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Kap. 33 – Tjenesten i Det hellige

 Den jordiske helligdomstjenesten hadde vært en illustrasjon på frelses-
planen (jf. Kap. 11). Forgården med dens gjenstander illustrerte den tjenesten Jesus 
skulle utføre på jorden i frelsesplanens første fase. Som Guds utsette ”offerlam” 
skulle Han dø som menneskehetens Stedfortreder. Denne handlingen åpnet veien 
for menneskene inn i den himmelske helligdommen. 

”Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu 
blod. Vi har en ny og levende vei som Han har innviet for oss gjennom 
forhenget, det vil si Hans kjød.” (Hebr. 10, 19-20)

 I den jordiske helligdommen hadde den eneste veien inn til Det hellige 
vært dekket av et forheng. Dette forhenget var et bilde på Jesus (”Hans kjød”). Det 
er kun gjennom Ham at vi syndige mennesker kan komme nær Gud. Etter sin død 
og oppstandelse gikk Jesus inn i den himmelske helligdom ”som en forløper for 
oss” (Hebr. 6, 20). Her begynte Han den andre fasen av frelsesplanen som vår Mel-
lommann og Talsmann hos Faderen (jf. 1. Joh. 2, 1). Vi kan derfor – som rettferdig-
gjorte syndere (gr. dikaioo) – følge etter Ham inn i den himmelske helligdommen, 
der Faderen har sin trone (jf. kap. 32).”Derfor ... har vi frimodighet til å gå inn i 
helligdommen ved Jesus blod”  (Hebr. 10, 19). Vi kan ” komme frem til nådens 
trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi 
trenger det.” (Hebr. 4, 16). 
 Vår inntreden i den himmelske helligdom skjer imidlertid ikke fysisk, slik 
Jesus selv gikk inn. Kort tid før Han ble korsfestet forklarte Jesus sine disipler at 
Han ville gå bort til Faderen og siden, når tiden var inne, komme tilbake til jorden. 
Først da vil Han ta de menneskene som har tatt imot frelsestilbudet, med seg til 
himmelen (jf. 1. Tess. 4, 15-17):

”...Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og 
gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. 
For der Jeg er, der skal også dere være.” (Joh. 14, 2-3)

 Vi befinner oss ikke i den himmelske helligdom, men det er der vi finner 
Han som er vår talsmann og forbeder. Det er gjennom Ham våre bønner om 
tilgivelse og hjelp kommer frem for Faderen. På samme måte som israelittene ikke 
kunne se de levittiske prestene som utførte tjeneste i åpenbaringsteltet, kan heller 
ikke vi se Jesus der Han står ved Faderens trone for vår skyld (jf. Kap. 11). Men 
Gud har gjennom helligdomstjenesten og de bibelske skriftene gitt oss informasjon 
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om den tjenesten som foregår, slik at vi i tro kan følge Jesus inn i den himmelske 
helligdom. Dette er en troshandling på samme måte som da israelittene så på kob-
berslangen i ørkenen (jf. Kap. 21). Det er troens blikk på Jesus som bringer frelse. 
Blikket må derfor rettes dit Jesus er, nemlig ved Faderens trone i den himmelske 
helligdom. 
 Da Stefanus ble anklaget av det høye råd (jf. Kap. 26), fikk han se et glimt 
av den tjenesten Jesus rundt tre år tidligere hadde startet i himmelens helligdom. 
Mens de religiøse lederne skar tenner mot ham i raseri, stirret Stefanus opp mot 
himmelen.

”...Og han så Guds herlighet og Jesus som stod ved Guds høyre hånd, og 
[han] sa: ”Se! Jeg ser himmelen åpnet og Menneskesønnen stående ved 
Guds høyre hånd!”” (Apg. 8, 55-56)

 Da disippelen Johannes senere satt fanget på øye Patmos, fikk også han i 
et syn se inn i himmelen der Jesus utførte sin tjeneste. Han forteller:

