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Hvem er den store hvite skaren i Åpenbaringsboken 7? 
 

 
Den store hvite skaren er 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. 
 
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) 
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I artikkelen Den blodrøde månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen beskrev vi at den 
store hvite skaren, som apostelen Johannes ser plutselig dukke opp i Himmelen og stiller seg foran 
Jesu trone, er den bortrykte kirken. I artikkelen Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på 
jordens undergang forklarte vi at bortrykkelsen – den overnaturlige hendelsen, der alle gjenfødte 
kristne møter Jesus i skyene, i deres forherliggjorte kropper, og reiser til Himmelen for å være med 
Herren under Den store trengsel/Herrens dag. Dette tar til ved åpningen av det sjette seglet i 
Åpenbaringsboken kapittel 6. Det anbefales sterkt å lese de to nevnte artiklene samt De troende vil 
unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på bortrykkelsen. I de siste versene i 
Åpenbaringsboken 7, ser vi den store skaren, som er i Himmelen og oppfyller tidligere profetier, og 
mottar velsignelse og løfter om Jesu Kristi evige kongedømme. 
 

Hvilke andre steder finner vi den bortrykte kirken i Skriften? 
 

 
Hvilke andre steder finner vi den bortrykte hvite skaren med troende, bortsett fra kapittel 7? 

Ingen steder! 
 

De mest populære bortrykkelsesmodellene hevder at tidspunktet for bortrykkelsen starter ved et 
annet tidspunkt enn det vi viser til. (Eks. Åpenbaringsboken 4, ved den sjuende basun i 
Åpenbaringsboken 11 eller på slutten av Den store trengsel når Jesus vender tilbake til jorden for å 
kjempe slaget ved Harmageddon.) Det mangler alltid en ting ved disse forklaringene – den bortrykte 
kirken. Ikke ved noen av disse stedene i Skriften får vi en beskrivelse av en plutselig hendelse der 
millioner på millioner av troende blir løftet opp til Himmelen. Men, i Åpenbaringsboken 7, i en kort 
stund før de ødeleggende dommene på Herrens dag blir utøst, ser vi at en stor skare dukker opp fra 
ingensteds i Himmelen. Apostelen Johannes’ overraskelse over dette går ikke upåaktet hen hos den 
som leser da Johannes bruker frasen: «Deretter så jeg, og se…» (vers 9 King James). Gjennom hele 
Skriften blir bruken av denne frasen brukt for å indikere en overraskelse eller åpenbaring på noe 
unaturlig. Her er noen eksempler: 
 

• Abraham blir vitne til den overnaturlige ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra: 
 Han så mot Sodoma og Gomorra og mot hele slettelandet. Og han skuet, og se, røyken steg 

opp over landet, som røyken fra en smelteovn. Slik skjedde det da Gud ødela byene på 
sletten, at Gud husket på Abraham. Han førte Lot ut fra ødeleggelsen da Han ødela byene 
der Lot hadde bodd. (1.Mosebok 19:28-29 King James) 

 

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/2018/03/23/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/
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• Når Jeremia får et profetisk syn der han ser at hele jorden blir ødelagt av guddommelige 
dommer i endetiden: 

 Jeg så jorden, og se! – den var øde og tom, mot himmelen – lyset var borte. 
Jeg så fjellene, og se! – de skalv, alle haugene ristet. 
Jeg så, og se! – ikke et menneske, alle fugler under himmelen var fløyet. 
Jeg så, og se! – fruktbart land var blitt til ørken, alle byer var revet ned av Herren, av hans 
brennende vrede. (Jeremia 4:23-26) 
 

• Når profeten Esekiel ble transportert på en overnaturlig måte til tempelet i Jerusalem, og fikk 
se de hemmelige hedenske ritualene som fant sted der: 

