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Forklaringen på lignelsen om de ti brudepikene – Noen «kristne» vil 
gå glipp av bortrykkelsen 

 

 
Lignelsen om de ti brudepikene er en veldig viktig endetidsprofeti. 

 

Matteusevangeliet kapittel 24 og 25 er omfattende profetisk læring fra Jesus Kristus om endetiden. 
Lignelsen om de ti brudepikene er en direkte referanse til bortrykkelsen av kirken – når alle 
gjenfødte kristne, døde og levende blir fjernet fra jordens overflate og løftet opp i sky for å møte 
vår Herre Jesus Kristus, og bli tatt med til Himmelen for å være der frem til Jesu annet komme og 
Harmageddon. I denne lignelsen lærer Jesus oss en viktig og oppsiktsvekkende lekse: noen kristne 
vil gå glipp av bortrykkelsen, blir etterlatt og må oppleve at Guds vrede blir sluppet løs på jorden i 
løpet av Den store trengsel (Herrens dag). 
 

Lignelsen om brudepikene 
 
Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å 
møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg 
lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da 
det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. 
 
Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ Da våknet alle brudepikene 
og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for 
lampene våre slukner.’ ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til 
kjøpmannen og kjøp selv!’ 
 
Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham 
inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, 
lukk opp for oss!’ Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’ 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/19/kommer-menighetens-bortrykkelse-for-eller-etter-den-store-trengsel/
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Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. (Matteus 25:1-13) 
 
En av hensiktene med bortrykkelsen er det åndelige bryllupet og foreningen mellom Jesus Kristus og 
kirken (menigheten), referert til som «Kristi brud» av Skriften. Jesus avslutter Matteus 24 med å 
beskrive bortrykkelsen og fortsetter i kapittel 25 med en lignelse om bortrykkelsen. Det er derfor 
vers 1 i kapittel 25 begynner med ordet «Da». Det er en fortsettelse av undervisningen fra slutten av 
kapittel 24, som er bortrykkelsen (noe som er viktig for å forstå hele konteksten av lignelsen). I 
kapittel 25 deler han kirken inn i to forskjellige fraksjoner – de som er ekte og trofaste og dem som 
kaller seg kristne, men som ikke er gjenfødte kristne og vil bli etterlatt etter at Jesus har hentet de 
sanne kristne hjem til seg.  
 
Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å 
møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg 
lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. 
(Matteus 25:1-4) 
 
Jesus delte de ti brudepikene inn i to grupper: de kloke – som representerer trofaste gjenfødte 
kristne, og de uforstandige som hører til apostat (frafalne) kristne kirker som bruker navnet til 
Kristus, men som ikke tror på Ordet eller som i noen tilfeller ikke forstår evangeliet i Bibelen. Bildet 
på brudepikene og brudgommen er en klar referanse til Lammets bryllupsmåltid der Jesus Kristus vil i 
åndelig forstand komme sammen med sin brud, kirken. 
 

 
Matteusevangeliet kapittel 24 og 25 er en serie med profetier. 

 

Jesus snakket om seg selv som brudgommen tidligere i Matteusevangeliet: 
 
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) 
 
Døperen Johannes bekreftet det samme i Johannesevangeliet: 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=kol+2%2c6-8&type=and&book2=-1&searchtrans=
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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 3:28-29) 
 
Kirken er Kristi brud. Apostelen Paulus gir oss denne beskrivelsen: 
 
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) 
 
Med Skriften som bakteppe er det tydelig at brudepikene (eller jomfruene som andre oversettelser 
bruker) som venter på brudgommen er symbolsk for kirken (menigheten) og at Jesus Kristus er 
brudgommen. 
 
Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: 
‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i 
stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre 
slukner.’ (Matteus 25:5-8) 
 
Jesus, som nå befinner seg i Himmelen, har gjort i stand et sted for sin brud, kirken. Og ved 
bortrykkelsen vil Jesus komme i skyene og ta imot sin brud og ta henne med til Himmelen og til sitt 
brudekammer hvor kirken vil bli være i sikkerhet under Den store trengsel (Herrens dag) som starter 
ved åpningen av det sjette seglet som vi leser om i Johannes Åpenbaring 6. 
 
Dersom vi går tilbake til lignelsen ser vi at brudgommen kommer tilbake på den timen og dagen som 
hans far velger. Bruden vet ikke når dette vil skje og derfor må hun være forberedt slik at hun er klar 
når brudgommen kommer for å hente henne. Et rop varsler brudgommens komme og han tar med 
seg bruden og returnerer til brudekammeret i sin fars hus. Lignelsen forteller oss at bare fem 
brudepiker er forberedt når han ankommer. De andre som dette kommer overraskende på er helt 
uforberedt og spør de kloke brudepikene om å få av deres olje. 
 
‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’ 
Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham 
inn til bryllupet, og døren ble stengt. (Matteus 25:9-10) 
 
Dette tekstavsnittet innlemmer mye av det samme innholdet som vi finner i brevene til de sju 
menighetene som vi kan lese om i Johannes Åpenbaring kapittel 2 og 3. I disse brevene gir Jesus 
lovord og reprimander og Han gir mange advarsler til de kristne som ikke har omvendt seg og ikke 
lever et liv i troen på Ham (som Herre i deres liv) at de vil gå glipp av bortrykkelsen og bli etterlatt og 
må gå igjennom Herrens dom i Den store trengsel. Men hvorfor blir noen kristne rykket bort og noen 
etterlatt? Hva er forskjellen som utgjør at du er klok eller uforstandig? Først må vi se hva som blir 
sagt til menigheten i Laodikea for å få klarhet i dette: 
 
Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: 
         
Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har 
skapt: Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller 
varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. 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.  

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+6&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren 
og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med 
ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv 
har seiret og satt meg med min Far på hans trone.  
 
Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! (Johannes Åpenbaring 3:14-22) 
 
Menigheten som ikke ble vist mye ære av Jesus har en definert karakteristikk – de tror de er kristne, 
men det er de ikke. Akkurat som med de uforstandige brudepikene må denne menigheten «kjøpe» 
noe som kan hjelpe i deres dårlige situasjon. I lignelsen blir de fem brudepikene fortalt at de må 
kjøpe olje, som er symbolsk for Den Hellige Ånd og som ble gitt til alle gjenfødte kristne ved det 
øyeblikket de kom til tro. Menigheten i Laodikea blir fortalt at de må kjøpe «gull» av Jesus, som 
representerer evige rikdommer fremfor jordisk midlertidig velstand. De «hvite klærne» blir båret av 
den bortrykte kirken i Himmelen, som vi også ser i Åpenbaringsboken 7. Både i lignelsen og brevet til 
Laodikea ser vi at denne gruppen med pseudo-kristne ikke har det som trengs for å være medlemmer 
av Jesu sanne kirke – en frelsende tro på det sanne evangeliet om Jesus Kristus. Idéen om å «kjøpe» 
Den Hellige Ånd, som selvfølgelig er en metaforisk språklig fremstilling, ble også brukt i Det Gamle 
Testamentet: 
 
Kjøp deg sannhet og selg den ikke, kjøp visdom, formaning og innsikt! Ordspråkene 23:23) 
 
Sannhetens Ord er evangeliet, som er gitt oss av Sannhetens Gud, som proklamerer Jesus, som er 
Sannheten (Johannes 14:6), som igjen mennesker blir ledet til av Sannhetens Ånd. Hele tanken er at 
man skal verdsette evangeliet på bekostning av verdens begjær, rikdom og sysler. Det var her de 
uforstandige brudepikene feilet. 
 
For begge disse gruppene av falske kristne (lignelsen, brevet) blir en dør – et viktig symbol i Bibelens 
profetier om bortrykkelsen – nevnt. De fem brudepikene møter en lukket dør. Menigheten i Laodikea 
blir fortalt at Jesus står for døren og banker og venter på å bli invitert inn. I begge tilfeller er de på feil 
side av døra. 
 
Se kontrasten til menigheten i Filadelfia som blir lovprist for deres tro på Jesus: 
 
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. Jeg 
kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg! 
(Johannes Åpenbaring 13:7-11) 
 
Disse trofaste kristne blir fortalt at døren er åpen for dem og at ingen kan stenge den, noe som 
indikerer at de vil unnslippe endetidens dom og Guds vrede i Den store trengsel. Dette blir bekreftet i 
de neste versene når Jesus sier: «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.» Dette er en referanse til at Guds vrede vil bli øst utover hele jorden under Den store 
trengsel (Herrens dag). Kirken vil ikke gå gjennom dette fordi de er hentet ut av denne verden da. At 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmrGXLyrJQSzzOwfHFUSbttjrxiJ8aFmZJpMHyXSMHu9F
https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/26/hva-er-evangeliet/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=joh+14%2c6&type=and&book2=-1&searchtrans=
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døren blir lukket indikerer at de uforstandige brudepikene vil bli etterlatt med resten av den ikke-
troende befolkningen. 
 

