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Kap. 38 – En beseglet bok blir åpnet

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

 Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere frem-
stilt Gud og frelsesplanen som mysterier som i beste fall har vært tilgjengelige for 
de lærde eller spesielt utvalgte. Men Guds ord forteller oss at Gud ikke gjør noe 
uten at Han ”åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere”. Hele Bibelen er en 
åpenbaring som gir svar på spørsmål om hvem Gud er, hvordan Gud er, hvordan 
verden ble til, hvorfor den er som den er og hva som skal skje med den. Ikke minst 
er Bibelen en åpenbaring av frelsesplanen. 
 Bibelens siste bok blir gjerne omtalt som Åpenbaringsboken, eller i mange 
tilfeller som Johannes åpenbaring. Men i virkeligheten er dette Jesu åpenbaring. 
Boken innledes med følgende ord:

”Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav Ham for å vise sine tjenere de 
ting som må skje om kort tid. Og Han sendte bud og gjorde det kjent 
ved sin engel for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og 
om Jesu Kristi vitnesbyrd, om alle de ting han så. Salig er de som leser 
og de som hører ordene i denne profetien og holder fast på det som er 
skrevet i den. For tiden er nær.” (Åp. 1, 1-3)

 Gud ønsker at de mennesker Han elsket så høyt at Han gav sin egen Sønn 
for å frelse, skal være klar over frelsesplanens begivenheter og innhold. Frelses-
planen kan med rette omtales som Guds hemmelige råd (jf. Am. 3, 7), for ingen 
mennesker har adgang til Hans rådslagninger (jf. Jes. 14, 13-14). Men Gud har 
likevel valgt å åpenbare sine beslutninger (dvs. gjøre dem synlig og kjent) for de 
menneskene som elsker Ham. Noen av disse menneskene forkynte profetier, og vi 
kaller dem gjerne profeter. Men profetene var bare budbærere. Det som ble åpen-
bart, er like mye for alle andre. Gud har uttalt en velsignelse for dem som leser, 
hører og holder fast på de profetier Han har gitt, slik at de kan være forberedt på 
det som skal komme:

”Salig er de som leser og de som hører ordene i denne profetien og 
holder fast på det som er skrevet i den. For tiden er nær.” (Åp. 1, 3)

 Johannes fikk vite at når den syvende engelen blåste i sin basun, skulle 
”Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for sine tjenere, profet-
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ene” (Åp. 10, 7). Vi har allerede vært inne på at dette ikke handlet om en ukjent, 
skjult begivenhet som skulle finne sted, men om noe Gud allerede hadde åpenbart 
for sine tjenere, profetene (jf. Kap. 37). Det er derfor i de bibelske skriftene vi vil 
finne forklaringen på hva Guds hemmelighet innebærer.
 Da Daniel fikk synet om den undersøkende domshandlingen i himmelen 
(Dan. 7, 9-14), fikk han ikke vite tidspunktet for når den skulle finne sted. Først 
to år senere fikk han høre om de ”2300 kvelder og morgener” (Dan. 8, 14). I den 
forbindelse fikk han også følgende beskjed:

”...Synet om kvelden og morgenen, det som ble fortalt, er sant! Sett segl 
for synet, for det viser til mange dager som kommer.” (Dan. 8, 26)

 Senere gav Gud Daniel informasjon om de ”70 ukene” som var spesielt 
avskåret for jødene og Jerusalem (Dan. 9, 24-27). Men perioden på 2300 år skulle 
fortsatt være beseglet. Daniel fikk også et annet syn med flere detaljer om de frem-
tidige begivenheter, men i motsetning til Jesu Kristi Åpenbaring (Åpenbaringsbok-
en), skulle Daniels bok være en lukket bok:

”...Men  du, Daniel, gjem disse ordene og sett segl for boken inntil ende-
tiden. Mange skal fare omkring og kunnskapen skal øke.” (Dan. 12, 4)

”...Gå nå, Daniel, for ordene skal være skjult og forseglet inntil ende-
tiden. Mange skal bli renset, gjort hvite og lutres, men de ugudelige skal 
gjøre ugudelighet. Ingen av de ugudelige skal forstå, men de kloke skal 
forstå.” (Dan. 12, 9-10)

