
Hvorfor en 
bortrykkelse før den 

store trængsel? 



1) Hvad er bortrykkelsen? 
2) hvad er den store trængsel? 



Paulus om bortrykkelsen 
1Thess 4:13-18; Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der 

sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. 

v14 For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved 

Jesus føre de hensovede sammen med ham. v15 For det siger vi jer med 

et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal 

ikke gå forud for de hensovede. v16 For Herren selv vil, når befalingen 

lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, 

og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. v17 Så skal vi, der lever og 

endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren 

i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. v18 Trøst derfor 

hinanden med disse ord. 

 

Jesus om bortrykkelsen 
Joh 14:1-3; Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! v2 

I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at 

jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? v3 Og når jeg er gået bort og 

har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at 

også I skal være, hvor jeg er. 



Joh 14:1-3 1Thess 4:13-18 
v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og 
tro på mig! 

v13 Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om 
dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de 
andre, der ikke har noget håb. 

v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro 
på mig! 

v14 For så sandt som vi tror, at Jesus døde og 
opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede 
sammen med ham. 

v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro 
på mig! 

v14 For så sandt som vi tror, at Jesus døde og 
opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede 
sammen med ham. 

v2 I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, 
ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en 
plads rede for jer? 

v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der 
lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke 
gå forud for de hensovede. 

v3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede 
for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at 
også I skal være, hvor jeg er. 

v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der 
lever og endnu er her, når Herren kommer, skal 
ikke gå forud for de hensovede. 

v3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede 
for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at 
også I skal være, hvor jeg er. 

v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes 
bort i skyerne sammen med dem for at møde 
Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med 
Herren. 

v3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede 
for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at 
også I skal være, hvor jeg er. 

v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i 
skyerne sammen med dem for at møde Herren i 
luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. 

v3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede 
for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at 
også I skal være, hvor jeg er. 

v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i 
skyerne sammen med dem for at møde Herren i 
luften, og så skal vi altid være sammen med 
Herren. 

TO TEKSTE OM BORTRYKKELSEN 



Trængselen 

Hvornår sker bortrykkelsen 
5 SYN PÅ HVORNÅR 

BORTRYKKELSEN FINDER 
STED 

1.Førtrængsel: Bortrykkelsen sker før 
den store trængsel  

2.Midttrængsel: Bortrykkelsen finder 
sted midt i den store trængsel  

3.Eftertrængsel: Bortrykkelsen finder 
sted efter den store trængsel 
umiddelbart før Jesu genkomst. 

4.Halvbortrykkelse: Trofaste kristne 
ville blive bortrykket før den store 
trængsel, men resten af de kristne ville 
blive tilbage på jorden for at blive 
renset ved at gennemleve den store 
trængsel  

5.Førvreden: De kristne vil opleve en 
del af den store trængsel men vil blive 
bortrykkede før Gud udhælder sin 
vrede på jorden  



”Det Todelte Andet Komme” 

Det Salige Håb 
Bortrykkelsen 

Jesus kommer I skyerne 
1Thess 4:17 

Jesus samler signe egne 
1Thess 4:16-17 

Jesus kommer for at belønne 
Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10 

Opstandelsen er fremtrædende 
1Thess 4:15-16 

Troende forlader jorden 
1Thess 4:15-17 

Ikke troende bliver på jorden 
 

Jesu rige ikke nævnt 
 

Troende får herliggjorte legemer 
1Kor 15:51-57 

Den Herlige Tilsynekomst 
Genkomsten 

Jesus kommer til jorden 
Matt 25:31-32 

Engle samle de udvalgte 
Matt 24:31 

Jesus komme for at dømme 
Matt 25:31-46 

Opstandelsen ikke nævnt 
 

Ikke troende forlader jorden 
Matt 24:37-41 

Troende bliver på Jorden 
Matt 25:34 

Jesus opretter sit rige 
Matt 25:31-34 

Ingen herliggjorte legemer 
 



En Ny Lære? 
Forståelsen er forholdsvis ny i kirkehistorien, 
og det er næppe muligt at finde fortalere for 
den blandt kirkefædrene. I dag er forståelsen 
især udbredt blandt bibeltro kristne i USA. 
Den udgør bl.a. et vigtigt led i den retning, 
som kaldes dispensationalisme, og som 
opstod i 1800-tallet under indflydelse af John 
Nelson Darby. ‘Ordet og Israel’ oktober 2000 
 
