia.org/wiki/Megiddo
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bortrykkelsen. Det greske ordet for «tatt» er «paralambano». Det greske ordet gir en litt annen 
mening enn det vi tenker når vi bruker ordet «tatt». Betydningen av ordet er: «å ta til, å selv ta med, 
å selv bli med.» Det greske ordet «paralambano» er det samme ordet som Jesus bruker når Han sier 
«ta dere til meg» i Johannes 14: 
 
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var 
det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har 
gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der 
jeg er. (Johannes 14:1-3) 
 
Dette ordets betydning er ingen tilfeldighet. Jesus referer igjen til den symbolske hebraiske 
bryllupseremonien mellom Han selv og Hans brud, kirken. Alle gjenfødte kristne vil gå til bryllup med 
Jesus som Hans brud. Dette symbolske åndelige ekteskapet blir bekreftet i Efeserne 5: 
 
For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. Som kirken 
underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. 
 
Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig 
og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i 
herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte 
skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv.  
 
Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme 
måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far 
og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium; jeg 
tenker på Kristus og kirken. (Efeserne 5:23-32) 
 
Dette «mysteriet» som har blitt åpenbart nå i kirkens tidsalder er at ekteskapet mellom én mann og 
én kvinne i seg selv er et framtidsbilde av det åndelige fellesskapet mellom brudgommen Jesus 
Kristus og Hans brud kirken. 
 
Sett i lys av dette, gir det nå mening at avsnittet i Johannes 14 henspeiler på den gamle hebraiske 
bryllupstradisjonen der brudgommen først vil reise bort for å forberede et brudekammers for sin 
brud, i sin fars hus. Med en gang dette rommet var klart og faren hadde gitt sin godkjenning, ville 
brudgommen returnere på et uforventet tidspunkt og «ta» sin brud og ved det sette i gang 
bryllupseremonien. Jesus forklarer dette i detalj i Matteus 25 i lignelsen om de ti brudepikene. Denne 
bortføringen eller beslaglegningen er også avbildet i Dommernes bok kapittel 21 når Benjamins 
stamme, som hadde vært avskåret fra nasjonen Israel, fikk tillatelse til å «ta en brud» som en måte å 
igjen bli en del av nasjonen og starte en ny ætt: 
 
Da sa menighetens eldste: «Hva skal vi gjøre for dem som er igjen, så de kan få seg koner når 
kvinnene i Benjamin er utryddet?» Og de sa: «Hvordan skal de som er igjen av Benjamin, kunne bli 
bevart, så ikke en hel stamme av Israel blir utslettet? Vi kan ikke gi dem noen av døtrene våre til 
koner.» For israelittene hadde sverget og sagt: «Forbannet er den som gir sin datter til en mann i 
Benjamin!» 
 
«Men hør nå», sa de. «Hvert år holder de en fest for Herren i Sjilo.» Sjilo ligger nord for Betel, øst 
for den landeveien som går opp fra Betel til Sikem, og sør for Lebona. «Dra dit», sa de til 
benjaminittene, «og legg dere på lur i vinmarkene. Når dere ser de unge døtrene i Sjilo komme ut 
for å danse ringdans, skal dere springe fram fra vinmarkene og bortføre hver deres kone av 
døtrene fra Sjilo. Så skal dere dra tilbake til Benjamin-landet. Og når fedrene eller brødrene deres 

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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kommer og klager til oss, skal vi si til dem: La oss vise dem nåde! For vi fikk ikke tak i en kone til 
hver i krigen. Og dere har heller ikke gitt dem til dem, så det hviler ingen skyld på dere.»  
 
Slik gjorde benjaminittene. De tok seg hver sin kone blant de dansende jentene som de hadde 
bortført. Så vendte de tilbake til sin egen eiendom, bygde opp igjen byene og bosatte seg der. 
(Dommerne 21:16-22) 
 
Mennene bokstavelig «tok» deres intetanende bruder, som er et framtidsbilde på kirken, Kristi brud, 
som vil bli «tatt» med til brudekammerset i Himmelen ved bortrykkelsen. 
 
Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la 
ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den 
time dere ikke venter det. (Matteus 24:43-44) 
 
Jesus referer igjen om seg selv som en tyv når Han beskriver brudgommens ankomst. Brudgommens, 
i de gamle hebraiske bryllupstradisjonene, ankomst var ikke annonsert og derfor måtte bruden være 
forberedt og speide etter hans ankomst. Brudgommen ville da ankomme med sine brudesvenner 
som vil varsle hans ankomst med et høyt rop (denne tradisjonen blir fortsatt praktisert av ortodokse 
jøder i dag). Ankomsten av brudgommen på en ukjent dag og time, ropet, bortføringen av bruden – 
dette er alle de elementene som blir nevnt i avsnittene om bortrykkelsen i Bibelen. Jesus gjør det 
enda mer klart i lignelsen om de ti brudepikene/jomfruene, som handler om bortrykkelsen. 
 

Jesus er brudgommen 
 
Den jødiske bryllupseremonien er en skygge/avspeiling av foreningen mellom Jesus Kristus og Hans 
kirke: 
 
Disiplene til Johannes kom da til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte, hvorfor faster ikke 
dine disipler?» «Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. 
«Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» 
(Matteus 9:14-15)  
 
Jesus Kristus bruker bryllupseremonien for å vise at det er bilde om Hans eget bryllup med sin brud, 
kirken. Døperen Johannes forstod dette gammeltestamentlige framtidsbildet også: 
 
Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv 
mine vitner på at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har 
bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over 
å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt.» (Johannes 3:27-29) 
 
Igjen blir det referert til Jesus som en brudgom. Ifølge den tradisjonelle kutymen skulle den 
framtidige brudgommen betale en brudepris til brudens far, som en forpliktelse for å gifte seg med 
henne en gang i framtiden. Dette ble demonstrert av Abrahams tjener da han så etter en brud for 
Isak og gav dyre smykker til Rebekka som en medgift for hennes giftemål (denne tradisjonen er 
fortsatt i bruk i dag i vår vestlige kultur i form av en forlovelsesring, som bruden mottar før bryllupet 
som et tegn på at brudgommen har forpliktet seg til å gifte seg med henne en gang i framtiden). 
Jesus betalte for sin kirke med sitt eget blod på korset. Dette neste skrittet var at brudgommen og 
bruden skulle dele en kopp med vin som et symbol på deres forlovelse. I løpet av det som vi kaller 
«Det siste måltidet», rett før Jesus ble korsfestet, løftet Jesus en kopp med vin, slik påskeskikken var 
og gjorde en mektig illustrasjon: 
 

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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«For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere: 
Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny 
sammen med dere i min Fars rike.» (Matteus 26:28-29) 
 
Brudgommen går da bort for å gjøre i stand brudekammerset i sin fars hus, for sin nye brud. Jesus 
beskriver dette i klar tekst når han sier: «I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde 
jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand 
et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.»  
(Johannes 14:2-3) 
 

Kirken er bruden 
 
For jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Jeg har lovet dere bort til Kristus, og bare til ham, 
for å føre dere til ham som en ren jomfru. (2.Korinter 11:2) 
 
Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, (Efeserne 5:25)  
 
Kirken er virkelig Kristi brud. Brudens plikt på dette tidspunktet var å gjøre seg klar ved å ta på seg en 
hvit kjole og være forberedt på at brudgommen vendte tilbake for å hente henne. Bruden visste ikke 
tidspunktet for når brudgommen kom og derfor var det svært viktig å se etter ham. Når 
brudgommen ankom ville det komme et høyt rop som signaliserte dette. Igjen ser vi dette som et 
bilde på bortrykkelsen: 
 
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 4:16-18) 
 
Ropet vil varsle at kirken, Kristi brud, vil bli tatt med opp i skyene hvor Jesus selv vil møte oss og ta sin 
brud med hjem til Himmelen. Der skal vi få være i brudekammerset inntil Guds vrede over den 
ikketroende verden har gått over. Paulus sier i vers 18 at tessalonikerne skulle trøste og setet mot i 
hverandre med disse ordene, fordi de skulle jo ikke lide på Herrens dag, som er det neste han 
beskriver i kapittel 5. Jesus ved bortrykkelsen og Herrens dag er begge beskrevet som at de kommer 
som en tyv om natten fordi de er så og si hendelser som skjer samtidig. 
 

