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Kap. 39 – Et høyt rop og en dyp skuffelse

 Ni dager før den store forsoningsdagen hadde israelittene feiret en annen 
høytid:

”Tal til Israels barn og si: I den sjuende måneden, på den første dagen i 
måneden, skal dere holde sabbatshvile, en minnedag da dere gir et støt 
i basunen, en hellig samling.” (3. Mos. 23, 24)

 I våre norske Bibler blir denne høytiden gjerne kalt Basunenes høytid. 
I den hebraiske teksten står det imidlertid ikke at israelittene skulle gi ”et støt i 
basunen”, slik som i sitatet ovenfor. Ordene ”i basunen” forekommer ikke, men er 
lagt til av oversetteren. En mer korrekt oversettelse blir derfor ”en minnedag da 
dere gir et støt”. Det hebraiske ordet som her er oversatt med ”støt”, er ordet teru-
wah. Ordet betegner et høyt rop, slik som et gledesrop eller krigsrop, alternativt en 
alarm eller lyden av en storm. Ett eksempel på ordets bruk er hvordan israelittene 
ropte i forbindelse med erobringen av Jeriko (jf. Jos. 6). Teruwah blir også benyttet 
i forbindelse med at det blåses i en basun eller trompet, men ordet for instrumentet 
finnes da også i teksten. Når det gjelder den aktuelle høytiden, er tittelen ”basunens 
høytid” misvisende. Et mer korrekt navn ville være ”en minnedag med roping”. 
 Denne minnedagen var en ekstra sabbatsdag. Det skulle ofres brennoffer, 
grødeoffer og syndoffer i tillegg til det daglige offeret og nymåneofferet (jf. Kap. 12 
og 4. Mos. 29, 1-6). Men det som først og fremst gjorde denne dagen spesiell, var at 
hele folket skulle rope sammen. Det fremgår ikke i teksten om ropet skulle være et 
gledesrop eller krigsrop, men de skulle i hvert fall rope høyt. 
 Det var et slikt høyt rop som skulle komme i forkant av frelsesplanens 
tredje fase, som vi har sett ble illustrert av den store forsoningsdagen (jf. Kap. 35-
37). Johannes beskrev budbæreren og hans forberedende budskap slik:
 

”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)

Dette budskapet, som ble formidlet med ”høy røst”, varslet en forkynnelse som 
inneholdt følgende momenter:
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• Frelsesplanen i sin helhet (”det evige evangeliet”)
• Det samme frelsestilbud for alle mennesker (”for hvert folkeslag, 
stamme, etc.”)
• Omvendelse til Gud (”frykt Gud og gi Ham ære”)
• Den undersøkende dom (”timen for Hans dom er kommet”)
• Tilbedelse av Gud som skaper (”tilbe Ham som skapte”)

