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Forklaringen på bortrykkelsens siste basunstøt 
 
 

 
Den siste basun er ikke hva de fleste kristne tror. 

 

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. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er 
kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: «Døden er oppslukt, seieren vunnet.» 
(1.Korinter 15:51-54) 
 
Et av de største mysteriene i diskusjonene rundt bortrykkelsen, er referansene til det siste 
basunstøt. I avsnittet over avslører apostelen Paulus at forvandlingen av kirken fra dødelige 
kropper til forherliggjorte udødelige kropper vil skje ved det siste basunstøt. Dette er en av de 
største profetiske hendelsene som Skriften beskriver – bortrykkelsen av kirken. Men hva er det 
siste basunstøt eller den siste basun? Er det den sjuende basunen i Åpenbaringsboken 11? Er det 
basunen av Rosh Hashanah? Denne artikkelen vil forklare at den siste basun ikke er knyttet til disse 
hendelsene, og vise ut fra Skriften hva den siste basun virkelig er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
https://snl.no/rosh_ha-shana
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Hvorfor den siste basun ikke er den sjuende basunen i Åpenbaringsboken 
 

 
 

Kongeriket gis tilbake til Jesus Kristus straks Det Gamle Testamentets profeti er oppfylt. En av de 
vanligste tolkningene er at det siste basunstøt er lyden av den sjuende basunen i Åpenbaringsboken 
11: 
 
Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: 
«Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all 
evighet.»  
 
De tjuefire eldste som sitter på sine troner for Guds øyne, kastet seg ned med ansiktet mot jorden, 
tilba Gud og sa: «Vi takker deg, Herre Gud, du Allmektige, du som er og som var, fordi du har 
grepet makten, din store makt, og er blitt konge.  
 
Hedningfolkene ble harme, men nå er din vredesdag kommet. Nå er tiden da de døde skal 
dømmes, nå skal du lønne dine tjenere profetene, de hellige og dem som frykter ditt navn, små og 
store, og ødelegge dem som ødelegger jorden.»  
 
Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom 
lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl. (Johannes Åpenbaring 11:15-19) 
 
Det finnes flere grunner til at denne hendelsen ofte blir sett på som den siste basun. For det første så 
stadfester Åpenbaringsboken tydelig at det er sju engler som er utpekt til å blåse i hver sin basun – 
der hver av dem slipper løs dommer fra Gud over jorden. Derfor gir det mening at den sjuende og 
siste basun er den som gir «det sistebasunstøt». 
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I tillegg leser vi i Åpenbaringsboken 11, at etter at den sjuende engelen har blåst i basunen, kommer 
det en kunngjøring: «Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal 
være konge i all evighet.» Således ser det ut til at dette er tiden for bortrykkelsen ettersom jorden 
nå er gitt over til Kristus. 
 
Allikevel er det flere feil med denne tolkningen. For det første ble 1. Korinterbrev skrevet i ca. år 53-
54 e.Kr. da Paulus var i Efesos. Åpenbaringsboken ble skrevet omtrent år 96 e.Kr. Dersom Paulus 
virkelig refererte til den sjuende basunen, ville det skjedd førti år før noen lesere hadde hatt noen idé 
om hva han snakket om. Det finnes heller ikke noen basis i Skriften som tilsier at Paulus skulle vite 
om den sjuende basun, før det ble åpenbart for Johannes flere tiår senere. Paulus ble drept ca. år 70 
e.Kr – en god stund før Åpenbaringsboken ble nedskrevet.  Dette ville være det første tilfellet i 
Skriften der en åndelig inspirert forfatter refererer en profeti før visjonen til en annen forfatter i det 
hele tatt er blitt gitt.  
 

 
Den sjuende basun i Åpenbaringsboken 11 likner på tiden for bortrykkelsen.  

Men hvor er den bortrykte kirken i dette avsnittet? 
 

Grunnen til at herredømmet i verden ble gitt til Herren Jesus Kristus ved den sjuende basunen er ikke 
på grunn av kirkens bortrykkelse. Se for deg for et øyeblikk at kirken ble rykket bort ved den sjuende 
basun – hvordan ville den hendelsen automatisk bety at Jesus Kristus nå regjerer over hver nasjon på 
jorden? Det finnes ingen logisk forbindelse til det. Ved å la Skriften forklare Skriften, kan vi gå til 
Åpenbaringsboken 10 for å finne svaret: 
 
Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik 
han kunngjorde for sine tjenere profetene. (Johannes Åpenbaring 10:7) 
 
Guds mysterium var at frelsen skulle komme til hedningene og den jødiske rest i endetiden. Denne 
gruppen med jødiske troende vil bli beskyttet på en overnaturlig måte gjennom Herrens dag, også 
kjent som Den store trengsel. Det er deres erkjennelse av å komme til en frelsende tro på Jesus 
Kristus som Det Gamle Testamentets profeterte Messias, som vil fullbyrde alle de gjenstående 
profetier skrevet i Det Gamle Testamentet. Dette er hvordan Jesus Kristus på rettferdig vis vinner 
tilbake herredømmet, over jorden, fra Satan.  
 