”På Herrens dag ble jeg grepet av Ånden, og bak meg hørte jeg en sterk 
røst, som av en basun. Den sa: ”Jeg er Alfa og Omega, Den første og 
Den siste.” ... Så snudde jeg meg for å se røsten som talte til meg. Og da 
jeg hadde snudd meg, så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom de 
sju lysestakene så jeg en som lignet Menneskesønnen, kledd i en fotsid 
kjortel og ombundet med et gullbelte om brystet. 
... 
Da jeg så ham, falt jeg ned som død ved føttene Hans. Men Han la sin 
høyre hånd på meg og sa til meg: ”Frykt ikke! Jeg er Den første og Den 
siste. Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet. 
Amen. Og Jeg har nøkkelen til dødsriket og døden...” (Åp. 1, 10-18)

 Johannes fikk se Jesus mellom de syv lysestakene, som stod plassert i det 
første rommet av helligdommen, Det hellige (jf. Kap. 11 og 2. Mos. 40, 24). I dette 
rommet stod også skuebrødsbordet og røkelsesalteret. I den jordiske helligdom-
men var det her de levittiske prestene utførte sin daglige tjeneste. De skulle sørge 
for at de syv lampene på gullysestaken alltid brant og at det stadig steg røkelse opp 
fra røkelsesalteret. I tillegg skulle de passe på at skuebrødet alltid lå fremme på 
skuebrødsbordet (jf. Kap. 12). 
 I Åpenbaringsboken forteller Johannes hvordan han fikk det vi kan kalle 
tre ”innsyn” i himmelens helligdom, som hver ble etterfulgt av en symbolsk frem-
stilling av tiden frem til Jesu gjenkomst. Det første har vi allerede omtalt (Åp. 1, 
10-18). Johannes ser her Jesus stå mellom de syv lysestakene i Det hellige. Deretter 
følger syv budskap til syv menigheter som Johannes blir bedt om å skrive ned (Åp. 
2-3). Etter dette får han igjen se inn i himmelen. Han forteller:

”Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første 
røsten jeg hørte var som en basun som talte til meg og sa: ”Kom opp 
hit, og Jeg skal vise deg hva som må skje etter dette.”” (Åp. 4, 1)
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 Johannes får her se den døren som ble åpnet ved Jesu død (se over). 
Denne døren førte inn til det første rommet av den himmelske helligdom (Det 
hellige). Det er inn hit Johannes nå blir tatt med for å få se de ting som skal skje i 
fremtiden. Johannes begynner imidlertid med å fortelle hva han ser i Det hellige. 
Der står Faderens trone, omgitt av Hans herlighet. Der er de syv lysene, røkelsen 
og en hærskare av engler og andre som priser Gud. Her følger et utdrag av hans 
beskrivelse:

”...Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og Han 
som satt der, var som en jaspis og en sarder-stein å se til. Og det var en 
regnbue rundt tronen, som så ut som en smaragd. ... Sju ildfakler bren-
ner foran tronen. ... Foran tronen er det et hav av glass, som funkler 
som krystall. Og midt foran tronen og rundt tronen er det fire livsves-
ener...” (Åp. 4, 2-8) 

 De fire livsvesenene (se egen rute s. 230) priser, ærer og takker Ham som 
sitter på tronen, ”Han som lever i all evighet” (Åp. 4, 9). Når de gjør dette, faller ”24 
eldste” (se egen rute s. 232) ned for Ham og tilber Ham som universets skaper:

”Du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten. For Du har 
skapt alle ting, og ved Din vilje består alle ting, og ved Din vilje ble de 
skapt.” (Åp. 4, 11)

 Den tronen Johannes får se, er slik profeten Esekiel tidligere har beskrevet 
Guds trone (jf. Esek. 1). Også tilbedelsen som foregår viser at det her handler om 
Faderens trone (jf. Åp. 22, 8-9). Johannes får ikke se Faderens skikkelse, men han 
får se den herlighet som omgir Hans trone.
 Johannes får se at Han som sitter på tronen, holder en bokrull i hånden. 
Bokrullen er forseglet med syv segl, men ingen i himmelen eller på jorden er i 
stand til å åpne bokrullen eller lese den. Dette fyller Johannes med sorg (Åp. 5, 
1-4). En av de eldste sier da til ham:

Også profeten Esekiel fikk se Guds herlighet da han ble kalt til å være profet. Slik 
beskriver han det han så:

”Da så jeg, og se, en vind kom som storm fra nord, en stor sky med flammende ild 
som sluttet rundt seg. En strålende glans rundt den, og det strålte ut fra midten 
av den, som funklende metall, midt ut av ilden. Midt ut fra den viste det seg også 
noe som lignet fire livsvesener... Over hvelvingen over hodene deres var det noe som 
lignet en trone. Den så ut som en safir-stein... Som regnbuen i skyen på en regnfull 
dag, slik så stråleglansen ut hele veien rundt. Slik så det ut, slik fremstod Herrens 
herlighet.” (Esek. 1, 4-5. 26. 28)
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”Ikke gråt! Se, Løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret, så 
Han kan åpne bokrullen og bryte de syv seglene på den.” (Åp. 5, 5)

 Både uttrykket ”Løven av Juda stamme” og ”Davids rotskudd” var knyttet 
til profetier om den lovede Messias (jf. Kap. 12, 1. Mos. 49, 8-10 og Jes. 11, 1). Han 
var den eneste i himmelen og på jorden som kunne åpne seglene på bokrullen. 
Grunnen til dette var at Han ”har seiret”. Men hva bestod Hans seier i? Johannes 
forteller videre:

”Og jeg så, og se, midt foran tronen og iblant de fire livsvesener, og midt 
iblant de eldste, stod et Lam, som om det var slaktet... Så kom Han og 
tok bokrullen ut av den høyre hånden på Ham som satt på tronen. Da 
Han hadde tatt bokrullen, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste 
ned foran Lammet ... og sa:

”Du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. For Du ble 
slaktet og har frikjøpt oss til Gud med Ditt blod, fra hver stamme og 
tungemål og folk og folkeslag...”” (Åp. 5, 6-9)

 Grunnlaget for at ”Lammet” kan åpne de syv seglene, er det samme som 
gjør Ham til menneskenes Forbeder og Mellommann, nemlig Hans offer og Hans 
syndfrie liv (jf. Kap. 32). Det er gjennom dette Han har seiret (jf. Kap. 10), og det er 
gjennom dette Han har ”frikjøpt [mennesker fra alle folkeslag] til Gud” (jf. Kap. 5). 

”Og de sa med høy røst: ”Verdig er Lammet som ble slaktet, til å få 
makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse.”” 
(Åp. 5, 12)

 All den ære og anerkjennelse som her gis til Guds Sønn, er rettmessig 
(jf. Fil. 2, 8-11; Hebr. 1, 4-6). Etter at Faderen og Sønnen er blitt lovprist og æret, 
får Johannes se Lammet åpne de syv seglene. For hvert segl som brytes, får han se 
symboler for ulike tidsepoker i historien (Åp. 6, 1 - 8, 1). Vi kommer ikke til å gå 
nærmere inn på disse her.
 Etter at det syvende seglet er brutt, beskriver Johannes en tredje scene 
han får se i det første rommet av himmelens helligdom. Her er det særlig fokus på 
røkelsesalteret, som står foran Guds trone. 

”Og jeg så de sju englene som står fremfor Gud, og det ble gitt dem sju 
basuner. En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom da og 
stilte seg ved alteret. Og det ble gitt ham mye røkelse, for at han skulle 
legge den sammen med alle de helliges bønner på gullalteret som var 
foran tronen. Og røyken av røkelsen, sammen med de helliges bønner, 
steg opp foran Gud fra engelens hånd.” (Åp. 8, 2-4)

