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Kap. 37 – Timen da Han skal holde dom

”Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå 
befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. For Han 
har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved den 
mannen som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette 
ved å oppreise Ham fra de døde.” (Apg. 17, 30-31)

 Med disse ord underviste Paulus Athens innbyggere om den gjerning 
Jesus skulle utføre i frelsesplanens siste fase. Gud hadde ”fastsatt en dag da Han skal 
dømme verden”. Denne dagen var satt til høsten 1844, da Jesus gikk inn i Det aller 
helligste og ”retten ble satt, og bøker ble åpnet” (jf. Kap. 36). Også i Romerbrevet 
omtaler Paulus denne dagen: ”den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos men-
neskene ved Jesus Kristus” (Rom. 2, 16).
 Det er Jesus Kristus, Han som er menneskenes Frelser og Stedfortreder, 
Mellommann og Forbeder, som også er deres dommer. Selv sa Jesus om dette:

”For Faderen dømmer ingen, men Han har overgitt hele dommen til 
Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, slik de ærer Faderen...” (Joh. 5, 
22-23)

”Og Han [Faderen] har også gitt Ham [Jesus] myndighet til å holde 
dom, fordi Han er Menneskesønnen.” (Joh. 5, 27)

 Jesu relasjon til Faderen og Hans relasjon til menneskeheten, gjør Ham 
ikke bare til menneskenes fullkomne Yppersteprest (jf. Hebr. 2, 17; 7, 26). Det gjør 
Ham også egnet til å være deres dommer. I de gamle profetiene om Messias ble det 
lagt vekt på dette. Jesaja sa om Ham:

”En kvist skal skyte opp fra Isais stubb, en Spire fra hans røtter skal 
bære frukt... Han skal ikke dømme etter det Hans øyne ser, og ikke 

”...det er Han som av Gud er bestemt til å være dommer over 
levende og døde. Om Ham vitner alle profetene at hver den som 
tror på Ham, skal få syndenes forlatelse ved Hans navn.” 

     (Apg. 10, 42-43) 
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skifte rett etter det Hans ører hører. Men med rettferdighet skal Han 
dømme de hjelpeløse, og uten å gjøre forskjell skal Han skifte rett... 
Rettferdighet skal være beltet Han har rundt livet, og trofasthet beltet 
om Hans hofter...” (Jes. 11, 1-5) 

 I den jordiske helligdommen var nådestolen et bilde på Guds trone. Den 
var plassert over gullkisten med De ti bud. Slik illustrerte Paktens ark hvordan 
”rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll” (Sal. 97, 2). De ti bud er grunnlaget 
som Guds regjering hviler på (jf. Kap. 4). De utgjør også den norm for rettferdighet 
som alle mennesker skal bli dømt etter. Jesus vil ”dømme verden i rettferdighet”, 
uten å gjøre forskjell på folk (Apg. 17, 31). Synd er synd, uavhengig av om den be-
gås av en som bekjenner eller av en som fornekter Gud (jf. Kap. 2). Paulus skriver:

”For Gud gjør ikke forskjell på folk. For så mange som syndet uten lov, 
skal også gå fortapt uten lov, og så mange som syndet i loven, skal bli 
dømt ved loven – for lovens hørere er ikke rettferdige for Guds åsyn, 
men lovens gjørere skal bli rettferdiggjort... – på den dagen da Gud 
skal dømme det skjulte hos menneskene ved Jesus Kristus...” (Rom. 2, 
11-16)

 På den tiden som Gud har satt av til å dømmer sitt folk (jf. Kap. 36), vil 
Han erklære dem som har takket ja til frelsestilbudet i hele dets fylde, som rettferd-
ige [gr. dikaioo] (jf. Kap. 16). De som derimot bare har den teoretiske kjennskapen 
til evangeliet og Guds lov, vil derimot ikke bli fremstilt som rettferdige. –”For lov-
ens hørere er ikke rettferdige for Guds åsyn, men lovens gjørere skal bli rettferdig-
gjort [gr. dikaioo].” 
 Da Daniel fikk se innledningen til domshandlingen i himmelen, fikk han 
først se at ”det ble satt troner frem”. Deretter satte ”Den gamle av dager” seg (Dan. 7, 
9). Frem til 1844 hadde Jesus utført sin tjeneste som Mellommann og Forbeder ved 
Faderens trone i Det hellige. Da den fastsatte dagen for å ”dømme det skjulte hos 
menneskene” kom, ble Faderens trone flyttet til Det aller helligste. Der ble ”retten 

”En kvist skal skyte opp fra Isais stubb...” 

