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Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang 
 

 
….så alle i landet skjelver! For Herrens dag kommer, den er nær. (Joel 2:1) 

 

Tiden for bortrykkelsen, endetidens overnaturlige hendelse da de kristne på jorden bli løftet opp i 
sky for å møte Jesus, er et sterkt debattert tema i kristenheten. Vi vil undersøke litt rundt 
bortrykkelsen, hva det er, og når den vil finne sted i den bibelsk profetiske tidslinjen. I tillegg til å 
vite når i Bibelens tidslinje bortrykkelsen vil finne sted er det like viktig, muligens viktigere å vite 
hvorfor det blir en bortrykkelse. Hvorfor er bortrykkelsen så nødvendig? Hva er Guds hensikt med 
bortrykkelsen? «Herrens dag» er en av grunnene til at bortrykkelsen må finne sted! 
 
 
De fleste bruker terminologiene «sju års trengselen» og «trengselstiden» når de drøfter og beskriver 
siste del av endetiden som blir beskrevet i Johannes Åpenbaring og som ender opp i Harmageddon 
og Jesu annet komme. Denne artikkelen vil fremme at Bibelen faktisk oftere bruker en annen 
terminologi som beskriver iverksettelsen av denne endelige serien med dommer: Herrens dag. 
Herrens dag og Daniels syttiende uke (som blir omtalt i Daniel kapittel 9 er jordens siste sju år, som 
begynner med en avtale mellom Israel og Antikrist) er den riktige bibelske perioden der Gud vil på en 
overnaturlig måte dømme jorden og iverksette dommen som blir beskrevet i Åpenbaringsboken som 
basun og vredesskåls dommene (Jesus beskriver senere denne tiden som Den store trengsel, som 
også er en passende beskrivelse). 
 
I tillegg skisserer Bibelen klare tegn som må oppfylles for at denne perioden skal begynne, og en serie 
med hendelser vil sette i gang med en gang dette har skjedd. Ved å fjerne forutbestemte 
forestillinger om endetiden og bare se på Skriften, vil denne artikkelen kunne klare å kaste litt mer 
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nytt lys over noen av de mest «vedtatte sannhetene» rundt endetiden. Vi har to regler for hvordan vi 
ønsker å tilnærme oss kunnskap om dette. 
  
1. La Bibelen bekrefte seg selv ved å sette skriftsteder opp mot hverandre, og ikke bruke 
menneskelagde teorier om profetiene – «Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke 
med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden 
til.» (1. Korinter 2:13) 
 
2. Med vissheten om at Gud forventer at vi skal søke i Skriften. Mange profetiske konsepter er ikke 
alltid så lett å få taket på så vi må studere Bibelen med varsomhet og ta tiden til hjelp for å forstå hva 
Guds plan er for verden. Og svaret vil vi finne i Skriften: «Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å 
åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene.» (Amos 3:7) 
 
Så i dette studiet vil det ikke bli noen referanser til diagrammer, tidslinjer eller andre vanligvis siterte 
kilder som normalt blir brukt i artikler om bortrykkelsen. Vi vil kun sitere fra Bibelen.  
 

 
Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongers ære å granske den. (Ordspråkene 25:2) 

 

Mye mer viktig enn å «vite riktig» om bortrykkelsen er å forstå at menneskers liv og sjel står på spill. 
Bibelen understreker at den ikketroende verden (og til og med noen bekjennende kristne) vil bli tatt 
fullstendig på sengen av denne hendelsen. Det er vår bønn og håp at dere som leser dette er klare, 
oppmerksomme og setter deres lit til Herren og ikke denne syndige verden når disse hendelsene tar 
til. 
 

Hva er Herrens dag? 
 
Klag, for Herrens dag er nær. Som vold fra Den veldige kommer den. Derfor blir alle hender slappe, 
hvert menneskehjerte smelter bort. De blir slått av skrekk, krampe og smerter griper dem, de får 

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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rier lik en kvinne som skal føde. I redsel stirrer de på hverandre, ansiktene er som ild. Se, Herrens 
dag kommer med gru og harme og brennende vrede for å legge jorden øde og utrydde synderne 
der. For himmelens stjerner og stjernebilder lar ikke lyset skinne, mørk er solen når den går opp, og 
månen gir ikke lys. Jeg krever jorden til regnskap for ondskapen og de lovløse for deres synd. Jeg 
gjør ende på de frekkes stolthet og slår ned voldsmenns hovmod. Jeg gjør mennesker mer sjeldne 
enn rent gull og folk mer sjeldne enn Ofir-gull. Derfor får jeg himmelen til å skjelve, og jorden ristes 
ut av lage fordi Herren over hærskarene er harm, det er dagen for hans brennende vrede.  
(Jesaja 13:6-13) 
 