 Den lange profetien på 2300 år ble forseglet, eller skjult, slik at den ikke 
kunne forstås. Men Daniel fikk vite at synet handlet om ”hva som skal skje i den 
siste vredens tid. For det viser til den fastsatte endens tid” (Dan. 8, 19). Gud hadde 
fastsatt en tid, over 2300 år inn i fremtiden. Tiden ble kalt ”den siste vredens tid”, og 
det var altså da helligdommen skulle bli renset (Dan. 8, 14). Frem til denne tiden 
(”endetiden”) skulle Daniels bok være en ”skjult og forseglet” bok (jf. Dan. 12, 9). 
Men når den fastsatte tiden nærmet seg, skulle seglet fjernes og boken bli åpnet. 
Da skulle sannheten om helligdommen og frelsesplanen, Guds hemmelighet, bli 
åpenbart.
 Flere århundrer senere gav Jesus Kristus sin åpenbaring til Johannes. I 
forbindelse med de syv basunene, fikk Johannes se den tiden da Daniels bok skulle 
åpnes. Det skjedde mens den sjette engelen blåste i sin basun, altså rett før den 
syvende basun markerte at Jesus gikk inn i Det aller helligste. Flere store begiven-
heter skulle finne sted under den sjette basun, men den mest betydningsfulle i vår 
sammenheng handlet om hvordan kunnskapen om Guds hemmelighet, den Han 
tidligere hadde forkynt for sine tjenere, skulle bli åpenbart. Johannes forteller:

”Jeg så enda en annen mektig engel, som kom ned fra himmelen, inn-
hyllet i en sky. Og en regnbue var over hodet hans, ansiktet var som 
solen, og føttene hans som ildsøyler. Han hadde en liten, åpnet bok i 
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hånden sin. Og han satte den høyre foten på havet og den venstre foten 
på landjorden, og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler.
...
Engelen ... løftet hånden sin mot himmelen og sverget ved Ham som 
lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt som er i den, jorden 

”Endetiden”

Uttrykket ”endetiden” er satt sammen av de hebraiske ordene eth (”tid”) og ketz 
(”ende”). Uttrykket betegner ganske enkelt slutten (enden) på en bestemt tidsperi-
ode. Følgende eksempler kan illustrere bruken av ordet ketz:

”Ved slutten [hebr. ketz] av de 40 dagene skjedde det at Noah åpnet luken som han 
hadde laget i arken.” (1. Mos. 8, 6)

”Det skjedde ved slutten [hebr. ketz] av de 430 årene, det skjedde på nøyaktig 
samme dag, at alle Herrens hærer dro ut fra landet Egypt.” (2. Mos. 12, 41)

”Da de 40 dagene og 40 nettene var til ende [hebr. ketz], skjedde det: Herren gav 
meg [Moses] de to steintavlene...” (5. Mos. 9, 11)

”Ved slutten [hebr. ketz] av hvert syvende år skal du ettergi all gjeld.” (5. Mos. 
15, 1) 

Ketz betegner altså at en bestemt tidsperiode er over (slutt). I de aktuelle sitatene 
fra Daniels bok er det knyttet sammen med ordet eth (”tid”). Dette ordet brukes 
særlig for å betegne en fastsatt tid eller riktig tid (jf. 1. Mos. 18, 10; 2. Mos. 24, 11; 
Job. 22, 16; Ord. 15, 23; Fork. 17, 10). I Daniels bok refererer ordet til den 2300 år 
lange perioden omtalt i Dan. 8, 14. ”...synet viser til endetiden,” sa engelen. ”...det 
viser til den fastsatte endens tid.” (Dan. 8, 17. 19). Daniel fikk beskjed om å for-
segle dette synet (Dan. 8, 26). Senere fikk Daniel et mer detaljert syn om fremtidige 
hendelser gjennom hele perioden (Dan. 11). Underveis ble han fortalt at ”enden skal 
først komme på den fastsatte tid” (v. 27), og ”ennå er ikke den fastsatte tid kom-
met” (v. 35). Også dette detaljerte synet fikk Daniel beskjed om å forsegle – ”inntil 
endetiden” (Dan. 12, 4. 9). 

Uttrykket ”endetiden” handler altså om enden på den 2300 år lange perioden. Pro-
fetiene skulle ikke forstås før den tid kom som synet omhandlet, dvs. den tid da 
”retten skulle bli satt” (Dan. 7, 10) og ”helligdommen skulle bli renset” (Dan. 8, 14).  