John Nelson Darby (1800-1882)  
britisk frikirkeleder, født i Irland. I 1828 
nedlagde han sit embede som præst i den 
anglikanske kirke og sluttede sig til den 
frikirkelige bevægelse Plymouthbrødre;  
Darby vendte sig imod enhver 
kirkeorganisation, der skelner mellem læg og 
præst; i stedet ønskede han en ren kirke af 
troende i en løs forsamlingsstruktur.  
Darby, var stærkt præget af læren om de 
sidste tider 



Hermas' Hyrden 23 . (4. syn, 2.) (95-150) 

1. Efter at jeg var kommet forbi det vilde dyr og var gået benved tredive fod videre, se, da kom en jomfru mig i 
møde, »smykket som hvis hun kom ud fra brudekammeret«, helt i hvidt og med hvide sandaler, tilhyllet til 
midt i ansigtet og med en mitra som sit hovedbeklædning, men hun havde hvidt hår. 

2. Jeg vidste fra de forrige syner, at det var kirken, og jeg blev endnu mere glad. Hun hilste på mig og sagde: 
»Vær hilset, menneske.« Jeg hilste også på hende til gengæld: »Vær hilset, frue.« 

3. Hun svarede og sagde: »Er der intet, der er kommet dig i møde?« Jeg sagde til hende: »Et vilddyr så stort, 
så at det kunne ødelægge folkeslag, men ved Guds magt og hans store nåde, slap jeg bort fra det, frue.« 

4. »Du slap godt fra det,« sagde hun, »fordi du har kastet din omsorg på Gud og har åbnet dit hjerte for 
Herren, da du tror, at frelse ikke kan findes uden ved det store og herlige navn; derfor sendte Herren sin 
engel, hvis navn er Thegri, der er sat over de vilde dyr, og lukkede dens gab, så at den ikke gjorde dig 
fortræd. Du har undgået en stor trængsel på grund af din tro, og fordi du ikke tvivlede, skønt du så et så 
stort vilddyr. 

5. Gå da hen og forklar Herrens udvalgte hans store gerninger og sig til dem, at dette vilddyr er et billede på 
den kommende store trængsel; hvis I da er forberedte i forvejen og af hele jeres hjerte har omvendt jer til 
Herren, vil I kunne undgå den, hvis jeres hjerte bliver rent og ubesmittet, og I resten af jeres livs dage tjener 
Herren udadleligt. »Kast jeres bekymringer på Herren«, så vil han bringe dem til en lykkelig afslutning.  

6. Tro på Herren, I tvivlere, han formår alt: både at vende sin vrede bort fra jer, og at sende plager til jer, I 
tvivlere. Ve dem, som hører disse ord og er ulydige mod dem. Det var bedre for dem ikke at være født.« 
Hermas' Hyrden ved Søren Giversen. Oldkristne Tekster II. Poul Kristensens Forlag 2001. s.121 

 
Victorinus af Pettau – kommentar til Åbenbaringen (d. 303. storhedstide 270) 

6:14. »Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen,« himlen blive rullet sammen, det betyder, 
at Kirken skal borttages. 
»og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads.« Bjerge og øer flyttes fra deres pladser peger på, at i den 
sidste forfølgelse vi alle mennesker har forladt deres steder. Hvilket betyder, at de gode vil blive fjernet, for at 
undgå forfølgelse. ANTE-NICENE FATHERS. Vol VII. CHARLES SCRIBNER'S SONS. 1913 s. 351 



1) Hvad er bortrykkelsen? 
2) hvad er den store trængsel? 