Herrens dag er den bibelske, gammeltestamentlige terminologien som blir brukt til å referere 
begynnelsen på endetidens domsutgytelse, som blir beskrevet i Åpenbaringsboken, som Gud vil 
straffe jorden med og som starter med et massivt verdensomspennende jordskjelv. Dette er en tid da 
Gud aktivt vil gripe inn i menneskehetens anliggende med ødeleggende virkning. Denne dommen vil 
hele jordens befolkning oppleve i en tid der samfunnet har blitt dysset inn i en slags falsk 
trygghetsfølelse. Jordens folk vil mene at de har oppnådd «fred og sikkerhet» og så plutselig vil 
ødeleggelsene fra Gud sette inn. Herrens dag (Den store trengsel) vil også overlappe Daniels 
syttiende uke, de profeterte siste sju år på jorden før Jesu annet komme. Men som skriftstedet over 
tydelig beskriver vil Gud på denne tiden, i sin harme, sende katastrofale dommer som vil resultere i 
at «hvert menneskehjerte smelter bort» i frykt. Mange vers i Det Gamle Testamentet gir oss den 
samme bekreftelsen: 
 
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) 
 
Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær! Herren har gjort i stand et slaktoffer, han har 
helliget dem han har innbudt. På dagen for Herrens slaktoffer skal jeg straffe fyrster og 
kongssønner og alle som kler seg i fremmed drakt. (Sefanja 1:7-8) 
 
Ve dere som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. 
Den ligner en mann som flykter fra løven og treffer på bjørnen. Og når han kommer hjem og 
støtter hånden mot veggen, biter slangen ham. Ja, mørk er Herrens dag og ikke lys, dyster og uten 
lysskjær. (Amos 5:18-20) 
 
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. (1. Tessaloniker 5:2-3) (Det Nye Testamentet) 
 
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. (Joel 1:1-2) 
 
Legg merke til at tekstavsnittet fra Joel beskriver en hær som er så forferdelig ødeleggende at det 
aldri har vært en liknende styrke og det vil heller ikke komme en sammenliknbar hær i fremtiden. 
Dette sammenfaller med hvordan Jesus beskriver endetiden for sine disipler: «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)  
 
Dette verset blir ofte henvist til for å forklare hvorfor mange mennesker refererer til endetiden som 
«Trengselstiden» eller «Sju års trengselen». Jesus bruker terminologien «Den store trengsel» for å 
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beskrive Bibelens «Herrens dag» og den domsutgytelsen som følger. Faktisk så finner vi ikke 
uttrykket «Sju års trengselen» i Bibelen. Et av målene i denne artikkelen er å understreke hvordan 
Bibelen spesifikt beskriver ting i motsetning til hvordan kristne forfattere og pastorer har bestemt seg 
for de siste årene. «Herrens dag» er en veldig tydelig beskrevet begivenhet som i utgangspunktet vil 
sette i gang de endelige dommer av verden før Jesu annet komme. 
 
Vil dette finne sted når det første seglet blir brutt i Åpenbaringsboken kapittel 6? 
 
Johannes Åpenbaring kapittel 6 beskriver en scene der apostelen Johannes er i Himmelen og blir 
vitne til at Gud Faderen gir Jesus en forseglet bok som det bare er Han, Messias, som er verdig til å 
åpne. Boken (som mest sannsynlig ville minne om en rull) har sju segl og ved åpningen av hvert segl 
vil forskjellige handlinger finne sted. Den tradisjonelle «før trengselstiden bortrykkelsesmodellen» 
plasserer Herrens dag ved åpningen av det første seglet. Men, dette stemmer imidlertid ikke helt 
med Skriften. Bibellærer Peter Goodgame, forfatter av boken ‘Redmoon Rising‘ som tar for seg 
endetidens profetier, forklarer dette konsist: 
 