Symbolikk rundt brudekjolen – noen «kristne» vil gå glipp av bortrykkelsen 
 

 
De sju kirkene/menighetene blir advart mot å gå glipp av bortrykkelsen. 
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Brevene til de sju kirkene i Asia som vi leser om i Johannes Åpenbaring kapittel 2 og 3 ble sendt til 
virkelige kirker som eksisterte på det tidspunktet som Åpenbaringsboken ble skrevet, men de 
inneholder budskap som også taler til menighetene gjennom alle tider og fram til i dag. Budskapet 
inneholder ord om oppmuntring og løfter som belønning til de som er trofaste følgere av Jesus 
Kristus. På den andre siden er det også advarsler om dom og straff for de falske troende som kanskje 
står fram som kristne, men som i virkeligheten ikke er det. En av straffene er at de går glipp av 
bortrykkelsen og blir overgitt til Herrens dag/Den store trengsel. 
 
Kirken i Pergamon blir advart: 
 
Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte 
Balak å sette en felle for Israelsfolket, så de spiste avgudsoffer og drev hor. Så har du også noen 
hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. Vend om! Ellers kommer jeg snart 
til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. (Johannes Åpenbaring 2:14-16) 
 
Jesus kjemper mot Antikrist og den ikketroende verden med et sverd som går ut av Hans munn ved 
Harmageddon. Det leser vi om i kapittel 19 og vers 15. Advarselen er at dersom de ikke sluttet med å 
blande falsk religion og okkult praksis (noe mange kirker gjør i dag) vil de bli etterlatt på Herrens dag. 
Jesus ber dem om å vende om for å unngå at dette skjer. 
 
Kirken i Tyatira blir advart: 
 
Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som 
med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Jeg har gitt henne tid til 
å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeri. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og 
de som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød dersom de ikke vender om fra 
hennes gjerninger. (Johannes Åpenbaring 2:20-22) 
 
Igjen ser vi at de som involverer seg med en annen åndelig praksis og tjener andre avguder blir fortalt 
at dersom de ikke vender om og virkelig lever i tro på Jesus Kristus, vil de bli kastet ut i stor trengsel. 
Dette kommer tydeligere fram i Bibelen Guds Ord (King James): 
 
Se, Jeg kaster henne på sykeseng, og dem som lever i utuktig samliv med henne, kaster Jeg ut i stor 
trengsel, hvis de ikke omvender seg fra sine gjerninger. (Johannes Åpenbaring 2:22 King James) 
 
Og i Norsk Bibel 88: 
 
Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som driver hor med henne, skal komme i stor trengsel, hvis 
de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. (Johannes Åpenbaring 2:22 NB88) 
 
Dette er den eneste gangen Jesus bruker terminologien Den store trengsel utenom Matteus 24, når 
Han beskriver det som skjer på Herrens dag. Så igjen blir det klart for oss at falske troende, som 
gjerne kaller seg kristne, men som holder seg til en ikke-bibelsk lære, vil lide under Den store 
trengsel. De vil gå glipp av bortrykkelsen. En annen viktig ting er at lik advarslene til de andre kirkene 
i Åpenbaringsboken er straffen forbeholden. Det er tydelig at dersom kirkene vender om vil de ikke 
oppleve Den store trengsel. Og flukten er bortrykkelsen. Poenget her er å understreke en av to 
hensikter med bortrykkelsen – å vise at det finnes en måte for kirken å unnfly Guds vrede når det 
sjette seglet åpnes i Åpenbaringsboken 6. 
 
 
 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+19%2c15&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/10/17/ny-kirke-lar-seg-lede-av-jesabels-and/
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Kirken i Sardes blir lovprist og advart: 
 
Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal 
jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i 
Sardes 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 3:3-5) 

 
Dette brevet inneholder mange referanser, symbolikk og temaer som vi i artikkelen har drøftet 
allerede. Dersom ikke de falske troende i denne kirken ikke våkner og vender om vil Jesus «komme 
som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.» Å bli tatt på sengen av endetiden 
er et tegn på å være en ikketroende (som er en kontrast til det Paulus skriver, at de troende vil ikke 
bli tatt på sengen av endetiden og vil bli reddet.) 
 