 Det var i det sjette året, på den femte dagen i den sjette måneden, mens jeg satt hjemme 
og Judas eldste satt framfor meg. Da kom Herren Guds hånd over meg der. Jeg så, og se! – 
en som lignet en mann av utseende. Fra det som så ut som hoftene og nedover, var det ild, 
og fra hoftene og oppover så det ut som en stråleglans, som skinnende metall. Han rakte ut 
noe med form som en hånd og tok tak i hårluggen min. I syn fra Gud løftet ånden meg opp 
mellom jord og himmel og brakte meg til Jerusalem, til porten i nord som fører inn i den 
indre tempelgården. Der inne sto et bilde som vakte Guds brennende sjalusi. Og se, der var 
Israels Guds herlighet, som i synet jeg hadde sett i dalen. Han sa til meg: «Menneske, løft 
blikket mot nord!» Jeg løftet blikket mot nord, og se! – ved inngangen, nord for 
alterporten, sto dette bildet som vakte Guds sjalusi. Han sa til meg: «Menneske, ser du alt 
det avskyelige israelittene holder på med her? Det driver meg langt bort fra min helligdom. 
Men du skal få se noe som er enda mer avskyelig.» Så tok han meg med til porten som 
fører inn til tempelets forgård. Og se! – et hull i veggen. Han sa til meg: «Menneske, bryt 
deg gjennom veggen!» Jeg brøt meg gjennom veggen, og se! – en dør. Og han sa til meg: 
«Gå inn og se alt det onde og avskyelige som de driver med her.» Jeg gikk inn. Jeg så, og 
se! – tegninger av krypdyr og kveg og alle Israels avguder, motbydelige ting, var risset inn 
overalt på veggene. (Esekiel 8:1-10) 

 
• Når apostelen Johannes blir vitne til at Jesus stiger inn i Himmelen etter sin oppstandelse og 

himmelfart: 
 Men en av de eldste sa til meg: «Ikke gråt! Se, Løven av Juda stamme, Davids Rotskudd, 

har seiret, så Han kan åpne bokrullen og bryte de sju seglene på den.» Og jeg så, og se, 
midt foran tronen og iblant de fire livsvesener, og midt iblant de eldste, sto et Lam, som om 
det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, som er de sju Guds ånder, sendt ut over 
hele jorden. Så kom Han og tok bokrullen ut av den høyre hånden på Ham som satt på 
tronen. (Johannes Åpenbaring 5:5-7 King James) 

 
Den bibelske bruken av frasen er ganske tydelig. Og i Åpenbaringsboken 7 blir Johannes igjen vitne til 
en overnaturlig hendelse, da en stor skare, som ikke var mulig for noen å telle, plutselig dukker opp i 
Himmelen, ut av ingenting. Alle disse menneskene hadde sluppet unna Den store trengsel. 
 

En oppfylt profeti 
 
Selv om ikke Lukas kapittel 21 er like mye brukt i studier og diskusjoner om endetiden som Matteus 
24, så er dette en parallelltekst hvor Herren Jesus Kristus beskriver mye av endetidens hendelser til 
sine disipler. Han beskriver kriger og rykter om krig, hungersnød, jordskjelv på jorden så skremmende 
at menn vil få hjertesvikt fra det de ser, og andre profetiske advarsler. Men, etter å ha beskrevet alt 
dette forsikrer Jesus disiplene om at de kunne unnslippe alt dette: 
 
Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den 
dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/04/04/hvem-er-apokalypsens-fire-ryttere/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/04/04/hvem-er-apokalypsens-fire-ryttere/
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hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal 
hende, og bli stående for Menneskesønnen.» (Lukas 21:34-36) 
 
Den store skaren i Åpenbaringsboken 7 har ikke bare unnsluppet Herrens dag/Den store trengsel, de 
står også foran Jesu trone. 
 

Hvite klær og palmer i hendene 
 

 
Palmeblader er et bibelsk tegn på takknemlighet over utfrielse fra Guds vrede. 