Oppfyllelsen av profetier var en viktig del av Jesu gjerning ved Hans første inkarnasjon på jorden: 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+12%2c6&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. Slik skulle 
det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: «Sebulons land og Naftalis land, ved veien 
til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea,» (Matteus 4:13-15) 
 
Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord 
og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: 
«Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.» (Matteus 8:16-17) 
 
Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser sa han ikke noe til dem. Slik skulle det 
ordet oppfylles som er talt gjennom profeten: «Jeg vil åpne min munn og tale i lignelser, bære fram 
det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt.» (Matteus 13:34-35) 
 
Alle de messianske profetiene måtte fullbyrdes før Jesu død. Faktisk var det én som gjenstod da Han 
ble spikret opp på korset:  
 
Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» Det sto 
et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den 
opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han 
hodet og utåndet. (Johannes 19:28-30) 
  
Drikkingen av vineddiken oppfylte profetien fra Salme 69:22. Det var ikke før den siste profetien var 
oppfylt at Jesus sa «Det er fullbrakt» og døde. Den samme fullbyrdelse av profetiene er krevd ved 
Jesu annet komme. Og det er mange, mange profetier som gjenstår å skulle bli oppfylt som forkynner 
at Israel skal igjen vende seg mot Gud og komme til tro på Herren Jesus Kristus. Vi har tidligere gått i 
detalj på Israels forsoning i artikkelen: Hele Israel skal bli frelst – endetidens frelse for Israel 
 
Når den troende rest kaller på Jesus i endetiden – at det går opp for dem at Han virkelig er Guds Sønn 
og Messias – vil mysteriet om Guds frelsesplan bli oppfylt. Dette er da Kristus vinner tilbake 
herredømmet over jorden. Selv om Antikrist og hans undersåtter fortsatt vil kontrollere jorden rent 
fysisk, vil det fra et guddommelig juridisk standpunkt være Jesus Kristus som har overtatt 
herredømmet.  
 
Den siste grunnen til at den sjuende basunen ikke er den siste basun er at vi ikke ser den bortrykte 
kirken noe sted i Åpenbaringsboken 11. Dersom dette var bortrykkelsen, hvor er da kirken? Hvorfor 
blir den ikke nevnt? Det gir ingen logisk forklaring. 
 

Den siste basunen er ikke Rosh Hashanah-basunen 
 

 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=hdvbB6ch0X/iBGzg0kR1x4PqXewxK3yYOtUIJn9N9ge/47mryrbNGWDKwlJwVBPd2lKEFuMsZTczulleekuorQ==
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/12/hele-israel-skal-bli-frelst-endetidens-frelse-for-israel/
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Argumentasjonen her er enklere. Det finnes ikke noen ‘Rosh Hashanah’ (jødisk nyttår) i Bibelen. 
Dette vil kanskje komme som en overraskelse for mange fordi den regelmessig blir referert til som en 
«bibelsk festdag». Yom Teruah, den bibelske festdagen som Rosh Hashanah er basert på, blir 
beskrevet i 3. Mosebok 23: 
 
Så talte Herren til Moses og sa: «Tal til Israels barn og si: I den sjuende måneden, på den første 
dagen i måneden, skal dere holde sabbatshvile, en minnedag da dere gir et støt i basunen, en hellig 
samling. Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. Og dere skal komme fram med matoffer til Herren.» 
(3.Mosebok 23:23-25 King James) 
 
4. Mosebok 29 beskriver brennofferet, grødeofferet og drikkofferet som ble pålagt dem å bli gitt til 
Herren den dagen. Ingen hensikt er gitt i Skriften for denne festen. 
 
Det var gjennom jødisk tradisjon at denne festdagen ble gjort om til «Nytt år» i den jødiske 
kalenderen. Bibelens nyttår var den første dagen i måneden Nisan (samme måneden som 
påskefeiringen). Så alle tradisjoner om måneden Tishri som nyttår, og dets mange ritualer, er tillagte 
tradisjoner og finnes ingensteds i Bibelen. 
 