Jesus lovpriser kirkens trofaste kristne som «ikke har skitnet til klærne sine». Jesus erklærer at disse 
trofaste kristne «skal bli kledd i hvitt». Dette er en referanse til den hvite kappen som den bortrykte 
kirken blir kledd i. Og de to gruppene i Bibelen som bærer den er martyrene ved det femte seglet (Da 
fikk hver av dem en hvit kappe. Johannes Åpenbaring 6:11) og den bortrykte store hvite skaren (Da 
fikk hver av dem en hvit kappe…. kledd i hvite kapper. Johannes Åpenbaring 7:9) Igjen ser vi 
symbolikken til bortrykkelsen, bortførelsen av bruden og Herrens dag som alt hender ved åpningen 
det sjette seglet der forløpet er at de kristne martyrene får sine klær (de døde skal først gjenoppstå), 
deretter dukker plutselig den store hvite skaren opp i Himmelen i sine hvite klær. Dette fordi 
bortrykkelsen skjer ved åpningen av det sjette seglet i Åpenbaringsboken 6. 
 
Kirken i Filadelfia blir lovprist: 
 
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 3:10)  
 
Denne trofaste kirken av sanne troende blir fortalt at de vil bli bevart for «den tiden av prøvelser 
som skal komme over hele verden». Så de vil ikke gjennomleve de sju år med stor trengsel, de vil bli 
rykket bort og bli spart for dette. 
 
Salme 27 viser oss Guds måte å beskytte sine følgere fra sin vrede: 
 
 Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg opp på 
klippen. Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg. Med jubel vil jeg bære fram offer i 
hans telt. Jeg vil synge og spille for Herren. (Salme 27:5-6) 
 
Profeten Sefanja tar for seg mye omkring Herrens dag (og er definitivt anbefalt å lese for å få en 
forståelse av Guds vrede over de vantro på dette tidspunktet). Profeten, fylt av inspirasjon fra Den 
Hellige Ånd gjentar budskapet om frelse og utfrielse fra Guds vrede på Herrens dag. 
 
Før det som er fastsatt, trer i kraft og dagen fyker bort som agner, før Herrens brennende vrede 
kommer over dere, før Herrens vredesdag kommer over dere! Søk Herren, alle ydmyke i landet, 
dere som følger hans bud! Søk rettferd, vær ydmyke, så finner dere kanskje ly på Herrens 
vredesdag. (Sefanja 2:2-3) 
 
For de som søker Gud, tror på Ham og har fått sine synder tilgitt i troen på Jesus Kristus, har Gud 
lovet at de vil bli gjemt gjennom Hans vrede over den ikketroende verden. Disse versene tilbakeviser 
de som tror på en bortrykkelse etter den store trengsel, der tanken er at kirken blir nødt til å lide 
under Guds vrede under den sjuårige lange trengselstiden. Selv denne tidsperioden er symbolisert i 
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Skriften ved den sjudagers lange forlovelsesprosessen for en hebraisk brud. (Dette blir billedlig 
framstilt i Dommernes bok der Samsons bryllup varte i sju dager, da bruden var så lenge i sitt 
brudekammer). Alle disse versene tydeliggjør at Herren beskytter sine trofaste følgere i dager der 
Herrens vrede blir utgytt. 
 
Kirken i Laodikea blir advart: 
 
Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er 
elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, 
renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og 
salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. (Johannes Åpenbaring 3:17-18) 
 
Denne kirken blir fortalt at den ikke vil ta del i bortrykkelsen. Jesus sier at Han vil spy medlemmene 
av denne kirken ut av sin munn. Dette er en veldig skremmende bemerkning til denne gruppen med 
mennesker som oppfatter seg selv som kristne. 
 
Laodikea som ikke mottar noen lovord fra Jesus Kristus blir oppfordret til å kjøpe «hvite klær» slik at 
deres nakenhet, synd, ikke skal fordømme dem. De hvite klærne blir igjen referert til da det er slik 
den bortrykte kirken vil være kledd i Himmelen. Dette brevet spesielt oppfordrer kirken i Laodikea 
om å få en frelsende tro mens det enda er tid. 
 
Jesus Kristus gir en endelig advarsel til alle leserne av Åpenbaringsboken i kapittel 16: 
 
– «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå 
naken og vise sin skam.» – (Johannes åpenbaring 16:15) 
 
Legg merke til at advarselen ikke handler om Helvete. Disse advarslene handler om å gå glipp av 
bortrykkelsen og måtte lide seg gjennom den store trengsel. Å ha en hvit ren kappe er symbolikk for 
de som vil slippe unna Herrens vrede.  
 