En beseglet bok blir åpnet



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

264

og alt det som er på den, og havet og alt det som er i det, og sa at det 
ikke lenger skulle være noen tid. Men i de dager, når den syvende eng-
elen gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemme-
lighet være fullendt, slik som Han forkynte for sine tjenere profetene.” 
(Åp. 10, 1-7)

 På denne tiden – mens den sjette basunen fortsatt lød – kom en engel med 
et budskap om at det ikke lenger skulle være noen tid. Det handlet ikke om at tiden 
skulle stoppe opp eller slutte å eksistere, men viste til at den fastsatte tidsperioden 
på 2300 år var i ferd med å løpe ut. Dette er den lengste tidsprofetien som noen 
gang er gitt i Bibelen. Ingen annen tidsprofeti fører lenger inn i fremtiden enn den. 
Når de 2300 årene var forbi, ville det derfor ikke lenger være noen gjenstående tid. 
Periodens slutt ble derfor omtalt som ”endetiden”, slik det ble sagt til Daniel:

”Du må forstå, menneskesønn, at synet [om de 2300 årene] viser til 
endetiden.” (Dan. 8, 17)

 Når så ”endetiden” (slutten på de 2300 årene) kom, ville den syvende 
engelen blåse i sin basun. Det var i de dager Guds hemmelighet skulle bli fullendt: 

”Engelen ... sa at det ikke lenger skulle være noen tid. 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, 5-7)

 Det var altså ikke den sjette basunen, men den syvende som markerte 
slutten på de 2300 årene og fullendelsen av Guds hemmelighet. Men budskapet om 

Informasjon til Daniel Informasjon til Johannes

- helligdommen skal renses om 
2300 år (Dan. 8, 14)

- synet omhandlet “endetiden”, eller 
slutten på de 2300 årene (Dan. 8, 17)

- boken skulle være forseglet 
inntil “endetiden” (Dan. 12, 9)

- i “endetiden” skal kunnskapen øke, 
Guds folk vil forstå (Dan. 12, 4. 10)

- Jesus åpner døren inn til Det 
aller helligste (Åp. 3, 8; 11, 19)

- denne begivenheten finner sted 
når den 7. basun lyder (Åp. 10, 7)

- Daniels bok åpnes under den 
6. basun (Åp. 10, 2-6)

- budskapet fra Daniels bok blir 
kjent og forkynt (Åp. 10, 6-11)
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at tidsprofetien var i ferd med å løpe ut, skulle kunngjøres allerede mens den sjette 
engelen blåste. Den mektige engelen som forkynte dette budskapet, hadde en liten, 
åpnet bok i hånden (Åp. 10, 2). Hvilken bok var så dette?
 Ifølge engelen som hadde talt til Daniel, skulle de profetier han skrev 
ned være ”skjult og beseglet inntil endetiden” (Dan. 12, 9). Synet som Johannes 
senere fikk se i forbindelse med den sjette basunen, viste til tiden da ”endetiden” 
(slutten på de 2300 årene) var kommet. Mens den sjette basunen ennå lød, skulle 
seglet fjernes fra Daniels bok. Slik skulle den bli en åpen bok. Det var altså Daniels 
bok den mektige engelen holdt i hånden. Hvordan kan vi vite dette? For det første 
fordi Gud hadde bestemt at den skulle bli åpnet nettopp på denne tiden (dvs. i 
”endetiden”, jf. Dan. 12, 4. 9). For det andre fordi budskapet som fulgte med boken, 
og som den mektige engelen forkynte, var det samme budskapet som var blitt gitt 
til Daniel før profetiene ble forseglet (dvs. budskapet om dommen og renselsen av 
helligdommen).

”Se, jeg gjør kjent for deg hva som skal skje i den siste vredens tid,” hadde engelen 
sagt til Daniel (Dan. 8, 19). Da Johannes senere så den syvende engelen blåse i 
basunen, lød det samme budskapet:

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

 Før Jesus avsluttet sin tjeneste i Det hellige, skulle altså den forseglede 
hemmelighet i Daniels bok bli åpnet for verdens innbyggere. For å illustrere 
hvordan det profetiske budskapet i denne boken skulle bli forkynt for alle folkeslag 
i tiden før 1844, ble Johannes bedt om å utføre en spesiell handling. Han forteller:

”Røsten som jeg hadde hørt fra himmelen, talte igjen til meg og sa: 
”Gå, ta den lille boken som er åpnet i hånden på engelen som står på 
havet og på landjorden.” Så gikk jeg til engelen og sa til ham: ”Gi meg 
den lille boken.” Og han sa til meg: ”Ta og et den! Og den skal gi bitter 
smerte i din mage, men den skal være søt som honning i din munn.”” 
(Åp. 10, 8-9)