«Talsmenn for den dominerende «før trengselstiden bortrykkelsesmodellen» (Fruchtenbaum, 
Walvoord) plasserer begynnelsen av Herrens dag ved åpningen av det første segl, som de lærer 
også innleder begynnelsen av Daniels syttiende uke som vi leser i Daniel 9:27. Vi vet at den 
syttiende uken starter med en sju års fredspakt, mens Herrens dag starter med en plutselig 
ødeleggelse. Hvordan kan disse ulike hendelsene som begynner så radikalt forskjellig ta til på 
samme tid? Hvor er «en plutselig ødeleggelse» ved det første seglet i Åpenbaringsboken? Det er 
faktisk ingenting i Bibelen som eksplisitt knytter det første seglet til starten på Herrens dag. Denne 
forbindelsen ble gjort av noen av de første Bibelskolerte «før trengselstiden 
bortrykkelsesmodellen» tilhengere på grunn av deres fokus på «Sju års trengselen». Med en gang 
det ble bestemt at det første seglet representerte både Antikrist og begynnelsen på de syttiende 
uken var disse skolerte «malt inn i et hjørne», for å si det slik, og ble så tvunget til å konkludere 
med at det første seglet også måtte markere starten på Herrens dag. I neste avsnitt vil vi gå bort 
fra denne tvilsomme vektleggingen på det første segl og undersøke Skriften fra et nytt perspektiv. 
Det vil bli klart for oss at Herrens dag ikke vil begynne med en diplomatisk byråkratisk hendelse 
som undertegnelsen av «den syttiende ukes fredspakten», men med en plutselig ødeleggende 
utgytelse av Guds vrede over hele jorden! (kilde) 
 
Så nå da det er klart at Herren vil utgyte sine dommer over jorden i endetiden i form av en massiv 
ødeleggelse, blir spørsmålet nå som vi må undersøke hvorfor Gud vil gjøre dette? Hvorfor vil Herren 
på det tidspunktet velge å gjøre en slik drastisk handling og bringe ødeleggelse over jorden? Heldigvis 
forklarer Bibelen dette for oss. 
 

Hensikten med Herrens dag 
 
Når vi studerer Bibelen og hendelser som har skjedd, som skjer og som skal skje er det viktig å forstå 
hvorfor Herren gjør disse ting. De fleste kristne vil være enige i at hendelsene som blir listet opp i 
Åpenbaringsboken vil hende i fremtiden, men det er knapt noen diskusjon om hvorfor de vil skje. 
Igjen, ved å studere Det Gamle Testamentet i forbindelse med Herrens dag, blir ganske tydelig at det 
er flere formål for Herrens dag: 
 
1. For å beskytte Israel 
 
Rop dette ut blant folkene, lys hellig krig, vekk krigerne! La alle stridsmenn møte fram og dra ut. 
Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene til spyd! Den svake skal si: «Jeg er en helt.»  

http://www.redmoonrising.com/
https://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1594679622/ref=ord_cart_shr/002-9006601-7354428?_encoding=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER&v=glance
http://www.redmoonrising.com/thatday/fulldotl.htm
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Skynd dere og kom! Kom sammen, alle folkeslag, fra alle kanter, Herre, før dine krigere ned! 
Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal, for der vil jeg sitte til doms over folk fra alle 
kanter. 
 
Send sigden ut, for høsten er moden, kom og tråkk, for vinpressen er full, pressekummene flyter 
over, for ondskapen deres er stor. Larm og atter larm i Dommens dal, for Herrens dag er nær i 
Dommens dal. 
 
Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans. Herren skal brøle fra Sion, la røsten runge fra 
Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. 
(Joel 3:14-21) 
 
Det er hevnens dag for Herren, gjengjeldelsens år i striden om Sion. (Jesaja 34:8) 
 
Blås i horn på Sion og løft hærrop på mitt hellige fjell så alle i landet skjelver! For Herrens dag 
kommer, den er nær. (Joel 2:1) 
 
Versene over viser oss en veldig spesifikk hensikt: Gud beskytter sin hellige og utvalgte nasjon, Israel, 
på Herrens dag. «Sion» eller «Sionfjellet» er en annen terminologi for Jerusalem og Herrens dag 
kommer når Gud reiser seg og «brøler» fra sin hellige by. Til tross for Israels åndelige situasjon i dag 
har Israels folk allerede blitt utvalgt av Gud for en spesiell hensikt. Og til tross for den nåværende 
politiske situasjonen, er Israel fortsatt Guds hellige land. Faktisk er de fleste ting som blir nevnt i 
Åpenbaringsboken sentrert rundt Israel. Det er der Jesus Kristus vil komme tilbake ved Hans andre 
komme (Johannes Åpenbaring 19). Det er der Antikrist vil sette seg i tempelet og proklamere seg selv 
som Gud (2. Tessaloniker 2). Det er der de to vitnene som Gud sender vil forkynne fra (Johannes 
Åpenbaring 11). Det er der Guds 144000 endetidsvitner vil komme fra (Johannes Åpenbaring 7). Det 
er her Harmageddon vil finne sted (Johannes Åpenbaring 19). Og det er her Jesus vil etablere Hans 
Tusenårsrike på Davids trone (Johannes Åpenbaring 20). 
 