«Jeg kjenner dere ikke» 
 

 
De uforstandige brudepikene kommer for sent til bryllupet. 

 

Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ Men han svarte: 
‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’ (Matteus 25:11-12) 
 
De uforstandige brudepikene som ikke var rede ved brudgommens ankomst (de var ute for å kjøpe 
olje) kom til døren og tryglet brudgommen om å slippe dem inn. Men Jesus svarte dem: «Sannelig, 
jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke». Dette er en parallell respons på en annen undervisning Jesus 
gav om falske kristne: 
 
Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min 
himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved 
ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt 
navn?’  Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør 
urett!’ (Matteus 7:21-23) 
 
I dette avsnittet snakker Jesus om en gruppe med mennesker som tror de er kristne, men som i 
virkeligheten ikke er det. Legg merke til at akkurat som de uforstandige brudepikene kaller de Jesus 
for «Herre, Herre». Den gruppen fortsetter å hevde deres arbeid som basis for deres tro ved å 
fortelle Jesus om mirakler og andre «store ting» som de utførte i Hans navn – som igjen viser at de 
ikke forstår evangeliet – som kristne blir vi frelst ved tro, ikke med eget arbeid og gode gjerninger. 
Jesus motsvar til deres argumentasjon er veldig lik i begge beretningene – Han kjenner dem ikke! 
Med andre ord er de ikke en del av den sanne kristne kirken. Dette avsnittet løfter frem et viktig 
poeng, at i legemet til kristenheten finnes det mange som bekjenner og virker å være kristne, men i 
virkeligheten kjenner ikke Jesus Kristus dem. De er ikke «født på ny» og de vil bli etterlatt ved 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=JSK6x8syuELtc2PioiuancijY5q6bDGJkoJWUtGHNepPMl7l1jN+jrlDKIgGdGQFiKpTdXTHMpk=
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bortrykkelsen. I Matteusevangeliet gir Jesus oss innsikt i hvorfor Han ikke kjenner noen av de som 
kaller ham «Herre, Herre». 
 
Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i 
himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i 
himmelen. (Matteus 10:32.33) 
 
Kristne bør spørre seg selv: Forteller du om Jesus Kristus til andre? Vet folk rundt deg at du er en 
kristen? Deler du evangeliet og budskapet om at Guds sønn Jesus Kristus er den eneste veien til 
Himmelen. Er du en del av en Bibeltro kirke hvor det er lett å identifisere deg som en gjenfødt 
troende?  Bibellærer Jonathan Gill sier følgende om dette tekstavsnittet: 
 
«Dette, sier jeg, kan bli inkludert i betydningen av disse ordene; men hva de hovedsakelig angår, er 
en bekjennelse av Kristus av hans tjenere (alle kristne), i den offentlige forkynnelse av evangeliet; 
som burde åpent, og modig og anerkjenne, og erklære, at Kristus er sann og virkelig Gud, Guds 
evige Sønn, den eneste mellommannen mellom Gud og mennesker, frelser og forløser av all synd 
og alle syndere; som gjennom sitt blod alene frembringer tilgivelse for synd, i henhold til nådens 
rikdom; og kun ved denne rettferdighet kan mennesker stå rettferdige foran Gud, at bare dette 
offer gir tilfredstillelse som gjør opp for vår synd; at Han døde for, Han gikk inn i dette istedenfor 
sitt folk, stod opp igjen for deres rettferdiggjørelse, steg opp til Himmelen i deres navn, sitter ved 
Gud Faders høyre hånd, og går i evig forbønn for dem, vil komme tilbake og dømme levende og 
døde: en slik fri og åpen bekjennelse av Kristus bør bli gjort av alle kristne fremfor menneskene, til 
tross for verdens og helvetes raseri og motstand; dette skal man ikke mislyktes med å bli lagt 
merke til og gjengjeldt av Kristus. (kilde) 
 

Ytterste mørke 
 
Selv om døren er lukket for de uforstandige brudepikene har de fortsatt tid til å gjøre et anbringende 
til Jesus, men Jesus responderer tilbake med å si at Han ikke kjenner dem. Så straffen til de 
uforstandige brudepikene er ikke å gå til grunne i Helvete med det første, ellers ville de ikke lenger 
ha en sjanse til å legge frem sin sak. På samme måte er det med de falske kristne i Matteus 7, de får 
også en sjanse til å legge frem sin sak for Jesus. Og menigheten i Laodikea, til tross for deres falske 
tro, blir tilbudt å vende om, angre deres onde vei og synd. Gjør de dette skal de bli belønnet. Dette 
understreker at straffen, til disse pseudo-kristne som lever ved begynnelsen av endetiden, er at de vil 
gå glipp av bortrykkelsen og bryllupet og må lide gjennom Den store Trengsel og regimet til Antikrist, 
som oppstår etter bortrykkelsen. Allikevel, selv om det ikke er nevnt i lignelsen om de ti brudepikene, 
men i andre lignelser, beskriver Jesus at det å bli etterlatt blir som å bli kastet ut i det ytterste mørke. 
Her er flere eksempler: 
 