JESUS OM DEN STORE TRÆNGSEL 
Matt 24:6-22; I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke 
lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. 
v7 For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter 
sted skal der komme hungersnød og jordskælv. v8 Alt dette er 
begyndelsen på veerne. v9 Da skal de udsætte jer for trængsler og 
slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. v10 
Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade 
hinanden. v11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange 
vild. v12 Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive 
kold hos de fleste. v13 Men den, der holder ud til enden, skal frelses. 
v14 Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som 
vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 
 



JESUS OM DEN STORE TRÆNGSEL 
v15 Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er 
talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser 
dette, skal mærke sig det! – v16 da skal de, der er i Judæa, flygte ud i 
bjergene; v17 den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i 
huset; v18 og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente 
sin kappe. v19 Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de 
dage. v20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en 
sabbat. v21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke 
har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig 
vil komme. v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske 
frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. 



Den store trængsels fokus: 
Jer 30:4-7; Det er de ord, som Herren har talt til Israel og til 
Juda: v5  Dette siger Herren: Vi har hørt angstråb, der er 
frygt, ikke fred. v6  Spørg jer for, og se efter! Mon en mand 
kan føde børn? Hvorfor ser jeg da alle mænd med 
hænderne på lænden og med blege ansigter som en 
fødende kvinde? v7 Ve jer! Stor er denne dag, ingen dag er 
som den! Det er en trængselstid for Jakob, men han skal 
komme frelst ud af den. 

 
Den store trængsels Israel og kirken:  
Israel skal komme frelst ud af den (Jer 30:7) kirken skal fries 
fra en kommende vrede (1Thess 1:10) altså ikke rammes af 

hans vrede (1Thess 5:9)  



”De gode teologiske regler”  
1Thess 5:9 For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen 

ved vor Herre Jesus Kristus, 

 
• Du må ikke læse et vers ud af dets 

sammenhæng  
 

• Hvis vers et omhandler én begivenhed kan vers 
to ikke omhandle en anden  

 
Zak 9:9-10; Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge 
kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. 
V10 Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuerne skal tilintetgøres. 
Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. 



• Åb 6:16-17 »Fald ned over os og skjul os for ham, 
som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu 
er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da 
bestå?«  

• Åb 11:18 din vrede er kommet 
• Åb 15:1 Syv engle med de sidste syv plager, for med 

dem er Guds vrede fuldbyrdet.  
• Åb 16:1»Gå hen og hæld Guds syv vredesskåle ud 

over jorden.«  
• Åb 16:17 Den syvende engel hældte sin skål ud over 

luften, og der lød en høj røst ud fra templet, fra 
tronen, som sagde: »Det er sket!«  

Trængselen Begynder 



GUDS VREDE OG ANTIKRIST? 

Jer 25:8-9; Derfor siger Hærskarers Herre: Fordi I ikke ville 

høre mine ord, v9 siger Herren, sender jeg nu bud efter alle 

Nordens folk og efter min tjener, Babylons konge 

Nebukadnesar; jeg fører dem imod dette land og dets 

indbyggere og imod alle folkene rundt om. Jeg lægger band på 

dem og gør dem til ødemark, til noget man pifter hånligt ad, til 

ruiner for evigt. 

 

GUDS HANDLEN MED DET ONDE 

1Mose 50:20 I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til 

det gode. Han ville gøre det, der nu er sket: holde mange 

mennesker i live. 



ISRAELS NATIONALE BLINDHED/FORHÆRDELSE 

Israel nationale blindhed udtales  
Luk 19:41-44 Da han kom nærmere og så byen, græd han over den v42 

og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. 