 Symbolikken med å spise Guds ord var ikke ukjent for Johannes. Flere 
århundrer tidligere hadde kong David skrevet:

”Hvor søte Dine ord er for min gane, søtere enn honning i min munn. 
Av dine befalinger får jeg forstand...” (Sal. 119, 103-104)

 Også presten Esekiel forteller at han ble bedt om å spise en bok da Gud 
kalte ham til profet:

”Så sa Han [Gud] til meg: ”Menneskesønn, et det du finner her! Et 
denne bokrullen og gå av sted og tal til Israels hus.” Jeg åpnet munnen, 
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og Han lot meg ete denne bokrullen. Han sa til meg: ”Menneskesønn, 
mett din buk og fyll din mage med denne bokrullen som Jeg gir deg.” 
Så åt jeg, og den var søt som honning i min munn. Så sa Han til meg: 
”Menneskesønn, gå til Israels hus, og tal til dem med Mine ord...”” 
(Esek. 3, 1-4)

 Den symbolske handlingen med ”å spise Guds ord” viste til hvordan det 
ville gjøre godt for det mennesket som hørte dets glade budskap og tok det til seg. 
”Milde ord er som rennende honning,” skrev kong Salomo, ”søte for sjelen og til 
legedom for beina.” (Ord. 16, 24). Slik var Guds ord. De var søte for sjelen og til 
legedom for hele mennesket. Dets grunnleggende budskap var jo også at ”ved Hans 
sår har vi fått legedom”. Dette er et budskap som bringer trøst og håp til alle menne-
sker som er fortvilet over sin egen tilstand og verdens elendighet. I tillegg gir de 
forstand, som David skrev (Sal. 119, 104). De gir visdom som frelser ettersom de er 
en åpenbaring av Guds ”hemmelige råd”.
 Esekiel erfarte at bokrullen han fikk fra Gud, smakte som ”søt honning” 
i hans munn. Han fikk denne bokrullen som en forberedelse på det oppdrag Gud 
ville han skulle utføre blant israelittene for å lede dem til omvendelse. Etter å ha 
spist bokrullen, var han klar til å tale til dem med Guds ord.

”...Så åt jeg, og den var søt som honning i min munn. Så sa Han til 
meg: ”Menneskesønn, gå til Israels hus, og tal til dem med Mine ord...”” 
(Esek. 3, 3-4)

 Johannes fikk en tilsvarende erfaring, men denne erfaringen fikk han på 
vegne av dem som skulle leve i ”endetiden”, under den sjette basun. Hans erfaring 
ble derfor en illustrasjon på den erfaring de ville få og det oppdrag de skulle ut-
føre. Lydig mot engelens befaling tok Johannes den lille, åpne boken ut av engelens 
hånd. Da han spiste den fikk han erfare nettopp det røsten hadde sagt han ville 
kjenne. Han forteller:

”...den var søt som honning i min munn, men da jeg hadde ett den, fikk 
min mage bitter smerte...” (Åp. 10, 10)

 Den lille boken – symbolet på Daniels bok som inneholdt Guds profetier 
om ”endetiden” – var som søt honning da han spiste den. Budskapet som nå var 
blitt åpenbart, gav trøst, håp og forstand, slik engelen også hadde sagt til Daniel at 
ville skje i ”endetiden”:

”...ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden. Mange skal bli 
renset, gjort hvite og lutres, men de ugudelige skal gjøre ugudelighet. 
Ingen av de ugudelige skal forstå, men de kloke skal forstå.” (Dan. 12, 
9-10)

 Etter å ha spist den lille boken, ble Johannes, i likhet med Esekiel, bedt om 
å formidle dens budskap videre. Men i motsetning til Esekiel, skulle ikke Johannes 
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bare forkynne Guds ord for ”Israels hus”, men for hele verden. Oppdraget lød:

”Du må igjen profetere om mange folk, folkeslag, tungemål og konger.” 
(Åp. 10, 11)

 Igjen ble det understreket at den lille boken var en bok som inneholdt 
profetier. Det var profetiene i Daniels bok som Guds folk i ”endetiden” skulle for-
midle til alle folkeslag og nasjoner (jf. Kap. 37). Det var i første rekke budskapet om 
Guds hemmelighet det dreide seg om (Åp. 10, 7), det vil si budskapet om ”timen 
for Hans dom” (Åp. 14, 7).
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