For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han 
har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.  
(Matteus 25:29-30) 
 
Igjen talte Jesus til dem i lignelser: «Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle 
holde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine til de innbudte og ba dem komme til 
bryllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til de innbudte: 
‘Festmåltidet har jeg gjort i stand, oksene og gjøkalvene er slaktet, og alt er ferdig. Kom til 
bryllupet!’ Men de brydde seg ikke om det; en gikk til sin åker og en annen til sin forretning. Resten 
av dem la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem i hjel. Da ble kongen sint og sendte ut 
troppene sine, som drepte disse morderne og brente byen deres. Så sa han til tjenerne: ‘Alt er 
ferdig til bryllupet, men de innbudte var ikke verdige. Gå derfor ut på veikryssene og innby til 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/02/07/trosforsvar/
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/matthew-10-32.html
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bryllupet alle dere finner.’ Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de kunne finne, både onde 
og gode, og bryllupssalen ble full av gjester. 
 
Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene, fikk han øye på en som ikke hadde på seg 
bryllupsklær. Han spurte ham: ‘Min venn, hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær?’ Men 
han tidde. Da sa kongen til tjenerne: ‘Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket 
utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’ (Matteus 22:1-3) 
 
«Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å 
komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir 
stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor 
dere er fra.’ Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på 
gatene våre.’ Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør 
urett!’ Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle 
profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. (Lukas 13:24-28) 
 
Mye av det samme skjer i dette avsnittet: døren lukkes, bryllupsklær, pseudo-troende kommer og 
blir møtt av en lukket dør, de trygler om å få komme inn. Historien er spekket med bortrykkelse-
symbolisme. Igjen forteller Jesus en gruppe mennesker at Han ikke kjenner dem. På samme måte 
som de som blir kastet ut i mørket i Matteus 25 blir det gråt og tenners gnissel. Dette tjener til å 
indikere at «det ytterste mørke» (litt forskjellig bruk av ord i forskjellige oversettelser) ikke er Helvete 
eller Ildsjøen, men peker heller mot at de blir etterlatt og må gå gjennom Den store trengsel (Herrens 
dag). Dersom vi ser på Det Gamle Testamentets beskrivelser av «Herrens dag» blir Jesu bruk av 
uttrykket "det ytterste mørke" enda mer overbevisende: 
 
 
Ve dere som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. 
(Amos 5:18) 
 
Nær er Herrens store dag; den er nær og kommer med hast! Hør, bitter er Herrens dag, da roper 
krigeren høyt. En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med 
tilintetgjørelse og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde.  
(Sefanja 1:14-15) 
 
Blås i horn på Sion og løft hærrop på mitt hellige fjell så alle i landet skjelver! For Herrens dag 
kommer, den er nær, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Et stort og mektig 
folk brer seg ut som morgenrøden over fjellet. Det har aldri hatt sin like i tider som var, og vil aldri 
få det i år som kommer, så lenge slekt følger slekt. (Amos 1:1-2) 
 
Legg merke til at Jesus siterer dette avsnittet i Matteus 24 når Han beskriver «Herrens dag» som en 
tid med trengsel: «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 24:21) 
 
Ja, mørk er Herrens dag og ikke lys, dyster og uten lysskjær. (Amos 5:20) 
 
Vi tar med enda et avsnitt fra De Nye Testamentet også: 
 
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. 
(1.Tessaloniker 5:2-5) 
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Formen på språket i Bibelen er bemerkelsesverdig. I avsnitt etter avsnitt blir «Herrens dag» beskrevet 
som «mørke». Fra Det Nye Testamentet ser vi at apostelen Paulus direkte innlemmer ordet ved å 
lage et skille mellom gjenfødte kristne, som vil bli spart for «Herrens dag» og være i lyset og de ikke-
troende som vil lide Guds vrede på «Herrens dag» og bli overtatt av mørket.  
 

Gå ikke glipp av bryllupet 
 

 
Søk Gud mens det enda er tid. 