Da Jesus oppfylte høytidene ved Hans første komme til jorden, skjedde de på den eksakte dagen i 
rask rekkefølge. Jesus ble korsfestet ved påskehøytiden. Han ble begravd i løpet av det usyrede brøds 
høytid og Han stod opp fra det døde ved førstegrødens høytid. Utgytelsen av Den Hellige Ånd 
skjedde ved pinsefeiringen. Derfor er det grunn til å tro at de tre gjenstående høstfestene vil bli 
oppfylt ved Jesu annet komme, av Herren Jesus Kristus selv, på den eksakte dagen, enn at det skjer 
ved begynnelsen av Den store trengsel, sju år før Hans tilbakekomst.  
 

Den siste basun er åpenbart – sølvtrompetene i 4. Mosebok 10 
 

 
Alarmtrompetene i 4.Mosebok 10 er «den siste basun». Det var disse trompetene - ikke bukkehornene (shofar) – som Gud 

befalte skulle bli blåst i ved hver eneste høytid (4.Mosebok 10:10) 
 

Den siste basun er en referanse til sølvtrompetene som Gud instruerte Moses til å lage i 4.Mosebok 
kapittel 10: 
 
Herren sa til Moses: Lag deg to trompeter! Du skal lage dem av hamret sølv. Disse skal du bruke 
når du kaller menigheten sammen, og når leiren skal brytes. Når de blåser i dem, skal hele 
menigheten komme sammen hos deg ved åpningen til telthelligdommen………. Når dere drar i krig i 
deres eget land mot en fiende som går til angrep på dere, skal dere blåse lange støt på 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=4+mos+29&type=and&book2=-1&searchtrans=
http://booksnthoughts.com/rosh-hashanah-is-not-a-biblical-holiday/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=2+mos+12&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=2+mos+12&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=4+mos+10%2c10&type=and&book2=-1&searchtrans=
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trompetene. Da skal Herren deres Gud huske på dere, så dere blir berget fra fiendene. (4.Mosebok 
10:1-3 og 9) 
 
Legg merke til at trompetene tjente to hensikter: samlingen av nasjonen og en alarm. Men, alarmen 
var ikke noen normal trompet fanfare. Det var et rop til Gud om at Han på en overnaturlig måte 
skulle gripe inn, og kjempe mot Israels fiender for dem. Et eksempel på dette skjedde i 2.Krøniker da 
den ondsinnede avgudsdyrkeren kong Jeroboam gikk til krig mot den trofaste kongen av Juda, Abia. 
Abia advarte Jeroboam om at ved å angripe det sørlige kongeriket Juda, ville han risikere å kjempe 
mot Gud selv: 
 
Se, Gud er med oss, han går i spissen, og prestene hans blåser i trompetene og gir krigssignalet mot 
dere. Israelitter, kjemp ikke mot Herren, deres fedres Gud! For dere kommer ikke til å 
lykkes. (2.Krøniker 13:12) 
 
Gud grep faktisk inn på en overnaturlig måte i dette slaget: 
 
Da judeerne snudde seg og fikk se at de ble angrepet både forfra og bakfra, ropte de til Herren, 
mens prestene blåste i trompetene. Så satte judeerne i krigsropet. Da judeerne ropte, lot Gud 
Jeroboam og hele Israel lide nederlag for Abia og judeerne. Israelittene flyktet for judeerne, og Gud 
overga dem i deres hender. (2.Krøniker 13:14-16) 
 

 
I endetiden vil alarmen fra trompetene lyde igjen, og Gud vil kjempe for Israel. 

 

Dette er «det siste basunstøt» som Paulus referer til. Legg merke til at ordene «den siste» på gresk er 
eschatos hvor vi får ordet eskatologi fra (studier av endetiden). Således henviser dette til at det siste 
basunstøt er en endetidsbasun heller enn at dette er en siste basun i en sekvens.  
 
Alarmbasunen er nevnt i direkte sammenheng med Herrens dag – den bibelske terminologien for de 
siste årene før Jesu annet komme. Som vi har forklart i artikkelen Herrens dag – Hendelsen som er 
begynnelsen på jordens undergang er en av Guds hovedhensikter, at denne framtidshendelsen skal 
være til beskyttelse og forsoning mellom Ham og Israel. Den troende rest av Israel vil komme til en 
åndelig oppvåkning som vil lede dem til å blåse i alarmtrompetene: 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2078&t=KJV
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
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«Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet, skal skjelve. 
For Herrens dag kommer, for den er nær:» (Joel 2:1 King James) 
 