Så igjen, når vi studerer bibelske profetier må vi ikke overse Guds hensikt med hendelsene – en av de 
viktigste hendelsene er Guds forsoning med Israel, der Han frelser og gjenreiser Israel og Hans hellige 
by Jerusalem. Herrens dag er starten på alt dette. Så hva får Gud til å reise dette massive forsvaret av 
den trofaste rest av Israel på Herrens dag? Det vil være angrepet fra Gog og Magog koalisjonen: 
 
Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. I min 
sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over 
Israels land. Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på 
marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal 
styrte sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus. (Esekiel 38:18.19) 
 
Legg merke til at med en gang Gog invaderer Israel vekker det Herrens harme. Akkurat som versene 
vi har lest tidligere om Herrens dag bekrefter, vil Gud bli rasende og kommer til å gripe direkte inn i 
hendelsene på jorden. Hans respons er å ryste hele jorden med en stor og ødeleggende kraft. Gog og 
Magog koalisjonens angrep på Israel vil provosere Herren til så mye vrede at Hans hevn vil bli utgytt 
over hele planeten. Igjen, i versene fra Esekiel 38 ser vi at Gud sier at «alle menneskene som bor på 
jorden» skal skjelve for Guds respons. Dette er angrepet som får Gud til å reise seg og forsvare Israel 
på Herrens dag. Legg også merke til at etter at Gog og Magog angrepet er stoppet av Gud vil det ta 
sju år (Esekiel 39:9) å brenne opp våpnene til den beseirede Gog-Magog hæren, som igjen 
sammenfaller med hvor mye tid som vil gjenstå fra Herrens dag inntil Jesu annet komme. 
 
 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+19&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+19&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+11&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+11&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/hvem-er-de-144-000/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmrGXLyrJQSzzOpdpc6wE1WDGSku3yNzA/xT3uymrerJu
https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmpBMi0AYu6/ZZdZojhps39kkRDaM9AcgC5sUU3U8JsMa
https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/14/tusenarsriket/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmnNLYTsM10+QGNhgijN/qD60oIOOWw6tE9RLS/OelZvH
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/12/hele-israel-skal-bli-frelst-endetidens-frelse-for-israel/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/14/de-to-gog-magog-krigene-esekiel-38-og-39-forklares/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=esek+39%2c9&type=and&book2=-1&searchtrans=


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

 

6 
 

2. For å straffe de hedenske nasjonene og de som har avvist Gud 
 
Klag, for Herrens dag er nær. Som vold fra Den veldige kommer den. Derfor blir alle hender slappe, 
hvert menneskehjerte smelter bort…..Jeg krever jorden til regnskap for ondskapen og de lovløse for 
deres synd. Jeg gjør ende på de frekkes stolthet og slår ned voldsmenns hovmod. (Jesaja 13:6-7 og 
11) 
 
Dagen er nær, Herrens dag er nær, en skytung dag. Tiden er inne for folkeslagene. (Esekiel 30:3) 
 
Se, Herrens dag kommer med gru og harme og brennende vrede for å legge jorden øde og utrydde 
synderne der. (Jesaja 13:9) 
 
For Herrens dag er nær over alle folkeslag. Slik du har gjort, skal det gjøres mot deg. Dine 
gjerninger kommer tilbake over ditt eget hode. Som dere drakk på mitt hellige fjell, skal alle 
folkeslag alltid drikke, drikke og svelge og bli som om de aldri hadde vært til. (Obadja 1:15-16) 
 
For det kommer en dag fra Herren over hærskarene da alt som er hovmodig og høyt, alt som 
kneiser, skal fornedres….Menneskets stolthet skal bøyes og menns hovmod fornedres.Herren alene 
er opphøyd den dagen. (Jesaja 2:12 og 17) 
 
Tiden for syndere som har levd «hovmodig og høyt» vil få sin ende. Etter hvert som jordens rikeste 
og mektigste blir mer og mer ugudelige, og leder verden inn i større ondskap og opprør mot Gud vil 
de møte en guddommelig dom på Herrens dag. Guds vrede vil bli øst utover jorden for å straffe 
ondskap, blodsutgytelser, synd og for å gjøre slutt på de stolte rebellene som hever seg over alt og 
alle i samfunnet. Til og med i dag er det mange Bibelskeptikere som stiller spørsmålet: «Dersom Gud 
eksisterer, hvorfor er det så mye ondt som hender i verden?» Vel, Gud eksisterer virkelig, men Hans 
tålmodighet med menneskeheten er en gave – fordi det gir oss tid til å komme til tro på Jesus Kristus 
slik at vi kan få tilgivelse og få komme til Himmelen: «Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, 
som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at 
alle skal nå fram til omvendelse.» (2.Peter 3:9) Men på Herrens dag vil Gud respondere og gripe inn 
og straffe den ikketroende verdenen for all dens synd. 
 