 

«Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og 
tungemål, som sto foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i 
hendene sine. Og de ropte med høy røst og sa: «Frelsen tilhører vår Gud, Ham som sitter på tronen, 
og Lammet!» (Johannes Åpenbaring 7:9-10 King James) 
 
I artikkelen Den blodrøde månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen beskrev vi 
betydningen av de hvite klærne som den bortrykte kirke har på seg. Dette er et tegn på å være 
fullstendig rettferdiggjort i Kristus – ikke bare at vi har fått Den Hellige Ånd da vi ble født på ny i troen 
på Jesus, men at vi også har fått en forherliget guddommelig kropp i tillegg. I åpenbaringsboken 6 
ved det femte seglet blir sjelene til de kristne martyrene (deres sjeler – de har enda ikke fått deres 
forherliggjorte kropper), som står under alteret, fortalt at de må vente litt lenger på Guds hevn over 
deres død, som skjer ved Herrens dag/Den store trengsel. De blir gitt deres nye klær rett før 
åpningen av det sjette seglet. Dette viser også tidspunktet for bortrykkelsen, og at det skjer ved 
åpningen av det sjette seglet. 
 
Men hva med palmebladene som den store hvite skare holder i hendene? Hva betyr dette? 
Selvfølgelig har Skriften svaret. Denne feiringen er den himmelske oppfyllelsen av Løvhyttefesten 
som blir beskrevet i Moseloven: 
 
Merk dere den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere samler inn grøden i landet. Da 
skal dere feire Herrens høytid i sju dager. Den første dagen skal være hviledag, og den åttende 
dagen skal være hviledag. Den første dagen skal dere ta frukt av edle trær, palmeblad, greiner av 
løvtrær og av piletrær ved bekkene, og dere skal glede dere i sju dager for Herren deres Guds 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/
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ansikt. Hvert år skal dere feire høytid for Herren i sju dager. Dette skal være en evig forskrift for 
dere gjennom alle slekter. I den sjuende måneden skal dere feire denne høytiden. Da skal dere bo i 
løvhytter i sju dager. (3.Mosebok 23:39-42) 
 
Den feiringen som krevde flest gaveoffer, var til denne hellige høytiden. Dette var tiden for å vise 
Gud sin største takknemlighet. Selvfølgelig er dette nøyaktig det samme som den stor skaren gjør, 
når de vifter med palmegrener og synger takk og lovsanger til Jesus Kristus. Legg også merke til at 
denne feiringen krever at menneskene skal holde seg i deres løvhytter og glede seg i sju dager – et 
framtidsbilde på de sju årene kirken vil være i Himmelen med Herren før Jesu annet komme og 
Harmageddon. På de åttende dagen, den påfølgende uken, kalt for «siste dag» eller «store dag», 
samlet folket seg til en stor fest. Jesus Kristus snakket om denne dagen i Johannesevangeliet da han 
forkynte sitt evangelium: 
 
Det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider…..På den siste dagen i høytiden, den store 
festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror 
på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om 
Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt 
herliggjort. (Johannes 7:2 og 37-39) 
 
Løvhyttefesten vil bli en obligatorisk feiring for alle mennesker på jorden under Tusenårsriket. Den 
bortrykte kirken vil bli den første til å oppleve Den Hellige Uken i Himmelen, mens Den store trengsel 
er på jorden. 
 

Den store skarens framtid 
 

 
Åpenbaringsboken avslører hele framtiden til kirken. 

 

Derfor står de 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 7:15) 
 
Den bortrykte kirken vil tjene som prester i Herrens tempel i Himmelen. I det gamle Israel, som vi 
leser om i Det Gamle Testamentet, ble tempeltjenestene kun utført av prester. Det levittiske 
presteskapet var et framtidsbilde for det overordnede guddommelige prestedømmet, etablert av 
Kristus. Dette blir forklart i Hebreerne kapittel 7: 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=sak+14%2c16-19&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levittiske prestedømmet, som folket var bundet til ved 
loven, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest av samme slag 
som Melkisedek og ikke som Aron? Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også 
loven blir forandret. For han det er tale om her, hørte til en annen stamme, og ingen fra den 
stammen har gjort tjeneste ved alteret. Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses 
har aldri sagt noe om prester fra den stammen.  
    Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. Han er ikke 
blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et 
uforgjengelig liv. Han får jo dette vitnesbyrdet: Du skal til evig tid være prest av samme slag som 
Melkisedek. (Hebreerne 7:11-17) 
 
Det jordiske prestedømmet bestod av menn fra Levis stamme. Men Jesus, den himmelske 
ypperstepresten over alle de troende, var fra Judas stamme, ikke Levis. Dette avsnittet forklarer at 
det jordiske prestedømmet bare var et framtidsbilde på Jesu sanne prestedømme. 
 