En annen referanse finner vi i det samme kapittelet: 
 
Blås i basunen på Sion, tillys en hellig faste, kall sammen en hellig forsamling! Samle folket, hellige 
forsamlingen, kall sammen de eldste, samle barn og diebarn! La brudgommen gå ut fra sitt rom og 
bruden fra sitt kammer. Prestene, de som gjør tjeneste for Herren, skal stå gråtende mellom 
forhallen og alteret. De skal si: «Spar Ditt folk, Herre, og overgi ikke Din arv til spott, så 
folkeslagene skulle få herske over dem. Hvorfor skulle de si blant folkene: Hvor er deres Gud?» Da 
skal Herren bli nidkjær for sitt land, og Han skal spare sitt folk. Herren skal svare og si til sitt folk: 
Se, Jeg skal sende dere korn og most og olje, og dere skal bli mettet ved det. Aldri mer skal Jeg 
gjøre dere til spott blant folkeslagene. Men folket fra nord skal Jeg drive langt bort fra deg, og Jeg 
vil drive ham bort til et tørt og øde land, fortroppen til havet i øst og baktroppen til havet i vest. 
Stanken av ham skal gå opp, og den onde lukten av ham skal stige, fordi han har gjort uhyrlige 
ting. Frykt ikke, du land! Fryd deg og gled deg, for det er Herren som har gjort store ting! (Joel 2:15-
21 King James) 
 
Konteksten i hele dette kapittelet er endetiden. Guds løfter om å samle israelittene og å kjempe for 
dem - den bibelske hensikten med Herrens dag. Legg merke til alle endetidsreferansene ved 
kapittelets avslutning og i begynnelsen av det neste:  
 
Da skal dere kjenne at Jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og det er ingen annen. Mitt folk 
skal aldri i evighet bli til skamme. Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. 
Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge 
menn skal ha syner. Også over slavene og slavekvinnene skal Jeg utøse Min Ånd i de dager. Jeg skal 
la tegn vise seg på himmelen og på jorden: Blod, ild og røyksøyler. Solen skal forvandles til mørke 
og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende. (Joel 2:27-3:4) 
 
Sefanja kapittel 1 henviser til den samme forbindelsen mellom Herrens dag i endetiden og 
alarmtrompetene i 4.Mosebok 10: 
 
Vær stille for Herren Guds ansikt, for Herrens dag er nær, for Herren har gjort i stand et slaktoffer, 
Han har innviet sine gjester. På Herrens slaktofferdag skal det skje: Jeg skal straffe fyrstene og 
kongens barn og alle dem som er kledd i utenlandske klær….. Herrens dag er nær, den store, den er 
nær og framskyndes raskt. Hør lyden av Herrens dag! Der roper den mektige bittert. Den dagen er 
en vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleggelse, en dag med mulm 
og mørke, en dag med skyer og tett mørke, en dag med basun og krigsrop mot de befestede byene 
og mot de høye tårnene. Jeg skal føre trengsel over menneskene, og de skal gå som blinde, fordi de 
har syndet mot Herren. Deres blod skal bli utøst som støv og deres kjøtt som avfall. (Sefanja 1:7-8 
og 14-17 King James) 
 

Det siste basunstøt – Gud vender sitt ansikt mot Israel 
 

 
Da skal Herren vise seg over dem, og Hans pil skal skyte fram som lynet. Herren Gud skal blåse i basunen og dra ut med 

storm fra sør. Hærskarenes Herre skal verne dem. (Sakarja 9:14-15) 
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Når Israel blåser i alarmtrompetene i endetiden, vil det i sannhet være kirkens «siste basunstøt» - da 
vi vil bli rykket opp til Himmelen for å være hos Herren. Men det vil også samtidig være det 
tidspunktet der Gud vender sin oppmerksomhet tilbake til Israel og setter i gang nasjonen Israels 
forsoning med Ham. Alt dette vil skje ved starten av Herrens dag som skjer ved åpningen av det sjette 
seglet i Åpenbaringsboken kapittel 6. Israel vil bli angrepet av Gog-Magog koalisjonen, de vil blåse i 
alarmtrompetene som er beskrevet i 4.Mosebok 10 og Gud vil gripe inn på en overnaturlig måte og 
forsvare nasjonen Israel. Og i løpet av den sjuårige endetidstrengselen vil en rest av troende jøder bli 
beskyttet på en overnaturlig måte fra Antikrist, mens de venter på at deres Messias skal komme 
tilbake til jorden. 

 

 
 
 
 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/14/de-to-gog-magog-krigene-esekiel-38-og-39-forklares/