 Røkelsen var et symbol på de troendes bønner, som ble sendt opp til Gud 
i Det hellige der Jesus gikk i forbønn for dem (jf. Kap. 19 og Åp. 5, 8). Etter dette 
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blåser hver av de syv englene i sine basuner (Åp.8-11), og Johannes får igjen se det 
som engelen ville vise ham om ”hva som må skje etter dette” (Åp. 4, 1). Vi vil heller 
ikke gå nærmere inn på dette nå.
 Poenget her er at den andre fasen av frelsesplanen startet i det første rom-
met i den himmelske helligdom, i Det hellige. Det var inn dit Jesus ”gikk som en 
forløper for oss” og begynte sin prestetjeneste da Han ble tatt opp til himmelen 
(Hebr. 6, 20). Det var altså der de troende kunne finne Ham etter Hans himmelfart.
 Allerede i gammel tid hadde Gud gitt en talende illustrasjon på Ham som 
på denne måten skulle være bindeleddet mellom Gud og mennesker. I en alder av 
60 år ble Abrahams sønn Isak far til tvillingene Esau og Jakob. Esau ble født først 
og hadde dermed den førstefødtes rett til dobbelt arv og farens velsignelse. Likevel 
hadde Gud allerede før de ble født utsett Jakob og hans ætt som opphav til den 
velsignelsen Han ville skjenke alle folkeslag, nemlig sin egen Sønn (jf. 1. Mos. 24, 
23-26). 
 Selv om Jakob kjente til disse løftene, ventet han ikke på at Gud skulle la 
dem gå i oppfyllelse. Førstefødselsretten byttet han til seg mot en porsjon mat (1. 
Mos. 24, 29-34), og senere, da Isak var blitt gammel og svaksynt, lurte han til seg 
farens velsignelse (1. Mos. 27, 1-29). Esau ble rasende da han fant ut hva som hadde 
skjedd, og han planla å slå sin bror i hjel så snart Isak var død. Jakob flyktet da til 
Mesopotamia. På veien dit tilbrakte han en natt utendørs i nærheten av byen Lus 
(senere kalt Betel). Han var ensom og tynget av samvittighetsnag, og han hadde 
mistet alt som betydde noe for ham i livet. Med en stein under hodet sovnet han. 
Den natten hadde han en spesiell drøm.

”Da drømte han, og se, en stige var satt opp på jorden, og toppen av 
den nådde helt opp til himmelen. Guds engler steg opp og steg ned på 
den. Og se, Herren stod over den og sa: ”Jeg er Herren, din far Abra-
hams Gud og Isaks Gud. Landet der du ligger, skal Jeg gi til deg og dine 
etterkommere. Dine etterkommere skal bli som støvet på jorden. Du 
skal utbre deg til vest og øst, til nord og sør. Og i deg og i din ætt skal 
alle slekter på jorden bli velsignet. Se, Jeg er med deg og skal bevare deg 
overalt hvor du går, og Jeg skal føre deg tilbake til dette landet. For Jeg 
skal ikke forlate deg før Jeg har gjort det Jeg har sagt deg.”” (1. Mos. 29, 
12-15)

 For Jakob ble denne drømmen en forsikring om at Gud ikke hadde forlatt 
ham eller forkastet ham selv om han var en synder. ”Se, Jeg er med deg og skal be-
vare deg overalt hvor du går...” var blant løftene han fikk. ”For Jeg skal ikke forlate 
deg...” Slik ble Jakob et eksempel som viser i praksis hvordan Gud er ”barmhjertig 
og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet”, en Gud som gjerne ”tilgir 
misgjerning og overtredelse og synd” (jf. Kap. 3 og 2. Mos. 34, 6-7). Forsikringen 
som ble gitt til Jakob om gjenopprettelse av samfunnet med Gud, er like mye en 
forsikring til alle andre mennesker som ønsker å vende om fra sine synder til Gud. 
I drømmen ble Jakob også vist hva som gjør denne gjenforeningen mulig:

”... se, en stige var satt opp på jorden, og toppen av den nådde helt opp 
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til himmelen. Guds engler steg opp og steg ned på den.” 

 Jakob kalte stigen for ”himmelens port” (1. Mos. 28, 17). Den var et bilde 
på den Messias som skulle komme, og som Jakob fikk løfte om at skulle komme fra 
hans ætt (”i deg og i din ætt skal alle slekter på jorden bli velsignet”). Til noen av 
de første som flere århundrer senere anerkjente Jesus som ”Guds Sønn” og ”Israels 
konge”, hadde Han henvist til dette bilde for å bekrefte hvem Han var:

”...Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Fra nå av skal dere se himmelen åp-
net og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.” (Joh. 
1, 51)

 Jesus var bindeleddet mellom himmelen og jorden, mellom Gud og men-
nesker. Det var Han som åpnet himmelen for syndige mennesker. Det er kun gjen-
nom Ham vi kan komme frem for Gud. Våre bønner stiger opp til Faderen via 
Ham, og himmelens velsignelser, tilgivelse og hjelp, kommer til oss via Ham.