Men nu er det skjult for dine øjne. v43 For der skal komme dage over 

dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og 

trænge ind på dig fra alle sider. v44 De skal jævne dig med jorden og 

dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i 

dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.« 

Grunden til Israels Nationale blindhed/forhærdelse: 
1. fordi du ikke kendte din besøgelsestid. (Luk 19:44)  

2. hedningerne skal fuldtalligt komme ind (Rom 11:25) 

Længden af Israels Nationale blindhed/forhærdelse:  
1. indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel frelses  

Rom 11:25-26; Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen 

klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der 

hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt 

kommer ind; v26 så skal hele Israel frelses – som der står skrevet: 

Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. 

2. Til de som nation anerkender Jesus som deres messias (Matt 23:39; Zak 12:10) 



ISRAELS NATIONALE BLINDHED/FORHÆRDELSE 

Den enkle Israelit kan stadig komme til tro  
2Kor 3:14-16; Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag 

bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle 

pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. v15 Ja, lige til i dag 

ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. v16 »Men hver 

gang én vender om til Herren, tages sløret bort« 

 

Så bliver han en kristen 
Gal 3:26, 28: For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. 

v28 Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl 

eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, 

 

KUN frelse ved Jesus 
1Tim 2:5  For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, 

mennesket Kristus Jesus, 



Johannes´ Åbenbaring - Kapitel 1. vers 19 - DA92 

Guddommelig Opdeling 
 

Skriv det, du har set,  
Synet af Kristus     Kapitel 1 

og det, som er,  
De Syv Kirker      Kapitel 2-3 

og det, som siden skal ske. 
Det der kommer efter Kirkerne   Kapitel 4-22 

Bortrykkelsen og første halvdel af den store trængsel.   Kap. 4-12. 
Sidste halvdel af den store trængsel.    Kap. 13-18. 
Tusindårsriget.      Kap. 20:1 - 20:10. 
Dommen og evigheden.      Kap. 20:11 - 22. 



1) Et lokalt budskab - Skriv til englen for menigheden i…  
Et direkte budskab til menighederne om deres åndelige tilstand, som den var på 
Johannes' tid. 

2) Et globalt budskab - hvad Ånden siger til menighederne 
Et budskab til menighederne (flertal) både som de var på Johannes´ tid og som de 
er i vore dage 

3) Et personligt budskab - Den, der har øre, skal høre 
En henvendelse til hver enkelt kristen, så de ved Åndens belæring skal undgå 
fejltagelser og opmuntres gennem løftet til at gøre det rette. 

4) Et profetisk budskab (hvorfor disse syv kirker?) 
En profetisk tilkendegivelse af menighedens udvikling i kronologisk rækkefølge fra 
Johannes' tid og til Jesu komme. 

De 7 Menigheder 



1. Efesos: Den Hebræiske Menighed 

2. Smyrna: Den Græske Menighed 

3. Pergamon: Den Latinske Menighed 

4. Thyatira: Den Engelske Menighed 

5. Sardes: Den Tyske Menighed 

6. Filadelfia: Den Nordiske menighed 

7. Laodikea: Den Indiske Menighed ? 

Grundtvigs Folkekirke Syn 

Grundtvig: Kristenhedens Syvstjerne - http://torshammer.dk/hojskolen/Grundtvig/Syvstjerne.htm 



1. Efesos (33-100) 

2. Smyrna (100-312) 

3. Pergamum (312-590) 

4. Tyatira (590-1517) 

5. Sades (1517-1750) 

6. Filadelfia (1750-1900) 

7. Laodikea (1900-?) 

De 7 Menigheder 



Hvornår sker bortrykkelsen: 
 

Ordet menighed i Åbenbaringen  
Åb 1-3: 19 gange  

Åb 4-19: 0 gange  

Åb 20-22: 1 Gang 

 
Som det var i Noas dage, sådan skal det også 

være ved Menneskesønnens komme. Matt 24:37 

1) Enok blev bortrykket 1Mose 5:24 (kirken?)  