En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor 
kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut 
av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.»  
(Johannes Åpenbaring 7:13-14) 
 

Bryllupsmåltidet 
 

 
«Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» (Johannes Åpenbaring 19:9) 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=dom+14%2c12&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Etter at de sju år med Den store trengsel finner Lammets bryllupsmåltid sted. Dette er også i tråd 
med symbolikken og det profetiske språket som vi har studert sålangt:  
 
Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! 
Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og rettferdige er hans dommer. 
 
Han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv. Av hennes hånd har han 
krevd sine tjeneres blod. Igjen ropte de: Halleluja! Røyken fra henne stiger opp i all evighet.  
 
De tjuefire eldste og de fire skapningene kastet seg da ned, tilba Gud som sitter på tronen, og sa: 
«Amen. Halleluja!» Og fra tronen lød det en røst: «Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter 
ham, både små og store!»  
 
Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av 
mektige tordenbrak. De ropte: «Halleluja! For Herren vår Gud, Den allmektige, er blitt konge! La 
oss glede oss og juble og gi ham æren! 
 
For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt 
av skinnende rent lin.» Linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og engelen sier til meg: «Skriv: 
Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» 
(Johannes Åpenbaring 19:1-9)  
 
Leggmerke til rekkefølgen i dette kapittelet. Basun og vredeskålsdommene er nå ferdige. Den store 
horen har blitt tilintetgjort. I vers 2 leser vi at «av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod.» 
Den sju dager lange bryllupsuken er fullendt i de sju årene den bortrykte kirken har vært i sine rom 
under trengselstiden som får sin ende ved Harmageddon. (Det er forresten en interessant studie å se 
på ordet «uke» eller «shbua» på hebraisk som betyr både sju dager og sju år. Se 1.Mosebok 29 når 
Jakob blir fortalt at han må jobbe en «uke» for å få lov til å gifte seg med Lea.) 
 
Kristi brud, kirken, som nå blir kalt bruden fordi seremonien har startet, blir igjen beskrevet som ren 
og skinnende – som er spesifikt linket til de frelste kristne. Den bortrykte kirken har nå vært i 
Himmelen og blitt innviet, og skal nå vende tilbake til jorden sammen med Jesus Kristus for 
Harmageddon-slaget: 
 
Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester.  
(Johannes Åpenbaring 19:14) 
 
Dette er den bortrykte kirken som returnerer til jorden med sin konge. Judasbrevet bekrefter det 
samme: Det var også om dem Henok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: 
«Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall.» (Judas 1:14) 
 
Bryllupsmåltidet er det tidspunktet der bruden blir presentert for bryllupsgjestene. Og det vil bli når 
den bortrykte kirken blir presentert til de nye troende som har kommet til under Den store trengsel, 
ved gjenoppstandelsen av de som døde i tro under Den store trengsel. 
 
Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som 
ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble 
levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke 
levende før de tusen år var gått. (Johannes Åpenbaring 20:4-5) 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1+mos+29&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Da er dommen over den ikketroende verden er fullendt. Den bortrykte bruden har blitt reddet og 
bevart fra Guds vrede og bruden og brudgommen er klare for å bli presentert for sine «gjester» og 
Tusenårsriket der Jesus regjerer som konge starter. 
 

Ikke gå glipp av bryllupet 
 
Det er mange tanker og teorier om bortrykkelsen, men forhåpentligvis vil denne artikkelen bli sett på 
som en bibelbasert forklaring som stemmer overens med Skriften. Men dersom vi ser bort fra 
forskjellige syn på dette med bortrykkelse, er vi alle enige om at nøkkelen til evig frelse er å leve i tro 
på Jesus Kristus, for syndenes forlatelse. Det vil bli et bryllupsmåltid en dag og troen på Jesus Kristus, 
Guds Sønn, Messias og den kommende konge for denne verden vil være en forsikring på at du vil 
være der. 
 
  

https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/14/tusenarsriket/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/10/hvordan-bli-frelst-og-komme-til-himmelen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/10/hvordan-bli-frelst-og-komme-til-himmelen/