 Dette budskapet var, som vi så i Kap. 37, en åpenbaring eller klargjøring 
av profetiene i Daniels bok. Fremfor alt gjaldt dette profetien om de 2300 år og 
rensingen av helligdommen (dvs. selve dommen). Ifølge profetiene skulle altså 
dette budskapet lyde i tiden forut for 1844.
 Helt siden de første menigheter oppstod, har kristne forkynt et bud-
skap om omvendelse, dommedag og Jesu gjenkomst. Likevel ble det et økt fokus 
på dette på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. På denne tiden 
reiste en rekke protestantiske misjonærer ut til ulike deler av verden. John Wesley 
(1703-1791), Robert Morrison (1782-1834), Joseph Wolff (1795-1862) og dr. David 
Livingstone (1813-1873) er kjente eksempler. I 1780 grunnla Robert Raikes (1735-
1811) den første søndagsskolen i England for å gi lese-, skrive- og bibelundervis-
ning til fattige barn. Femten år senere var over 1000 søndagsskoler blitt etablert. 
Det britiske bibelselskap ble opprettet i 1804. I årene som fulgte ble en rekke nasjo-
nale bibelselskaper dannet i Europa og USA. Målet var å spre Bibelen til folket.
 En av dem som på denne tiden studerte Bibelens endetidsprofetier, var 
William Miller (1782-1849), en amerikansk bonde og tidligere offiser. Miller ble 
oppmerksom på tidsprofetien i Dan. 8, 14 og regnet ut at de 2300 årene ville ende 
i oktober 1844. En rekke mennesker hørte hans forkynnelse, og de trodde at Jesus 
ville komme igjen på den tiden. Også i andre deler av verden var det et økende 
fokus på at Jesu gjenkomst var nær. Mennesker fra ulike kirkesamfunn og med ulik 
bakgrunn trodde på budskapet og begynte å forberede seg. Andre kristne – og ikke-
kristne – var mer skeptiske, og mange av de som trodde, ble hånet eller utestengt fra 
sine menigheter. Det ble ikke lettere for de troende da den fastsatte tiden gikk og 
Jesus likevel ikke hadde kommet. På samme måte som da disiplene ble vitne til Jesu 
korsfestelse (jf. Kap. 22), opplevde de en sterk skuffelse og en vanskelig tid.
 Den store feilen lå i antakelsen om at Jesus skulle komme tilbake på slut-
ten av de 2300 årene. Det var nemlig ikke dette som skulle finne sted høsten 1844. 
Datoen markerte derimot starten på frelsesplanens siste fase, den undersøkende 
domsprosessen i Det aller helligste. Likevel hadde Gud tillatt at tusenvis av opp-
riktige troende forventet Jesu gjenkomst på den tiden. I ettertid har mange latter-
liggjort både disse menneskene og deres teologi. Vi kan spørre: Hvorfor tillot Gud 
at så mange mennesker, som så oppriktig og iherdig lette i Bibelen for å finne sann-
heten, likevel tok så feil?
 I det første av de tre ”innsyn” Johannes fikk i den himmelske helligdom, 
så han Jesus stå mellom de syv lysestakene i Det hellige (jf. Kap. 33). Deretter fulgte 
syv budskaper til de syv menigheter. I likhet med de syv basuner og de syv segl var 
dette budskap som omfattet bestemte epoker av fremtiden. Det sjette budskapet 
som Johannes fikk beskjed om å skrive ned, var rettet til menigheten i Filadelfia. I 
tillegg til å være et konkret budskap til de troende i denne lilleasiatiske byen, var 
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dette et budskap til de kristne som kom til å leve i den såkalte ”endetiden” (jf. Kap. 
38). Ordet Filadelfia betyr ”broderkjærlighet”, og gir en god beskrivelse av den vek-
kelse som fant sted hos mange kristne på denne tiden. Det spesielle og betydnings-
fulle budskapet til menigheten lød:

”...Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøk-
kel, Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen 
åpner opp. Jeg vet om gjerningene dine. Se, Jeg har satt foran deg en 
åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og du 
har holdt fast på Mitt ord, og du har ikke fornektet Mitt navn. Se, Jeg 
vil la noen av Satans synagoge, de som sier at de er jøder og ikke er det, 
men lyver – se, Jeg skal få dem til å komme og tilbe for føttene dine, og 
de skal kjenne at Jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på Mitt ord 
om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time 
som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. 
Se, Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen 
din...” (Åp. 3, 7-11)

 Den første delen av budskapet til de kristne i denne tiden, handler om den 
døren som ble åpnet i 1844:

”Se, Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.” 
(Åp. 3, 8)

 Det var på denne tiden Jesus skulle gå inn i Det aller helligste og åpne 
veien inn dit for alle troende. Samtidig ble tjenesten i Det hellige avsluttet, og den 
første døren i helligdommen ble lukket (jf. Kap. 37). Vi får også vite her at dette 
skulle finne sted, ikke samtidig med, men kort tid før Jesu gjenkomst. Jesus sier 
ikke ”Se, Jeg kommer nå!”, men ”Se, Jeg kommer snart!...” (Åp. 3, 11)
 I tillegg fortelles vi at det på den tid da døren til Det aller helligste ble åp-
net, skulle komme ”en prøvelsens time ... over hele verden”. Hensikten med denne 
var å ”prøve dem som bor på jorden” (Åp. 3, 10). Det var en tilsvarende prøv-
else som kom over jødene på den tid da de ”70 ukene” var i ferd med å løpe ut. 
Mange hadde vært vitne til at Jesus utførte mirakler. De hadde hørt og satt pris på 
Hans forkynnelse. Men da Han ble anklaget, arrestert og korsfestet, var det mange 
som med dyp skuffelse oppgav håpet om at Han kunne være den lovede Messias. I 
denne situasjonen ble det klart hvem som virkelig var troende, og hvem som bare 
tilsynelatende hadde vært det. Også de oppriktig troende opplevde en dyp skuf-
felse over det som skjedde, men de forkastet ikke troen på Guds ord for det. Senere 
underviste Jesus dem om ”alt det som er skrevet om Ham selv i alle Skriftene” (Luk. 
24, 27). Da forstod de hvor de hadde tatt feil og hvordan alt som hadde skjedd, 
faktisk var en oppfyllelse av det Gud på forhånd hadde åpenbart.
 Slik ble det også med de kristne som forventet Jesu gjenkomst i 1844. 
Mange forkastet det de hadde oppdaget om perioden på 2300 år og vendte tilbake 
til sin gamle tro. Andre valgte å holde fast på det de hadde funnet i Daniels bok, 
samtidig som de gikk inn for å finne ut hvor de hadde tatt feil. For disse ble snart 
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forseglingen av profetien fjernet, slik engelen hadde sagt til Daniel:

”...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)

Da ”endetiden” kom, ble beseglingen fullstendig fjernet, og de troende kunne forstå 
hva profetien i Daniels bok handlet om. Det var ikke Jesu gjenkomst som skulle 
finne sted ved slutten av de 2300 årene. Han skulle derimot gå inn i Det aller hellig-
ste. Slik Gud hadde tillatt at disiplene misforstod Messias’ gjerning i frelsesplanens 
første fase, hadde Han også tillatt at de kristne misforstod profetien om helligdom-
mens renselse i frelsesplanens tredje fase. Slik ble verden ”prøvet” idet det ble kjent 
hva som bodde i menneskenes hjerter. Til dem som på tross av skuffelsen ikke 
forkastet Guds ord, lød Jesu budskap med trøst:

”Jeg vet om gjerningene dine. Se, Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og 
ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og du har holdt fast 
på Mitt ord, og du har ikke fornektet Mitt navn. ... Fordi du har tatt vare 
på Mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøv-
elsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor 
på jorden. Se, Jeg kommer snart!...” (Åp. 3, 8. 10-11)

 Antakelsen om at Jesu gjenkomst var nær, var riktig. Men først skulle det 
finne sted en undersøkende dom i Det aller helligste i himmelens helligdom. Det 
var hit de troendes oppmerksomhet nå måtte rettes:

”...Se, Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.” 
(Åp. 3, 8)

 Selv om store deler av kristenheten forkastet Daniels profeti om de 2300 
årene og døren som ble åpnet i 1844, kunne de ikke forandre på det som faktisk 

”...vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme...”

Denne norske oversettelsen av Åp. 3, 10 er upresis og kan gjøre meningen noe 
diffus. Ordet som her er oversatt med ”holde [deg] borte”, er det greske tereo. 
Dette verbet kan bety å ”ta vare på”, ”å passe på” eller ”å holde (nøye) øye med”. 
Det kan også bety å holde noen i den tilstanden han er. Ordet rommer altså en 
beskyttende grunntanke. Guds menighet skulle ikke holdes borte fra ”prøvelsens 
time” som ville komme (slik at de ikke ble rammet av den), men Gud ville ta vare 
på dem i prøvelsen (bevare dem gjennom den). 
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hadde funnet sted i himmelen det året. Jesus hadde åpnet døren til Det aller hellig-
ste – ”og ingen kan lukke den igjen”. De som søkte Jesu tjeneste som Mellommann 
og Forbeder samtidig som de overså at Han nå hadde startet en ny tjeneste i Det 
aller helligste, ville ikke oppnå de fordeler som mennesker i over 1800 år hadde 
funnet der. Jesus var ganske enkelt ikke lenger i Det hellige. Den døren var blitt 
lukket, og ingen kunne åpne den igjen (jf. Kap. 37).