”Fra nå av skal dere se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og 
stige ned over Menneskesønnen.” (Joh. 1, 51)

”Derfor ... har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen  ved Jesu blod. 
Vi har en ny og levende vei som Han har innviet for oss, gjennom for-
henget, det vil si Hans kjød...” (Hebr. 10, 19-20)

”La oss derfor komme  frem til nådens trone med frimodighet for at vi 
kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.” (Hebr. 
4, 16)  

I sine tre “innsyn” i himmelen, fikk Johannes se enten den syvarmede lysestaken 
(1. og 2. innsyn) eller røkelsesalteret (2. og 3. innsyn). I den jordiske helligdoms-
tjenesten ble begge disse gjenstandene omfattet av den daglige prestetjenesten: 
Hver morgen og kveld skulle lampene stelles og røkelse skulle brennes på alteret 
(jf. Kap. 12). Således skulle lampene alltid lyse, og røkelsen skulle være “et stadig 
røkoffer for Herrens åsyn” (2. Mos. 25, 30).

På tilsvarende vis var Jesu tjeneste som Mellommann og Yppersteprest i den 
himmelske helligdom, en kontinuerlig (stadig) tjeneste. Som det står i Hebr. 7, 25: 

“Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved 
Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn for dem.”
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DE FIRE LIVSVESENER OG DE 24 ELDSTE

”...en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og Han som satt der, 
var som en jaspis og en sardes-stein å se til. Og det var en regnbue rundt tronen, 
som så ut som en smaragd. I en ring rundt tronen var det 24 troner, og på tronene 
så jeg de 24 eldste som satt der, kledd i hvite kjortler. Og de hadde kroner av gull 
på hodene. ... Foran tronen er det et hav av glass, som funkler som krystall. Og 
midt foran tronen og rundt tronen er det fire livsvesener, som  er fulle av øyne 
både foran og bak.” (Åp. 4, 2-4. 6)

I flere av sine innsyn i himmelens helligdom får Johannes se ”de 24 eldste” og ”fire 
livsvesener”. Vi får ingen detaljert forklaring på hvem disse er, men Johannes 
forteller at de befinner seg nær Guds trone og tilber Ham under ulike faser av 
frelsesplanen (se f.eks. Åp. 4, 10; 7, 11; 11, 16; 19, 4).  Vi får også referert noe av 
det de sier, og det kan fortelle oss litt om dem.

De fire livsvesener

De fire livsvesenene blir av Johannes beskrevet som skapninger som er dekket 
av øyne og har seks vinger. Det ene likner en løve, det andre en okse, det tredje 
et menneske og det fjerde en ørn. Kontinuerlig priser de Gud (Åp. 4, 6-8). Også 
profeten Esekiel beskriver de fire livsvesenene når han forteller om sitt syn av 
Guds herlighet:

”...en vind kom som storm fra nord, en stor sky med flammende ild... En strålende 
glans rundt den, og det strålte ut fra midten av den, som funklende metall... Midt 
ut fra den viste det seg også noe som lignet fire livsvesener. Slik så de ut: Deres 
skikkelse var som et menneske. Hver av dem hadde fire ansikter, og hver av dem 
hadde fire vinger... De hadde menneskeansikter. Alle fire hadde et løveansikt 
på høyre side. Alle fire hadde et okseansikt på venstre side, og alle fire hadde et 
ørneansikt [jf. Åp. 4, 6-8]... Hvelvingen over hodene på livsvesenene så ut som 
fryktinngytende krystall [jf. Åp. 4, 6 og 1. Mos. 1, 6-8], strakt ut over hodene 
deres... Over hvelvingen over hodene deres var det noe som liknet en trone. Den 
så ut som den var av safir-stein [jf. Åp. 4, 2-3]. Over det som lignet en trone, var 
det en skikkelse som så ut som et menneske, høyt over den. Fra det som så ut som 
hoftene Hans og oppover, så jeg noe som lignet funklende metall. Det så ut som 
ild hele veien rundt inne i den. Fra det som så ut som hoftene Hans og ned, så jeg 
noe som lignet ild omgitt av  en stråleglans hele veien rundt. Som regnbuen på en 
regnfull dag [jf. Åp. 4, 3], slik så stråleglansen ut hele veien rundt. Slik så det ut, 
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slik fremstod Herrens herlighet.” (Esek. 1, 4-6. 10. 22. 26-28)