Isai var kong Davids far. Jesajas profeti om ”kvisten” som skulle oppstå fra 
”Isais stubb” og ”Spiren fra hans røtter” viste til at Messias skulle komme fra 
Davids ætt en gang i fremtiden. Dette var en understreking av den profeti som 
var blitt gitt til David om at Frelseren skulle komme fra hans ætt for å bygge 
det sanne huset for Guds navn og siden herske som konge i all evighet (jf. Kap. 
12 og 2. Sam. 7).
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... satt, og bøker ... åpnet” (Dan. 7, 10). Som menneskenes Yppersteprest, Mellom-
mann og Forbeder fulgte Jesus etter Faderen til Det aller helligste. Daniel forteller:
 

”Jeg så i de nattlige synene, og se, en som var som Menneskesønnen 
kom med himmelens skyer! Han kom bort til Den gamle av dager, og 
de førte Ham frem til Ham...”  (Dan. 7, 13)

 Jesus fortsatte sin gjerning ved Faderens trone, parallelt med at gransk-
ingen av menneskenes liv ble startet. Han taler fortsatt synderens sak (dvs. er deres 
advokat), og Han dømmer dem med rettferdighet (dvs. er deres dommer).
 Ifølge forskriftene til den jordiske helligdomstjenesten skulle ingen opp-
holde seg i de andre avdelingene av helligdommen når ypperstepresten gikk inn i 
Det aller helligste:

”Det skal ikke være noe menneske i Åpenbaringsteltet når han [ypper-
stepresten] går inn i helligdommen [hebr. qodesh, jf. Kap. 34] for å 
gjøre soning og til han kommer ut igjen...” (3. Mos. 16, 17)

 Dette understreket at ypperstepresten fortsatt utførte en tjeneste for folket, 
men at tjenestens karakter nå var endret. Det var til de handlinger som foregikk 
i Det aller helligste at folkets oppmerksomhet nå måtte være vendt. Dersom de 
fortsatte å søke frelse gjennom de handlinger som foregikk i Det hellige, ville de 
ikke oppnå noe. Det var ganske enkelt ingen der inne til å utføre tjeneste for dem. 
Slik ble det også da Jesus gikk inn i Det aller helligste i 1844. Han utførte fortsatt en 
tjeneste for menneskene, men deres oppmerksomhet måtte vendes mot Det aller 
helligste og Hans handlinger der. Jesus var ikke lenger i Det hellige. Én tjeneste var 
avsluttet, en annen hadde begynt.
 Da Jesus etter sin himmelfart begynte sin tjeneste i Det hellige, hadde Han 
åpnet himmelen for menneskene. Det var gjennom denne åpne døren at Johannes 
så inn i Det hellige, der Lammet (Jesus) stod fremfor Faderens trone (jf. Kap. 33).
Om døren skrev han:

”Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen...”  (Åp. 4, 1)

 Johannes fikk også vite at det ville komme en tid da denne døren skulle bli 
lukket, mens en annen dør skulle bli åpnet. Jesus sa til ham:

”...Dette sier Den hellige, Den sannferdige, Han som har Davids nøkkel, 
Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen åp-
ner opp. Jeg vet om gjerningene dine. Se, Jeg har satt foran deg en åpnet 
dør, og ingen kan lukke den igjen...” (Åp. 3, 7-8)

 Johannes fikk vite at denne begivenheten ville finne sted kort tid før Jesu 
gjenkomst (jf. Åp. 3, 11). Døren til Det hellige skulle da lukkes, mens døren til Det 
aller helligste skulle åpnes. Ingen kunne åpne døren til Det hellige igjen når Han 
først hadde lukket den. Tilsvarende kunne ingen stenge døren til Det aller helligste 
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etter at den var blitt åpnet. Dette viser at ingen kan forandre på den tjenesten Jesus 
utfører. Alt skjer slik Gud har bestemt i frelsesplanen.

”...Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen 
åpner opp. ... Se, Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke 
den igjen...” 

 Mennesker som lever i dag er nødt til å forholde seg til den tjenesten 
Jesus utfører i Det aller helligste. Hvis vi kun søker den tjenesten som fant sted i 
Det hellige, vil vi ikke oppnå noe – like lite som jødene kunne oppnå noe gjennom 
ritualene i den jordiske helligdomstjenesten etter Jesu død på korset (jf. Kap. 13). 
I vår tid finnes det ganske enkelt ingen i Det hellige til å utføre tjeneste for oss. Vi 
skal senere se på hva dette vil si i praksis (jf. Kap. 39).
 Gud hadde, som vi har sett, fastsatt en bestemt tid for Jesu virksomhet her 
på jorden. I henhold til profetien om de ”70 ukene”, skulle Han bli salvet og starte 
sitt virke i år 27 e.Kr. (jf. Kap. 23). Før dette sendte Gud en budbærer som skulle 
”berede veien for [Hans] åsyn” (Mal 3, 1). Mange profeter hadde forkynt at Messias 
skulle komme, men døperen Johannes skulle gjøre en siste forberedelse for at folket 
skulle imot Jesus. Gud ønsket ikke at noen skulle være uvitende om det som skulle 
skje (jf. Kap. 23). Gjennom profeten Amos har Han sagt:

”For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige 
råd for sine tjenere, profetene.” (Am. 3, 7)

 Ingen fase av Guds frelsesplan var ment å foregå i hemmelighet. Det var 
derfor Han lot den illuestreres gjennom helligdomstjenesten og andre symbolske 
handlinger, og Han lot gudfryktige mennesker (”sine tjenere”) formidle det til rest-
en av folket gjennom profetier. 
 På samme måte som døperen Johannes skulle forberede folket til frelses-
planens første fase, ville Gud sende budbærere til verden for å forberede menne-
skene på frelsesplanens siste fase. Slik skulle deres oppmerksomhet bli vendt mot 
den tjenesten Jesus kom til å utføre i Det aller helligste rett før sin gjenkomst. Da 
Gud lot disippelen Johannes få kjennskap til fremtidens begivenheter, lot Han ham 
også få høre innholdet i dette siste forberedende budskapet. Johannes forteller:

”Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde 
det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert 
folkeslag, stamme, tungemål og folk, og han sa med høy røst: 

”Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og 
tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!”” 
(Åp. 14, 6-7)

 De ”70 ukene” (490 årene) hadde vært avsatt spesielt for det jødiske folk, 
de som den gang var Guds bekjennende folk. Da den fastsatte tiden var i ferd med å 
løpe ut, hadde døperen Johannes forkynt dem budskapet om omvendelse (jf. Matt. 
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3, 2). Dette var primært et budskap til jødene. Guds folk måtte ta et valg: Enten 
var de helt på Guds side, eller så var de det ikke. Da de ”70 ukene” var over, hadde 
majoriteten av jøder forkastet den lovede Messias. Som en konsekvens av dette, ble 
den jødiske nasjon forkastet som Guds folk. De som tok imot Messias, enten de var 
av jødisk eller hedensk opphav, ble derimot stadig regnet som Guds folk. Slik har 
det vært siden da. De gode nyhetene (gr. euangelion) om frelse fra synd og død, er 
blitt forkynt for alle folkeslag og nasjoner. 
 I motsetning til de ”70 ukene”, var ikke de ”2300 dagene” avsatt for én 
folkegruppe eller én nasjon. Perioden på 2300 år omfattet hele verden. Den viste 
til når ”retten [skulle bli] satt” i himmelen og det skulle bli ”avsagt dom for Den 
Høyestes hellige”  (Dan.7, 10. 22). Blant ”Den Høyestes hellige” var mennesker fra 
”alle folkeslag på jorden”, mennesker som var blitt velsignet gjennom Ham som 
var ”Abrahams ætt” (jf. Kap. 7 og 1. Mos. 22, 18). Derfor måtte budskapet som 
skulle forberede menneskene på den undersøkende dommen, være et budskap til 
hele verden. ”Det evige evangeliet” som skulle forkynnes, var beregnet på ”hvert 
folkeslag, stamme, tungemål og folk” (Åp. 14, 6).
 Både døperen Johannes’ budskap til jødene og det budskapet som skulle 
gis til verden før domsprosessen startet i himmelen, var en del av ”det evige evange-
liet”. Men de to budbærerne innvarslet ulike deler av frelsesplanen. Døperen Jo-
hannes forkynte sitt budskap forut for dens første fase, mens det andre budskapet 
skulle gis før frelsesplanens tredje fase. Felles for dem begge var likevel oppfordrin-
gen til omvendelse. Engelen som disippelen Johannes fikk se, hadde sagt med høy 
røst:

”Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og 
tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder.” 
(Åp. 14, 7)

 Den fastsatte dagen da Gud skulle dømme verden – timen for Hans dom 
– var  kommet. I den jordiske helligdomstjenesten hadde den store forsoningsdag-
en vært preget av stort alvor. De som ikke ville ydmyke seg og omvende seg, ville bli 
utryddet av sitt folk (3. Mos. 23, 29). Et like stort alvor er knyttet til den siste fasen 
av frelsesplanen. De som ikke vil omvende seg, vil bli utryddet (jf. Kap. 2).
 I et annet syn fikk Johannes se syv engler blåse i syv basuner. Hver basun 
innvarslet spesielle begivenheter i fremtiden. Englene som blåste i basunene, gjorde 
dette mens Jesus ennå gjorde tjeneste i Det hellige (jf. Kap. 33 og Åp. 8, 2-6). De 
aktuelle begivenhetene skulle altså finne sted før 1844. Vi skal ikke se nærmere på 
alle disse nå. Den siste av de syv basunene er imidlertid av spesiell betydning når 
det gjelder domsprosessen i himmelen. Om denne ble det sagt til Johannes:

”Men i de dager, når den syvende engelen gir lyd fra seg, når han skal 
blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han 
forkynte for sine tjenere profetene.”  (Åp. 10, 7) 

Den syvende basunen var altså et varsel om den tid da ”Guds hemmelighet [ville] 
være fullendt”. Hvilken hemmelighet var det her snakk om? Ifølge engelen som 
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talte til Johannes, var det noe Gud allerede hadde åpenbart gjennom sine profeter 
(”slik som Han forkynte for sine tjenere profetene”). Det var altså ikke snakk om en 
skjult mystikk som Gud hadde gjemt for menneskene, og som ville finne sted uten 
at noen fikk vite om det. Det var derimot noe Han tidligere hadde gjort kjent for 
menneskene gjennom sine profeter – deriblant Daniel.
 Johannes fortsetter sin beskrivelse. Snart får han se og høre at den syven-
de engelen blåser i sin basun. Om det som da finner sted, forteller han:

”Da blåste den syvende engelen. Og det lød høye røster i himmelen 
som sa: ”Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Hans Kristus, og 
Han skal herske som konge i all evighet!”

Og de tjuefire eldste som satt foran Gud på tronene sine, falt ned på sitt 
ansikt, tilbad Gud og sa: ”Vi takker Deg, Herre Gud, Du som er og som 
var og som kommer, fordi Du har grepet Din store makt og har hersket 
som konge. Folkeslagene raste, og Din vrede er kommet, og tiden da 
de døde skal bli dømt, og da Du skal lønne Dine tjenere, profetene og 
de hellige og dem som frykter Ditt navn, liten og stor, og da Du skal 
ødelegge dem som ødelegger jorden.”

Så ble Guds tempel i himmelen åpnet, og Hans paktsark kunne ses i 
Hans tempel...” (Åp. 11, 15-19)

 Den syvende basunen var knyttet til tiden da den andre døren i den him-
melske helligdom, døren inn til Det aller helligste, skulle åpnes. Slik Johannes 
tidligere hadde sett inn i Det hellige gjennom den første døren (jf. Kap. 33), kunne 
han nå se inn i Det aller helligste, der paktkisten med De ti bud står. Denne døren 
ble åpnet i 1844, da Jesus gikk inn i Det aller helligste. Den ”Guds hemmelighet” 
som nå skulle fullendes, var den som Gud over 2300 år tidligere hadde åpenbart for 
sin tjener Daniel (jf. Kap. 36). 
 Johannes får vite at hemmeligheten består av to deler. Den første blir 
forkynt av høye røster i himmelen og handler om Jesu kongemakt (jf. Åp. 11, 15). 
Dette skal vi komme tilbake til (jf. Kap. 40). Den andre handler om dommen, og 
blir forkynt av de tjuefire eldste:

”...Din vrede er kommet, og tiden da de døde skal bli dømt, og da Du 
skal lønne Dine tjenere, profetene og de hellige og dem som frykter Ditt 
navn, liten og stor, og da Du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.” 
(Åp. 11, 18)

 Denne delen av Guds hemmelighet handler altså om at ”timen for Hans 
dom har kommet”. Det er timen for at ”de døde skal bli dømt”. De som opp gjen-
nom århundrene har tatt imot Guds frelsestilbud til fulle, vil få sin lønn, nem-
lig erklæringen om at de er rettferdige (dikaioo). De andre, som til tross for sin 
bekjennelse ikke fryktet Guds navn, vil derimot ikke bli frifunnet fra ødeleggelsen.
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”...For på den dagen skal det gjøres soning for dere, så dere blir renset 
fra alle deres synder og dere kan være rene for Herrens åsyn. Det er en 
fullstendig sabbatshvile for dere, og dere skal ydmyke deres sjeler...” (3. 
Mos. 16, 30-31)

”...Den dagen skal dere ha en hellig samling. Dere skal ydmyke deres 
sjeler og komme frem med matoffer til Herren. Dere skal ikke gjøre 
noe arbeid på den dagen, for det er forsoningsdagen, dagen det skal 
gjøres soning for dere for Herren deres Guds åsyn. For hver den som 
ikke ydmyker seg på denne dagen, skal utryddes av sitt folk. Og hver 
den som gjør noe arbeid på denne dagen, han skal Jeg føre i fortapelse 
fra sitt folk.” (3.Mos. 23, 27-30)