2) Noa og han familie blev bevaret gennem syndfloden 

1Mose 8:16 (Israel?)  

3) resten omkom under syndfloden (Ikke troende?) 



πρεσβυ ́τερος – presbyteros henviser til: 67g, 67v 

Jødernes ældste (27 gange) Matt 16:21; Matt 21:23; Matt 26:3; Matt 
26:47; Matt 26:57; Matt 27:1; Matt 27:3; Matt 27:12; Matt 27:20; Matt 
27:41; Matt 28:12; Mark 8:31; Mark 11:27; Mark 14:43; Mark 14:53; Mark 
15:1; Luk 7:3; Luk 9:22; Luk 20:1; Luk 22:52; Apg 4:5; Apg 4:8; Apg 4:23; 
Apg 6:12; Apg 23:14; Apg 24:1; Apg 25:15;  

Kirkens ledere (18 gange) Apg 11:30; Apg 14:23; Apg 15:2; Apg 15:4; Apg 
15:6; Apg 15:22; Apg 15:23; Apg 16:4; Apg 20:17; Apg 21:18; 1Tim 5:17; 
1Tim 5:19; Tit 1:5; Jak 5:14; 1Pet 5:1; 1Pet 5:5; 2Joh 1:1; 3Joh 1:1;  

Forfædrene (4 gange) Matt 15:2; Mark 7:3; Mark 7:5; Heb 11:2; 
Alder (5 gange) Luk 15:25; Joh 8:9; Apg 2:17; 1Tim 5:1; 1Tim 5:2;  
De 24 ældste (12 gange) Åb 4:4; Åb 4:10; Åb 5:5; Åb 5:6; Åb 5:8; Åb 5:11; 

Åb 5:14; Åb 7:11; Åb 7:13; Åb 11:16; Åb 14:3; Åb 19:4; 
Undladt (1Gang) Matt 26:59; 

titlen ældste på græsk: presbyteros er det ord hvor fra vi på 
dansk får ordet præst, man kan altså med en hvis rette kalde de 
24 ældste for de 24 præster. På hebraisk har ordet zagen en 
lignende betydning og på aramaisk sib. Alle tre ord er egentlig 
betegnelser for en ældre mand.  



Repræsentere en ”komplet” gruppe 1Krøn 24  
 
Kan Ikke være  

- Trængselens troende Åb 7:13-14  
- Engle Åb 7:11  
- Nationen Israel Åb 7 & 12  

 
Kendetegn:  

- Troner Åb 4:4; Åb 3:21; Luk 22:28-30  
- Hvide klæder Åb 4:4; Åb 3:18  
- Guldkroner Åb 4:4; Åb 2:10; 3:11; Sl 21:1-8  
- Sang en ny sang Åb 5:9-10  
- Kaldet ”Ældste," ”Konger & Præster?" Åb 5:10  

De 24 Ældste?  



Forløb 
 

• Trængselen begynder ikke før Lammet 
bryder seglene Åb 6:1 

• Lammet modtager ikke bogen med de syv 
segl før efter at de 24 ældste lægger 
deres kroner ned for tronen Åb 4:10; 5:7 

• De 24 ældste (og de syv fakler) er i himlen 
når trængselen begynder Åb 1:20; 4:4-5. 2Thess 2:1-6? 



Hvorfor siger bibelen så meget om den 

store trængsel, hvis vi (som kirken) slet 

ikke kommer til at opleve den? 
 

1. For det første: For at vi kan lære noget 

2. For det andet: Vi er ikke de eneste bibelen er skrevet til 

3. For det tredje: Profeti er Jesu vidnesbyrd 

4. For det fjerde: Vi er Guds venner 
 

Herren tænkte: »Skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at 

gøre? Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk 

skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og 

sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan 

lade det ske, som han har lovet Abraham.« (1Mose 18:17-19)  

 