Ved en senere anledning får Esekiel igjen se Guds herlighet. Denne gangen 
omtaler han de fire livesvesenene som kjeruber (Esek. 10, 1-22). Her beskriver 
han også hvordan kroppene deres er fulle av øyne (v. 12), slik Johannes også 
forteller (Åp. 3, 6. 8).  Når Esekiel denne gangen beskriver utseendet på livsves-
enenes, skriver han om deres ansikter:

”Dette er det livsvesenet som jeg hadde sett under Israels Gud ved elven Kebar 
[jf. Esek. 1]. Jeg skjønte at de var  kjeruber. ... Ansiktene deres så ut slik som de 
ansiktene jeg hadde sett ved elven Kebar, både formen og hvordan de var. Hver 
av dem gikk rett frem.” (Esek. 10, 20. 22)

Også i v. 15 poengterer han at det er de samme livsvesenene han nå får se.  
Likevel lyder hans beskrivelse av kjerubenes ansikter noe forskjellig fra den 
første omtalen. Da fortalte han at de hadde et menneskeansikt, et løveansikt, 
et okseansikt og et ørneansikt (Esek. 1, 10). Nå sier han:

”Hver av dem hadde fire ansikter. Det første var ansiktet til en kjerub, det an-
dre var ansiktet til et menneske, det tredje var ansiktet til en løve, og det fjerde 
var ansiktet til en ørn.” (Esek. 10, 14)

Her blir okseansiktet beskrevet som ”ansiktet til en kjerub”. Men ifølge Esekiel 
var det ingen forskjell på selve utseendet til det han beskriver. En kjerubs an-
sikt er altså ikke som et menneskeansikt, slik vi kanskje ville forestilt oss det, 
men som en okse.

Når Johannes senere omtale de fire livsvesenene, beskriver han dem som om hver 
av dem kun har en type ansikt:

”Det første livsvesen er likt en løve, det andre livsvesen er likt en okse, det 
tredje livsvesen har et ansikt som et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en 
flygende ørn.” (Åp. 4, 7)

At Johannes her kun beskriver en type ansikt for hvert livsvesen, er ikke nød-
vendigvis et brudd med  Esekiels beskrivelse. Ifølge Esekiel hadde hvert ansikt 
en bestemt plass (”løveansikt på høyre side... okseansikt på venstre side...” etc. 
Se Esek. 1, 10).  Vi blir også fortalt at de var vendt mot hver sin himmelretning:

”Når de gikk, gikk de mot hver av de fire retningene. De snudde seg ikke til 
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siden når de gikk, men fulgte i den retningen hodet var vendt. De snudde seg ikke 
til siden når de gikk.” (Esek. 10, 11)

Ettersom hver kerub var vendt kun mot en bestemt retning, vil en beskrivelse av 
dem fra ett perspektiv nødvendigvis innebære at hver av dem kun får ett av sine 
fire ansikter beskrevet. Det er en slik beskrivelse Johannes gir i Åp. 4, 7.
 
De fire livsvesener som blir beskrevet i Åpenbaringsboken, er altså fire kjeruber. 
Men hva er egentlig en kjerub? Ifølge Bibelen er det en høytstående engel. Vi 
fortelles at Satan var ”en salvet kjerub” (jf. Kap. 6). I likhet med de fire livsves-
enene var også han innsatt til en høy stilling, nær Guds trone. Vi kan lese om 
ham:

”Så sier Herren Gud: Du var seglet på det fullendte, full av visdom og fullkom-
men i skjønnhet. Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edel-
steiner... Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du 
var på Guds hellige berg. Du vandret blandt glødende steiner. Du var fulkom-
men i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i 
deg. Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt indre, og du syndet. 
Som vanhellig stengte Jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kjerub 
med dekkende vinger, fra å være blant de glødende steinene.” (Esek. 28, 13-16)