De som lever i mektige posisjoner, med enorm rikdom, vil ikke ha noen ressurser som kan redde dem 
på dette tidspunkt: 
 
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, en dag med 
hornlåt og hærskrik mot festningsbyer, mot høye borgtårn.  
 
Da vil jeg sende trengsel så folk går som i blinde, for de har syndet mot Herren. Blodet deres skal 
tømmes ut som slam og innvollene deres som møkk. Sølv og gull kan ikke berge dem på Herrens 
vredesdag. Ilden fra hans lidenskap skal fortære hele jorden. For han utrydder, ja, han gjør brått 
ende på alle som bor på jorden. (Sefanja 1:14-18) 
 

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/
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Inngangen til en ekte «Apokalypse bunker» 

 

Gull, sølv, utenlandske bankkonti og alle typer rikdom vil ikke være til hjelp på dette tidspunkt. Troen 
på Jesus Kristus som sin frelser vil være den eneste beskyttelsen i denne tiden med fryktelige 
dommer. Da vi gikk inn i år 2012 og Mayakalenderens dommedag skulle inntreffe fikk det mange 
mennesker til å tenke på hvordan de skulle overleve denne kommende «jordens ende». Det er 
interessant å se at flere historier dukker opp om velstående mennesker som kjøper seg «Apokalypse 
bunkere» for å gjemme seg og til å beskytte seg selv ved en global katastrofe. Bibelen til og med 
beskriver at de rike skal gjemme seg i fjellgrotter og i huler: «Menneskets stolthet skal bøyes og 
menns hovmod fornedres. Herren alene er opphøyd den dagen. Med avgudene er det slutt for 
alltid. Da skal folk gjemme seg i fjellgrotter og jordhuler for redselen Herren vekker, for hans 
storhet og velde når han reiser seg for å slå jorden med skrekk.» (Jesaja 2:17-19) 
 
Bibelens profetier går i oppfyllelse foran øynene på oss idet verdens velstående mennesker, i frykt 
for «dommedag» virkelig forbereder seg til å gjemme seg «i fjellgrotter og jordhuler». 
 

 
Bunkerdesign fra ‘Vivos Corporation’ fra en av deres luksusbunkere. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-05-12/apocalypse-angst-adds-to-terrorist-threat-as-rich-russians-acquire-bunkers
http://www.huliq.com/10282/doomsday-bunkers-selling-fast-america%E2%80%99s-rich-escape-apocalypse
http://www.huliq.com/10282/doomsday-bunkers-selling-fast-america%E2%80%99s-rich-escape-apocalypse
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CNN – Sales of luxery doomsday bunkers up 1000% 

 
 

 

Tidspunktet for Herrens dag 
 
Så nå som vi har fått på plass hensikten med Herrens dag er tiden inne for å undersøke hvor Herrens 
dag passer inn i Åpenbaringsbokens kronologi. Igjen så tydeliggjør Bibelen det for oss. Det er flere 
kjennetegn ved Herrens Dag som gjør det ganske enkelt å finne dens bekreftende oppfyllelse i 
Åpenbaringsboken. 
 
1. Jordskjelv 
 
For det kommer en dag fra Herren over hærskarene da alt som er hovmodig og høyt, alt som 
kneiser, skal fornedres, alle sedertrær på Libanon, så høye og kneisende de er, alle eiker i Basan, 
alle høye fjell, alle kneisende høyder, alle opphøyde tårn, alle festningsmurer, alle Tarsis-skip og 
alle herlige skuter. Menneskets stolthet skal bøyes og menns hovmod fornedres.Herren alene er 
opphøyd den dagen. Med avgudene er det slutt for alltid. Da skal folk gjemme seg i fjellgrotter og 
jordhuler for redselen Herren vekker, for hans storhet og velde når han reiser seg for å slå jorden 
med skrekk. Den dagen skal menneskene kaste fra seg til moldvarp og flaggermus avgudene av 
sølv og gull som de har laget seg og tilber. De skal gjemme seg i fjellhuler og bergkløfter for 
redselen Herren vekker, for hans storhet og velde når han reiser seg for å slå jorden med skrekk. 
(Jesaja 2:12-21) 
 