Derfor er de som er født på ny «i Kristus» også gjort til prester i Himmelen:  
 
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for 
at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere 
som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet 
barmhjertighet. (1.Peter 2:9-10) 
 
Apostelen Johannes bifaller også dette i Åpenbaringsboken: 
 
…og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens 
konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et 
kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se, han 
kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag 
på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen! (Johannes Åpenbaring 1:5-7) 
 
I Himmelens tempel vil den bortrykte kirken tjene som prester under ypperstepresten Jesus Kristus. 
 

Kirken er den første til å motta velsignelse fra den nye Himmel og den nye jord 
 

 
Den bortrykte kirken opplever noen av velsignelsene til den nye jorden. 
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Den bortrykte kirken vil dvele i Kristi nærvær for evig tid. Interessant nok, de vil oppleve de 
velsignelsene som alle de som skal leve på den nye jord og den nye Himmel skal leve i (Johannes 
Åpenbaring 20-22). Dette er en viktig bibelsk indikasjon, på at den bortrykte kirken ikke vil være på 
jorden under Den store trengsel. De er i Himmelen og opplever en guddommelig «førpremiere» på 
de velsignelsene som vil komme etter Harmageddon, Tusenårsriket og den siste dommen over Satan 
og all ondskap. 
 
De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. 
(Johannes Åpenbaring 7:16) 
 
Skriften stadfester at den store skaren ikke vil oppleve fysiske lidelser mer. De vil ikke trenge lys fra 
naturlige lyskilder mer, fordi de nå kan «sole seg» i lyset av Kristus. Dette er det samme lyset som det 
blir referert til i 1.Mosebok 1:3, når Gud sier: «Det skal bli lys!». Dette lyset skinte før solen ble skapt. 
Hvordan? Fordi det er Guds eget guddommelige lys. Dette blir igjen nevnt i beskrivelsen av den nye, 
syndefrie evige jorden i Åpenbaringsboken 22:5: Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk 
for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all 
evighet. Allikevel vil den store skaren oppleve dette lyset, før den nye jorden er skapt. 
 
For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets 
vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. (Johannes Åpenbaring 7:17) 
 
Kirken vil heller ikke mer oppleve følelsesmessige lidelser, da Gud vil tørke bort de siste tårene fra 
deres øyne. Dette igjen er en annen velsignelse, som de som skal stige inn i den nye Himmelen og 
den nye jorden skal oppleve, og beskrevet i Bibelens siste kapitler: Han skal tørke bort hver tåre fra 
deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en 
gang var, er borte. (Johannes Åpenbaring 21:4) Men, den bortrykte kirken mottar disse velsignelsene 
under tiden for Den store trengsel – et annet tydelig tegn på at de er i Himmelen sammen med Jesus 
under de årene som Guds vrede blir utøst over jorden. 
 
Vers 17 bekrefter også at Jesus vil lede kirken til levende vann – igjen et annet forløp av det levende 
vannet som vi finner i den nye Himmelen og den nye jorden: 
 
Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og 
Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer 
frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det 
skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere 
skal tjene ham. (Johannes Åpenbaring 22:1-3) 
 
Dette vers for vers studiet har vist oss kirkens ultimate skjebne – på en overnaturlig måte blir den 
rykket bort, og plutselig ved åpningen av det sjette seglet står vi foran vår Herre Jesus Kristus, i 
himmelen. 
  

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+20&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+20&type=and&book2=-1&searchtrans=