”...Dette sier Den Hellige, Den sannferdige, Han som har Davids nøk-
kel, Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen 
åpner opp...” (Åp. 3, 7)

 Vil dette si at de mennesker som siden 1844 har søkt Jesus uten å være 
klar over at Han nå befinner seg i Det aller helligste, ikke er blitt tatt imot av Ham? 
Ifølge Bibelens prinsipper er det først og fremst responsen på en informasjon eller 
et budskap som avgjør om vedkommende blir frelst eller ei. Hendelsen da israelit-
tene ble bitt av giftslanger i ødemarken kan illustrere dette (se Kap. 21). Etter at 
Gud hadde informert de døende israelittene om hva de måtte gjøre for å bli hel-
bredet, var det den enkeltes respons på budskapet som var avgjørende for hvor 
vidt han ble helbredet eller omkom. Hvis han fulgte Guds anvisning, ville han bli 
helbredet. Hvis han derimot forkastet Guds råd, ville han dø. Det skjedde fordi han 
bevisst avskrev den eneste vei som fantes tilbake til livet. Slik er det også med det 
kristne budskap. De som bevisst forkaster det, eller deler av det, vil ikke finne veien 
tilbake til livet. Følgende utdtrag fra Hebreerbrevet kan gi oss et inntrykk av hvor 
alvorlig dette faktisk er:

”For dersom vi har syndet med vilje etter at vi har fått erkjennelse av 
sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, men bare en viss, 
skremmende forventning om dom og en brennende nidkjærhet som 
skal ødelegge dem som står imot. Enhver som har brutt Moseloven, skal 
dø uten barmhjertighet på to eller tre vitners utsagn. Hvor mye hardere 
straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til, som har trampet Guds 
Sønns blod under fot, vanhelliget paktsblodet som han ble helliget ved, 
og spottet nådens Ånd? For vi kjenner Han som sa: ”Hevnen er Min, 
Jeg vil gjengjelde” [5. Mos. 32, 35]. Og dessuten: ”Herren skal dømme 
sitt folk” [5. Mos. 32, 36].” (Hebr. 10, 26-30)

 Dette hander selvsagt ikke om at det ikke finnes tilgivelse for kristne som 
begår en synd etter sin første omvendelse. Gud ønsker at alle mennesker skal bli 
helliggjort og ikke begå synd (jf. Kap. 16). Men Jesus er like fullt og helt deres Tals-
mann og Yppersteprest ved Faderens trone i himmelen. Som Johannes skriver:

”Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og 
hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den 
rettferdige. Og Han er selv soningen for våre synder...” (1. Joh. 2, 1-2)

 Det er tilgivelse å få for alle synder og for alle syndere. Men sitatet fra 
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Hebreerbrevet handler om dem som ”har syndet med vilje etter at [de] har fått 
erkjennelse av sannheten”. Når sannheten og betingelsene for frelse bevisst for-
kastes, er det ikke lenger mulig å tilby frelse. Hvorfor? Fordi frelsesplanen slik Gud 
utformet den, er den eneste mulige vei til frelse. Det er den eneste måten Gud kan 
være rettferdig og samtidig gjøre urettferdige mennesker rettferdige (jf. Kap. 4). 
 Det er altså ikke kunnskapen om et budskap, men responsen til det som 
avgjør et menneskes skjebne. Det er dette som er tematikken i de første kapitlene av 
Romerbrevet. Paulus beskriver her hvordan noen mennesker som ”kjenner Guds 
rettferdige dom”, likevel gjør de handlinger som Gud fordømmer (Rom. 1, 32). 
Samtidig fordømmer de selv andre mennesker som driver med disse handlingene. 
Det handler altså om to grupper av mennesker som begge gjør de samme uriktige 
handlingene som blir fordømt av Guds lov. Forskjellen på de to gruppene er at den 
ene kjenner sannheten og bekjenner den (altså: bekjennende kristne), mens den 
andre gruppen gjør det ikke (altså: ikke-kristne). Det store spørsmålet er om det 
er riktig at den første gruppen kan utføre disse handlinger uten å bli regnet som 
skyldige fordi de kjenner og bekjenner sannheten, mens den andre gruppen blir 
dømt skyldige for nøyaktig de samme handlingene?
 Den problematikken som Paulus her tar opp, har alltid vært relevant for 
de kristne, ikke minst i vår tid. En rekke kristne gir uttrykket ”frelse ved tro alene” 
en betydning av å være en ”tankeprosess”. Livsstil og handlinger blir regnet som 
ubetydelig, ettersom det er erkjennelsen og bekjennelsen av sannheten som anses 
å frelse. Men en slik teologi er grunnleggende feil. Paulus skriver:

”Men vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler 
over dem som driver med den slags gjerninger. Og regner du med, du 
menneske som dømmer dem som driver med slike onde gjerninger, 
og som selv gjør det samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom?” 
(Rom. 2, 2-3)

 En bekjennende kristen er like skyldig for en syndig handling som en 
ikke-kristen er for den samme handlingen. Tilbudet om tilgivelse er åpent for dem 
begge, men så lenge de ikke angrer, bekjenner og avstår fra sin synd, står de der 
som like skyldige – begge to (jf. Kap. 2 og Kap. 16). I sitt innerste vesen handler 
denne problematikken om Guds rettferdighet og Hans rettferdige dom. Dette går 
som en rød tråd gjennom hele Romerbrevet, men kommer kanskje tydeligst til ut-
trykk gjennom følgende sitat:

”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 

”Men om en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, 
og han gjør etter alle de styggedommene som den ugudelige gjør, 
skal han da få leve? All den rettferdigheten han har gjort, skal ikke 
bli husket. På grunn av den troløsheten han har vist, og den  synden 
som han har gjort, skal han dø.” 
               (Esek. 18, 24)
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dømt ved loven – for lovens hørere er ikke rettferdige for Guds åsyn, 
men lovens gjørere skal bli rettferidggjort, .... på den dagen da Gud 
skal dømme det skjulte hos menneskene ved Jesus Kristus...” (Rom. 2, 
11-16)

 Vi fortelles at Gud ”gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i 
god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet” (Rom. 2, 7). Det handler 
selvsagt ikke om å utføre bestemte ritualer, seremonier eller botshandlinger, men 
om å ta avstand fra synden og leve som ”en ny skapning” (jf. Kap. 17, Kap. 19 og 
Kap. 20). De som derimot ”søker sitt eget og er ulydige mot sannheten” og som 
”lyder urettferdigheten”, vil bli rammet av syndens lønn (Rom. 2, 8). Dette gjelder 
uavhengig av deres teologiske kunnskap, bekjennelse og menighetstilhørighet. Det 
er ikke kunnskap om sannheten som teller, men responsen til dens innhold.

”...for lovens hørere er ikke rettferdige for Guds åsyn, men lovens 
gjørere skal bli rettferdiggjort...” (Rom.  2, 11)

 Gud tillot den feilaktige forventningen om Jesu gjenkomst i 1844 for å 
”prøve dem som bor på jorden” (Åp. 3, 10). Budskapet om ”endetiden”, de 2300 
årene og dommen som ble forkynt på første halvdel av 1800-tallet, var helt etter 
Guds plan. Dette var det høye ropet som skulle lyde før den store forsoningsdag-
en skulle begynne. ”Prøvelsens time” var en forberedelse for det som skulle skje i 
himmelen. Mange kristne som levde på den tiden, fikk erfare det Johannes mange 
århundrer i forveien hadde fått erfare på deres vegne da han ble bedt om å spise 
den lille boken som engelen holdt i hånden:

”...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.” Så tok jeg den 
lille boken ut av engelens hånd og åt den. Og den var søt som honning 
i min munn, men da jeg hadde ett den, fikk min mage en bitter smerte. 
Og han sier til meg: ”Du må igjen profetere om mange folk, folkeslag, 
tungemål og konger.”” (Åp. 10, 10)

 For mange kristne var budskapet om Jesu gjenkomst et gledens budskap 
– ”søtt som honning”. Men den store skuffelsen som fulgte, gav ”en bitter smerte”. 
Likevel var denne bevegelsen ledet av Gud. ”Endetiden” hadde kommet. Seglet 

”Kan dere virkelig stjele, slå i hjel, drive hor, sverge falskt, 
brenne røkelse for Ba’al og følge andre guder, som dere ikke 
kjenner, og så komme og stå for Mitt åsyn i dette huset som er 
kalt ved Mitt navn og si: ”Vi er utfridd for å gjøre disse stygge-
dommene”? Er dette huset, som er kalt ved Mitt navn, blitt en 
røverhule i deres øyne?...”
          (Jer. 7, 9-11)
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var blitt fjernet fra Daniels profetiske bok, og dens sannheter om den himmelske 
helligdom skulle nå forkynnes for alle folkeslag på jorden.

”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, 7)

Et høyt rop og en dyp skuffelse