Klag, for Herrens dag er nær. Som vold fra Den veldige kommer den. Derfor blir alle hender slappe, 
hvert menneskehjerte smelter bort….Derfor får jeg himmelen til å skjelve, og jorden ristes ut av 
lage fordi Herren over hærskarene er harm, det er dagen for hans brennende vrede. (Jesaja 13:6-7 
og 13) 
 
Jorden revner og rister, jorden vakler og vingler, jorden skjelver og skaker. Jorden sjangler som en 
drukken og svaier som et skur. Synden ligger tungt på den, den faller og reiser seg ikke mer. (Jesaja 
24:19-20) 
 

https://youtu.be/W4oprWgWKao
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Larm og atter larm i Dommens dal, for Herrens dag er nær i Dommens dal. Sol og måne svartner, 
og stjernene mister sin glans. Herren skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og 
jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. (Joel 3:19-21) 
 
Disse versene indikerer at Herrens dag vil bli markert med et jordskjelv så kraftig at folk over hele 
jorden vil oppleve det. Dette er en global hendelse som vil overgå alle tidligere jordskjelv i 
menneskehetens historie. Gud vil bokstavelig ryste hele planten og dermed gi et varsel om hva som 
venter. 
 

 
Et globalt jordskjelv vil også føre til massive tsunamier. 

 

2. Himmelen bli rystet 
 
I tillegg vil Himmelen bli rystet også: 
 
Det blir gru og grav og garn for deg som bor på jorden! Den som flykter fra gru, skal falle i grav, 
kommer han seg opp av graven, skal han fanges i garnet. For slusene i det høye er åpnet, og 
jordens grunnvoller skjelver. Jorden revner og rister, jorden vakler og vingler, jorden skjelver og 
skaker. Jorden sjangler som en drukken og svaier som et skur. Synden ligger tungt på den, den 
faller og reiser seg ikke mer. Den dagen skal Herren straffe den høye hær i det høye og jordens 
konger på jorden. (Jesaja 24:17-21) 
 
I vers 17 adresserer Herren nærmere bestemt advarselen og klagen til «deg som bor på jorden». 
Denne distinksjonen blir gjort fordi de onde englene vil bli kastet ned på jorden. «Den høye hær i det 
høye» er en referanse til den «himmelske hærskare» (som blir bekreftet av Septuaginta) eller 
Himmelens engler. Gud vil ryste Himmelen også, for å straffe de opprørske englene sammen med 
jordens onde ikketroende menneskene på Herrens dag. Legg merke til at vers 18 slår fast at «slusene 
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i det høye er åpnet» som igjen signaliserer at ting faller fra Himmelen til jorden. Og denne åpningen 
av Himmelens sluser er koplet sammen med rystelsene på jorda. 
 
At det blir to rystelser, både i Himmelen og på jorden blir også bekreftet av Hebreerbrevet: 
 
Se til at dere ikke avviser ham som taler! De som avviste ham som talte guddomsord her på jorden, 
kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra 
himmelen. Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve. Men nå har han lovet: Enda en gang vil 
jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det: «enda en gang». Dette viser at det 
som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal 
bestå. (Hebreerne 12:25-27) 
 
De opprørske englene som forlot sin opprinnelige bolig og blandet seg med menneskene vil bli 
fjernet fra Himmelen permanent på dette tidspunktet og bli kastet til jorden. Når Himmelen blir 
rystet vil de rebelske englene og Satan bli kastet ned til jorden. Dette er veldig viktig fordi det er flere 
jordskjelv som blir beskrevet i Åpenbaringsboken. Brytningen av det sjette seglet inneholder det 
eneste jordskjelvet som skal ryste både Himmelen og jorden og som sender Himmelens stjerner 
(engler)til jorden. Igjen, det sjette seglet i Åpenbaringsboken viser seg unikt til å kvalifisere for å være 
starten på Herrens dag.  
 
Klag, for Herrens dag er nær. Som vold fra Den veldige kommer den. Derfor blir alle hender slappe, 
hvert menneskehjerte smelter bort. De blir slått av skrekk, krampe og smerter griper dem, de får 
rier lik en kvinne som skal føde. I redsel stirrer de på hverandre, ansiktene er som ild….Derfor får 
jeg himmelen til å skjelve, og jorden ristes ut av lage fordi Herren over hærskarene er harm, det er 
dagen for hans brennende vrede. (Jesaja 13:6-8 og 13) 
 
