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Kap. 40 – “Davids nøkkel”

”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)

 Gud hadde åpenbart for Johannes at Hans hemmelighet skulle fullendes 
når den syvende engelen blåste i sin basun (jf. Åp. 10, 7). Denne hemmeligheten 
var todelt i den forstand at det var to spesielle begivenheter som skulle finne sted 
når Jesus gikk inn i Det aller helligste (jf. Kap. 37). Den ene av disse begivenhetene 
var, som vi har sett, starten på den undersøkende domsprosessen. Til Johannes ble 
dette forkynt av de 24 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)

 Vi får vite at det var tiden for dommen av Guds folk opp gjennom histori-
en som var kommet i 1844. Først når denne domshandlingen var utført, ville det bli 
klart hvem som virkelig kunne få den lønn Gud ønsket å gi menneskene. Det var 
denne begivenheten Daniel hadde sett og som han beskrev med disse ord:

”Jeg så på dette helt til det ble satt troner frem, og Den gamle av dager 
satte seg. ... Retten ble satt, og bøker ble åpnet. ... Det ble avsagt dom for 
Den høyestes hellige...” (Dan. 7, 9-10. 22)

 Men også en annen viktig begivenhet skulle finne sted da Jesus gikk inn 
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i Det aller helligste. Johannes fikk høre denne begivenheten forkynt av høye stem-
mer.

”...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!” (Åp. 11, 15)

 Utsagnet handler om Jesu rolle som konge. Men på hvilken måte skulle 
Han nå være konge? I innledningen til Hebreerbrevet kan vi lese at Jesus, etter at 
Han ”ved seg selv hadde gjort renselse for våre synder”, satte seg ”ved Majestetens 
høyre hånd i det høye” (Hebr. 1, 3). Med flere referanser til Det gamle testamentets 
profetier, legges det videre vekt på å få frem Jesu guddommelighet: Det var Guds 
egen Sønn som hadde utført forsoningen. Én av profetiene det refereres til, er kong 
Davids profeti om den kommende Messias og Hans rolle som yppersteprest og 
dommer. Her sier han blant annet:

”Herren sa til min Herre: ”Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg legger 
Dine fiender som skammel for Dine føtter.” ... Herren har sverget og 
skal ikke angre: ”Du skal være prest til evig tid etter Melkisedeks ord-
ning.” ... Han skal holde dom blant folkeslagene...” (Sal. 110, 1. 4. 6)

 Alle disse sidene ved Messias blir omtalt i ulike deler av Hebreerbrevet. 
Men i innledningen til brevet er det den første delen av profetien (Sal. 110, 1) som 
står i fokus: 

”Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg legger Dine fiender som skammel 
for Dine føtter.” (Hebr. 1, 13). 

 Dette sitatet brukes for å understreke at Jesus fra Nasaret var mer enn bare 
et menneske. Han var høyere enn alle englene, Han var Guds Sønn. Også Sal. 8, 5-7 
siteres for å vise hvor opphøyd Jesus er (Hebr. 2, 6-8). Vi fortelles her at Gud har 
”lagt alle ting under Hans føtter” (Hebr. 2, 8). Denne profetien var imidlertid ikke 
oppfylt da Hebreerbrevet ble skrevet. Brevet fortsetter:

”...For idet Han [Faderen] la alt under Ham [Jesus], etterlot Han ingen-
ting som ikke er lagt under Ham. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting 
er Ham underlagt. Men vi ser Jesus, Han som ble gjort litt ringere enn 
englene, for at Han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for 
at Han, ved Guds nåde, skulle smake døden for alle.” (Hebr. 2, 8-9)

 Da Hebreerbrevet ble skrevet i det første århundre e.Kr., var ”ennå ikke” 
alle ting lagt under Jesu føtter. 
 Etter dette utsagnet fortsetter Hebreerbrevets forfatter med å beskrive 
Jesu menneskelighet: Han ble gjort lik oss i alle ting, slik at Han kunne utføre 
tjenesten som vår Frelser, Mellommann og Yppersteprest (jf. Hebr. 2, 14-15). Vi-
dere beskrives Jesu rolle og gjerning som Yppersteprest, og forskjellen mellom 
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den gamle og den nye pakt blir utdypet. Deretter vender forfatteren tilbake til det 
temaet han tok opp i innledningen, nemlig Jesu herredømme. Han skriver:

”Men etter at Han hadde båret frem ett evig offer for synder, satte denne 
Presten seg ved Guds høyre hånd. Fra da av venter Han inntil Hans 
fiender blir lagt som skammel under Hans føtter.” (Hebr. 10, 12-13)

 Guds Sønn skulle være konge. Men i likhet med alt annet i Guds frelses-
plan, skulle også dette skje til sin fastsatte tid. Det ville altså være en ventetid for 
Guds Sønn før Han overtok den evige kongetronen (”Fra da av venter Han...”).
 Gud hadde lovet Abraham, Isak og Jakob at Messias skulle komme fra 
deres ætt. Et tilsvarende løfte var også gitt til kong David:

”Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, skal Jeg reise 
opp ditt avkom [hebr. zera] etter deg ... og Jeg skal grunnfeste Hans 
kongedømme. Han skal bygge et hus for Mitt navn, og Jeg skal grun-
nfeste tronen for Hans kongedømme til evig tid. Jeg skal være Hans Far, 
og Han skal være Min Sønn...” (2. Sam. 7, 12-14)

 Davids sønn Salomo ble konge allerede mens David var i live (jf. 1. Kong. 
1, 32-48). Det spesielle løftet viste derimot til noe som skulle finne sted etter Davids 
død (”Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre...”). Davids respons 
til Gud viser at han forstod storheten i dette løftet, og han forstod at det handlet 
om hans ætt ”langt frem i tiden” (2. Sam. 7, 19) (jf. Kap. 12). Da Davids sønn Salo-
mo mot slutten av sin regjeringstid vendte seg bort fra Gud, besluttet Gud å rive 
kongedømmet fra ham. Men Han lot likevel Salomos etterkommere få beholde 
makten over to av israelittenes tolv stammer. Disse ble omtalt som én stamme, men 
omfattet egentlig både Juda og Benjamin. Begrunnelsen for at Salomos etterkom-
mere ikke ble fullstendig forkastet fra kongetronen – slik kong Saul og hans ætt var 
blitt –, var det løftet Gud tidligere hadde gitt til kong David. Gud sa: 

”Men han [Salomo] skal få ha én stamme, for Min tjener Davids skyld. 
... Hans sønn gir Jeg den ene stammen, for at det alltid skal brenne en 
lampe for Min tjener Davids hus for Mitt åsyn i Jerusalem, staden som 
Jeg har utvalgt til Meg selv, så Jeg kan legge Mitt navn der. .... Jeg skal 
ydmyke Davids ætt [hebr. zera] på grunn av dette [frafallet], men ikke 
for alle dager.” (1. Kong. 11, 32. 36. 39)

 Davids etterkommere mistet etter hvert kongetronen på grunn av sitt fra-
fall (jf. 2. Kong. 24-25). Men Guds løfter om at Messias skulle komme fra Davids 
ætt, stod likevel fast. Gjennom Jesaja forkynte Han:

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

 Isai var kong Davids far. Fra det som ennå var igjen av Davids ætt – ”Isais 
stubb” – skulle det vokse opp ”en kvist”. Denne kvisten var et bilde på Messias. 
Andre profetier som relaterte Messias til kong David, lød:

”...Jeg skal slutte en evig pakt med dere, Davids rike miskunn, den tro-
faste. Sannelig, Jeg har gitt Ham som vitne for folkene, fyrste og hersker 
for folkene...” (Jes. 55, 3-4)

Zera – ”ætten”

I løftene om den kommende frelseren stod det hebraiske ordet zera sentralt. Ordet 
betyr ”sæd”, ”ætt” eller ”frø”. Vi finner det f.eks. i skapelsesberetningen, der Gud 
sier: ”Jorden skal bære frem gress, planter som setter frø [hebr. zera], og frukt-
trær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø [hebr. zera] i seg...” (1. Mos. 1, 
11).  Vi finner det også brukt om israelittene som Abrahams, Isaks og Jakobs 
etterkommere (hebr. zera) (jf. 5. Mos. 1, 8; 4, 37; 11, 9). Ordet beskriver altså noe 
som kommer fra noe annet (etterkommere), enten det er planter eller mennesker.