Satan hadde hatt en plass nær Guds trone, i likhet med de fire livsvesenene som 
Esekiel og Johannes fikk se. Men da han opphøyde seg selv og gjorde opprør mot 
Gud, mistet han denne stillingen. Han ble kastet ut av himmelen sammen med 
de englene som fulgte ham i opprøret (Åp. 12, 9). Der fortsatte han sin kamp 
mot Gud (jf. v. 12). En måte han har gjort dette på, er ved å fremme alternative 
frelseslærer og tilbedelsesformer. Med tanke på hvordan ”ansiktet til en kjerub” 
blir beskrevet som et okseansikt, kan det være verd å merke seg den store betyd-
ningen oksen har hatt i ulike religioner, særlig i Midtøsten i gammel tid (f.eks. 
Apis i Egypt, El (Ilu) i Ugaritt, hetittenes stormgud Teshub, eller den akkadiske 
stormguden Adad).

De 24 eldste

De 24 eldste finner vi kun beskrevet i Åpenbaringsboken. Vi fortelles ikke konk-
ret hvem de er, men Johannes beskrivelse av dem og det de selv sier gjør at vi 
likevel kan si noe om dem. I Åp. 5 fortelles vi at de tilber  Jesus (”Lammet”) sam-
men med de fire kjerubene og tusenvis av engler. Som en del av sin lovprisning av 
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Jesus sier de 24 eldste:

”...Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med Ditt blod fra hver stamme og 
tungemål og folk og folkeslag...” (Åp. 5, 9) 

Det er altså snakk om mennesker, syndige mennesker som takket være frelses-
planen er blitt ”frikjøpt” til Gud. De er blitt rettferdiggjort, i ”Lammets blod” 
(jf. Kap. 9), og Gud har gitt dem ”rettferdighetens krone” (2. Tim. 4, 8). De har 
seiret ”i kraft av Lammets blod” (jf. Åp. 12, 11), og det er derfor de nå sitter på 
troner omkring Guds trone (jf. Åp. 3, 21). Alt dette får vi beskrevet i Johannes’ 
innledende omtale av dem:

”I en ring rundt tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg de 24 eldste som 
satt der, kledd i hvite kjortler. Og de hadde kroner av gull på hodene.” (Åp. 4, 4)

De 24 eldste er altså mennesker som befant seg i himmelen på det tidspunkt Jesus 
startet sin tjeneste i Det hellige (jf. Kap. 32 og Kap. 33). De er der ikke på grunn 
av sin egen fortjeneste (jf. helgener), men de anerkjenner helt og fullt at deres 
frelse utelukkende er fra Gud (jf. Åp. 4, 10-11). Men kan vi si noe om hvem de er? 

De eneste navngitte personene vi har fått vite at Gud har tatt opp til himmelen, 
er Enok (jf. 1. Mos. 5, 24), Elia (jf. 2. Kong. 2, 11; Luk.  9, 30) og Moses (jf. 
Luk. 9, 30; Jud. 1, 9). Det er derfor trolig at disse er blant de 24. Hvem de øvrige 
er, kan vi ikke vite. Men vi fortelles at da Jesus døde, kom det et stort jordskjelv 
som førte til at ”gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine 
legemer oppreist. Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse.” (Matt. 27, 
52-53). Dersom den oppstandelse som disse her fikk del i, var ”livets oppstand-
else” (jf. Kap. 44), vil de ha stått opp ”uforgjengelige” (jf. 1. Kor. 15, 52). Det er 
i så fall mulig at disse utgjør resten av de 24 eldste.

Tallet 24 finner sitt forbilde i den gammeltestamentlige helligdomstjenesten. 
Gud hadde utvalgt Aron og hans etterkommere til å være yppersteprester (jf. 
Kap. 12 og 2. Mos. 28, 1). Da David var konge over Israel, delte han Arons 
etterkommere inn i 24 grupper, som hver ville ha ansvar for prestetjenesten til 
bestemte tider (jf. 1. Krø. 24, 1-19). Når de 24 eldste tilber Lammet i himmelen, 
omtaler de seg selv som prester:

”...For Du ble slaktet og har frikjøpt oss... og Du har gjort oss til konger og 
prester for vår Gud...” (Åp. 5, 10)
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