Rystningen av Himmelen og de falne englers ankomst vil bli så slående at befolkningen på jorden vil 
bli grepet av redsel og frykt, så mye at det blir beskrevet at deres hjerter blir beskrevet som at de 
«Smelter bort». Dette avsnittet bruker også uttrykket «krampe og smerter griper dem» som 
indikerer Herrens dag og den følgende dom. Jesus bekrefter det samme i Lukas 21: «Det skal vise seg 
tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen 
fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. 
For himmelens krefter skal rokkes.» (Lukas 21:25-26) Jesus beskriver at menneskene skal bli så redde 
at de «skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden.» Hvorfor? Fordi «himmelens 
krefter skal rokkes.» Efeserne 6:12 informerer oss at disse kreftene er en referanse til åndevesener, 
og at de er våre fiender: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, 
mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» 
 
3. Solen blir mørk og månen blir til blod 
 

 
«Solen forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» (Joel 2:4) 
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Jeg setter varsler på himmel og jord, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles til mørke og 
månen til blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Da skal hver den som påkaller 
Herrens navn, bli berget. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes redning, som Herren har 
sagt. Og blant de overlevende er de som Herren kaller. (Joel 2:3-5) 
 
Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende. 
(Apostlenes Gjerninger 2:20) 
 
Kanskje den tydeligste indikatoren på starten av Herrens dag leser vi i profeten Joels bok, at solen vil 
bli mørk og månen vil bli blodrød. Disse to tegnene vil stå frem før Herrens dag begynner. Apostelen 
Peter bekreftet denne profetien da han talte på Pinsedagen. Denne hendelsen ved at solen blir 
mørk/månen blir blodrød dukker opp bare en gang til gjennom hele Bibelen, og det er i Johannes 
Åpenbaring 6 ved brytningen av det sjette seglet: 
 
Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en 
sørgedrakt, fullmånen ble som blod, 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 6:12-17) 
 
Det fremstår som tydelig at brytningen av det sjette seglet er starten på Herrens dag og begynnelsen 
på Guds siste dommer. Alle tegnene og karakteristikkene på Herrens dag er representert. Solen blir 
mørk og månen blir blodrød. «Himmelens stjerner» (igjen en referanse til engler) blir rystet og faller 
til jorden. Og det er et jordskjelv som er så kraftig at hvert eneste fjell og øy vil bli flyttet fra der de 
ligger plassert. Dette er alle tegnene som Det Gamle Testamentet tydelig har beskrevet. Vi ser også 
oppfyllelsen av Jesaja kapittel 2 hvor de rike og mektige menneskene løper inn i grotter og huler i 
fjellene for å prøve å unnslippe: 
 
Den dagen skal menneskene kaste fra seg til moldvarp og flaggermus avgudene av sølv og gull 
som de har laget seg og tilber. De skal gjemme seg i fjellhuler og bergkløfter for redselen Herren 
vekker, for hans storhet og velde når han reiser seg for å slå jorden med skrekk. (Jesaja 2:20-21) 
 
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) 
 
De mektige menneskene løper inn i huler og grotter i fjellene og i bakken. Beskrivelsen fra Jesaja 2 
passer sammen med Johannes Åpenbaring 6. Jordens befolkning blir tvunget til å innrømme at 
Herrens store dag med Guds vrede har kommet, og de er maktesløse og klarer ikke hindre at det 
skjer. Dette er nøyaktig det som Det Gamle Testamentet sier vil skje. Ved åpningen av det sjette 
seglet begynner Herrens dag og Guds vrede blir øst ut over Hele jorden. Dette er hendelsen som er 
begynnelsen på jordens undergang. Dette er grunnen til at det er så viktig å studere Det Gamle 
Testamentets skrifter for å forstå Bibelprofetier. Ved å sammenligne «åndelige ting» kan vi få de 
nødvendige bekreftelser fra bibelen selv. 
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Men hva med de fem første seglene i Johannes Åpenbaring 6? 
 
Klag, for Herrens dag er nær. Som vold fra Den veldige kommer den. Derfor blir alle hender slappe, 
hvert menneskehjerte smelter bort. De blir slått av skrekk, krampe og smerter griper dem, de får 
rier lik en kvinne som skal føde. I redsel stirrer de på hverandre, ansiktene er som ild. (Jesaja 13:6-8) 
 
Mange dedikerte Bibeltroende kristne plasserer begynnelsen på Guds dom ved det første seglet i 
Åpenbaringsboken. Når vi studerer Skriften ser vi at Herrens dag ikke sammenfaller ved åpningene av 
det første seglet. I Matteus 24 beskriver Jesus de fire første seglene i presis samme rekkefølge som 
de er presentert i Johannes Åpenbaring 6 (falske kristne, kriger, hungersnød, pest og død). Men Jesus 
slutter med følgende ord: «Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.» (Matteus 24:8) Som 
vi ser i versene fra Jesaja 13 vil Herrens dag sørge at menneskene «får rier lik en kvinne som skal 
føde.» Apostelen Paulus bekrefter det samme når han beskriver Herrens dag: «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.» (1.Tessaloniker 5:2-3) Igjen ser vi at undergangen, smertene og riene kommer på Herrens 
dag. 
 