 

En av hovedhensiktene med bortrykkelsen er bryllupsfesten til brudgommen Jesus Kristus og Hans 
brud kirken (menigheten), som vil starte i Himmelen og som vil kulminere ved Lammets 
bryllupsmåltid på jorden ved starten av Tusenårsriket. Jesus bruker hebraiske gammeltestamentlige 
uttrykk for å gjøre dette tydelig i Matteus 24 og fortsetter med å forklare bortrykkelsen med 
lignelsen om de ti brudepikene. Mange kommentarer og artikler sier at denne lignelsen ikke har noe 
å gjøre med bortrykkelsen, men når man forstår konteksten den står i blir det tydelig at dette virkelig 
er en dyster og kjølig advarsel til de som tror de er kristne, men som ikke er det, og at de vil bli 
etterlatt når de gjenfødte kristne blir rykket opp i sky.  
 
Det er utrolig viktig for kristne i dag at de forsikrer seg om at de tror på det ekte evangeliet. Det er 
bare gjennom tro på Jesus Kristus (Jesus Kristus som blir forkynt i Bibelen – ikke «en annen Jesus» fra 
en pastors egne tanker), og ved Hans soningsdød på korset at en persons synder kan bli tilgitt. Jesus 
gjør det klart at det finnes mange mennesker i kirken (menigheten) i dag som ikke tror eller holder 
seg til det sanne evangeliet. 
 
I dag forkynnes det mye falsk vranglære, kirkene forandrer Guds Ord til å passe deres smak og 
politisk korrekthet, pastorer fokuserer mer på at talen skal være underholdende enn hva Bibelen 
faktisk sier. En mengde pengesentrerte, «jeg-fokuserte», velstandsdoktriner får tøylesløst fritt 
spillerom. Forkynnelse og mange kirkesamfunn i dag løfter virkelig frem en generasjon som roper 
«Herre, Herre», men som ikke kjenner Ham gjennom Skriften. Ikke la deg forføre! Studer din Bibel! 
Forstå at alt i kristendommen er og skal være sentrert på Jesus Kristus og hva Han gjorde på korset. 
Dette vil bety alt for en kristen når vi en dag står foran Gud. Det finnes ingen frelse i noe annet navn, 
heller ikke i ditt eget. Det er en levende tro på Jesus Kristus som døde for våre synder (inkludert de 
handlingene som dagens samfunn ikke betrakter som synd lenger) som leder til frelse. Vær 
oppmerksom på den lovprisningen Jesus gav til menigheten i Filadelfia og som møter en åpen dør: 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+19%2c6-9&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+19%2c6-9&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/26/hva-er-evangeliet/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=2.kor+11%2c3-4&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/05/10/navnet-jesus/
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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……..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 3:8 og 10) 
 
Ordet om Kristi tålmodighet er evangeliet. Det er testamentet om Guds kjærlighet og tålmodighet 
med menneskeheten. Det proklamerer Jesu Kristi tålmodighet, Gud som ble kjød, som utholdt tortur, 
slag, ydmykelse, falske anklager og led korsdøden for å frelse menneskeheten for dens synd. Den 
samme Jesus Kristus er i live og sitter nå ved Faderens høyre hånd og vil gjøre Jesu fiender til skamme 
da Han vil komme tilbake til jorden, etter å ha ventet tålmodig, for å opprette sitt kongerike. Det 
samme evangeliet som alle disiplene ble forfulgt og drept for (bortsett fra Johannes for at han kunne 
skrive Åpenbaringsboken). Ikke gå på akkord med evangeliet! Tro det! Lev det! All velsignelse kristne 
får kommer av evangeliet! Jesu kongerike som evangeliet forkynner er ikke denne falne, forbannede 
verden, men Tusenårsriket hvor Han skal regjere med rettferdighet, og Hans følgere bør sette sin lit 
og sitt håp til den verdenen, ikke på denne. 
 
All «velstand» i denne verden og i den neste er gjennom Jesu offer på korset. Han har gjort opp alt, 
betalt prisen, som gjør at det er «enkelt» å motta evig liv. Proklamer navnet Jesus til verden og la 
Jesus bli virkelig sikker på at Han kjenner deg, slik at du kan bli «reddet» fra Trengselstiden. 
 
Som en ung mann gifter seg med en jomfru, skal dine sønner gifte seg med deg, som en brudgom 
gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. (Jesaja 62:5) 
 

 

 
 

 
 
           

https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/26/hva-er-evangeliet/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/10/hvordan-bli-frelst-og-komme-til-himmelen/