Tanken om at de første seglene ikke er en del av Herrens dag blir også bekreftet i Markus 13, som er 
en parallelltekst til Matteus 24: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på at alt dette skal 
fullbyrdes?» 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 13:4-
7) Her nevner Jesus tydelig de hendelsene som skjer ved åpningen av de to første seglene i 
Åpenbaringen 6 (falske kristne, krig og rykter om krig) og sier videre «men ennå er ikke enden 
kommet.» Med andre ord vil disse handlingene finne sted før endetiden virkelig setter inn, som er 
ved åpningen av det sjette segl og Herrens dag. 
 
Ser vi nærmere på Matteus 24 så ser vi at Jesus beskriver Herrens dag med de samme tegn som vi 
kjenner igjen i Det Gamle Testamentet og i Johannes Åpenbaring kapittel 6: Så snart denne 
trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra 
himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, 
da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på 
himmelens skyer med stor makt og herlighet. (Matteus 24:29-30) 
 
Frasen «så snart denne trengselstiden er over» er mye diskutert fordi mange, mange som studerer 
Bibelske profetier har frasene «Trengselstiden» og «Sjuårs trengselen» i tankene fordi dette har blitt 
så normalt brukte terminologier for endetiden. Men vi bør ta med oss at frasen «Trengselstiden» har 
aldri blitt brukt, som et eget substantiv eller tittel i Det Gamle Testamentet for å beskrive endetidens 
dommer. Jesus beskriver bare tiden som vil komme på Herrens dag som en «trengselstid». En del av 
grunnen til at det er forvirring er skrivestilen til apostelen Matteus da den hopper frem og tilbake 
kronologisk. Men Jesus bekrefter de samme tegnene: mørk sol, månen vil ikke lenger gi lys og 
«Himmelens stjerner» vil falle ned og «Himmelens krefter» skal rokkes. Disse kreftene (maktene) er 
en referanse til englevesener/åndevesener (Efeserne 6:12). De falne englene vil også bli straffet og 
kastet til jorden ved åpningen av det sjette seglet. 
 

 
 
 
 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=matt+24&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=ef+6%2c12&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Konklusjon 
 

 
Ikke gjem deg i en bunker. Søk dekning hos Jesus Kristus. 

 

Ved å studere Det Gamle Testamentets profeti om Herrens dag, det opprinnelige navnet på starten 
over endetidens dom fra Gud, som begynner ved åpningen av det sjette segl i åpenbaringen 6, ser vi 
at formålet med Herrens dag er for Gud å beskytte Israel fra Gog og Magog koalisjonens angrep og 
for å øse ut sin vrede over den ikketroende verden for tusener av år med synd. Hele jorden vil 
oppleve et katastrofalt jordskjelv sendt av Gud, som et tegn på at Guds vrede har kommet. Det dette 
har å bety for menneskeheten er at «dommedag» har kommet. Synden som vi i samfunnet begår 
hver eneste dag blir alt holdt rede for av Gud, og vi kommer nærmere og nærmere et direkte opprør 
mot Gud. Herrens dag nærmer seg. Derfor er det så viktig å ha et rett forhold med Gud, som kommer 
av troen på Jesus Kristus som vår frelser, som har tatt våre synder på seg slik at vi står skyldfrie 
overfor Gud. Gud forteller oss: «Men der synden ble stor, ble nåden enda større.» (Romerne 
5:20) Større enn verdens synd er Herrens nåde og Hans vilje til å tilgi. Og for de som søker Jesus 
Kristus for syndenes forlatelse og tror på Ham som Guds Sønn, de vil ikke oppleve Herrens dag og 
dommen som følger. 
 
Jesus bekrefter akkurat det samme i Matteus 24 når Han sier at på den tiden «skal 
Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen». Hva er dette tegnet? Det er linket til 
kirkens/menighetens bortrykkelse, som ikke vil oppleve at Gud øser ut sin vrede, men vil slippe unna 
og bli beskyttet. Formålet med bortrykkelsen er for å redde Guds troende før disse skremmende 
tingene setter inn. Kristne kan være trygge på at de ikke skal gå igjennom Herrens dag: «For Gud har 
ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.» (1.Tessaloniker 5:9) 
 
 
«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)  

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/