Da det første løftet om Frelseren ble gitt, sa Gud til slangen:

”Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din sæd [hebr. zera] og 
hennes sæd [hebr. zera]. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.” 
(1. Mos. 3, 15)

Det var bestemt at Frelseren, Guds Sønn, skulle bli menneske. Han skulle komme 
som en etterkommer av kvinnen. Slangen (Satan) skulle ”knuse Hans hæl”, men i 
denne kampen skulle Han likevel overvinne Guds fiende og ”knuse [hans] hode”. 
Til Abraham ble det sagt at den kommende Frelseren således ville gi frelse til alle 
mennesker på denne jorden:

”I din ætt [hebr. zera] skal alle folkeslag på jorden bli velsignet...” (1. Mos. 22, 
18; 26, 4. Se også Gal. 3, 16)

Det samme løftet ble gitt til Isak (”I din ætt [hebr. zera] skal alle folkeslag på 
jorden bli velsignet...” 1. Mos. 26, 4), Jakob (”Og i deg og i din ætt [hebr. zera] 
skal alle slekter på jorden bli velsignet.” 1. Mos. 28, 14) og kong David (jf. 2. Sam. 
7, 12-14 og hovedteksten).
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”Der skal Jeg la Davids horn spire. Jeg skal gjøre en lampe i stand for 
Min salvede.” (Sal. 132, 17)

”Sannelig, Jeg skal selv lete etter Min flokk og se etter dem... Jeg skal 
oppreise én hyrde over dem, og Han skal røkte dem, Min tjener David, 
Han skal røkte dem og være deres hyrde. Og Jeg, Herren, skal være 
deres Gud, og Min tjener David skal være fyrsten blant dem... Jeg skal 
slutte en fredspakt med dem...” (Esek. 34, 11. 23-25)

 Denne siste profetien ble gitt flere århundrer etter at Kong David var død. 
Her ble Messias beskrevet både som ”den gode hyrde” og som ”Guds tjener David”. 
Da Jesus var her på jorden, sa Han: ”Jeg er den gode hyrde.” (Joh. 10, 11). Slik 
bekreftet Han at Han var oppfyllelsen av denne profetien (jf. også Esek. 37, 24-27).
 ”Jeg skal ydmyke Davids ætt på grunn av dette,” hadde Gud sagt da Salo-
mo falt fra. Så hadde Han lagt til: ”...men ikke for alle dager” (1. Kong. 11, 39). 
Davids etterkommere mistet sin stilling på Judas kongetrone. Slik ble de ”ydmyket” 
på grunn av sitt frafall. Også dette viser at kunnskap om sannheten eller en kor-
rekt bekjennelse aldri kan dekke over uriktige handlinger (jf. Kap. 39). Men Gud 
hadde ”sverget for David” (Sal. 132, 11). Derfor skulle løftet om ætten likevel bli 
oppfylt. Da Jesus ble født – av Davids ætt (Matt. 1, 6-16; Luk. 2, 4) – var det slutt på 
ydmykelsen. ”På den dagen skal Jeg reise opp igjen Davids falne hytte,” hadde Gud 
sagt gjennom profeten Amos (Am. 9, 11). En større gjenreisning har aldri noen 
sinne funnet sted.
 I sin mest betydningsfulle profeti om Messias hadde Jesaja sagt om Ham:

”...Han skjøt opp som en spire for Hans åsyn, som et rotskudd ut av tørr 
jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Når vi så Ham, 
kunne vi ikke ha vår lyst i synet av Ham.” (Jes. 53, 2)

 Jesus vokste opp under fattige kår. Aldri hadde Han en krone av gull på 
sitt hode eller en flott utsmykket trone å sitte på. Like fullt og helt var Han den ”Da-
vids sønn” som Gud hadde sagt skulle komme. Evangeliet etter Matteus innledes 
med å vise til nettopp dette, at Jesus fra Nasaret var den Frelseren som Gud hadde 
lovet først Abraham og siden David at skulle komme fra deres ætt:

”Boken med Jesu Kristi ættetavle, Davids Sønn, Abrahams Sønn...” 
(Matt. 1, 1)

 For evangeliets forfatter var det ingen tvil om at Jesus var en oppfyllelse 
av Det gamle testamentets profetier. Da en engel kom til Maria og fortalte at hun 
skulle bli mor til Frelseren, sa han:

”...Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi Ham 
navnet Jesus. Han skal være stor, og Han skal kalles Den høyestes Sønn. 
Og Herren Gud skal gi Ham Hans far Davids trone. Og Han skal herske 
over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning.” 
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(Luk. 1, 31-33)

 De gammeltestamentlige profetiene var ikke ment å være mystiske ut-
sagn med mulighet for ulike, diffuse tolkninger. Guds ord var en åpenbaring – en 
åpenbaring av frelsesplanen og av Frelseren. Engelens forklaring til Maria gjorde 
det helt klart at gutten hun skulle føde, var den lovede Messias, Guds Sønn, og at 
profetien som i sin tid ble gitt til kong David, ville bli oppfylt gjennom Ham. Ifølge 
de gamle profetiene skulle Messias sitte på ”Davids trone” og regjere til evig tid (2. 
Sam. 7, 12-14). Et viktig spørsmål i denne sammenheng, blir når Han skulle sette 
seg på Davids trone? Var det når Han ble født, eller ville det først skje senere?
 Da Jesus ble født, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem. De lette etter 
den lovede kongen. ”Hvor er den jødenes konge som er født?” spurte de hoved-
stadens innbyggere (Matt. 2, 2). På den tid var Herodes den store konge over 
provinsen Judea. Vi fortelles at vismennenes spørsmål skremte ham, og at han noe 
senere befalte at alle guttebarn under to år som var i traktene omkring Betlehem, 
skulle drepes (Matt. 2, 16). Sammenliknet med historikeren Josefus’ beskrivelse 
av kong Herodes, virker det ikke overraskende at han kom med en slik befaling. 
Herodes hadde henrettet flere av sine egne familiemedlemmer av frykt for å miste 
sin stilling som konge. Det hadde også skjedd da det bare lå falske rykter til grunn. 
Herodes selv døde som gammel mann i år 4 f.Kr. Hans sønn Arkelaus overtok da 
kongetronen. Men også han misbrukte sin makt. I år 6 e.Kr. ble Judea omgjort til 
provins, og en romer fikk stillingen som landshøvding (jf. Kap. 27). 
 Jesus satt aldri på noen kongetrone i Jerusalem. Da Han senere stod an-
klaget for landshøvdingen Pilatus, sa Han:

”Mitt rike er ikke av denne verden. Hadde Mitt rike vært av denne ver-

Shilo

En av de eldste profetiene om den kommende Frelseren lød:

”Kongespiret skal ikke vike fra Juda, heller ikke herskerstaven fra hans føtter, 
før Shilo kommer. Ham skal alle  folkeslag lyde.” (1. Mos. 49, 10)

Før den tid kom da Juda ikke lenger ville ha en egen konge, skulle Frelseren 
komme. Her omtales Han som Shilo. Meningen av dette ordet er uviss, men 
ordet er beslektet med verbet shalah,  som betyr ”å være stille”, ”å hvile” eller at 
”det går en vel”. Uansett så var det Ham alle folkeslag skulle lyde (jf. 5. Mos. 
18, 15. 18). 

Da Judea ble romersk provins i år 6 e.Kr., var denne profetien gått i oppfyllelse. 
Den lovede Messias var allerede født. Da romeren Coponius ble innsatt som 
stattholder (jf. Kap. 27), var Jesus omkring 9 år gammel.
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den, ville Mine tjenere ha kjempet slik at Jeg ikke skulle bli overgitt til 
jødene. Men nå er ikke Mitt rike herfra.” (Joh. 18, 3)

 Likevel svarte Han bekreftende på Pilatus’ spørsmål om Han var konge:

”Du sier med rette at Jeg er en konge. Til det er Jeg født...” (Joh. 18, 37)

 Da Peter talte til folkemengden på pinsefestens dag, viste han til hvordan 
de dramatiske begivenhetene som nylig hadde funnet sted i Jerusalem, hadde vært 
en oppfyllelse av de gammeltestamentlige profetiene om Messias. Videre sa han om 
Jesus:

”Han som himmelen skal ta imot inntil de tider kommer da alt skal 
gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige 
profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder.” (Apg. 3, 21)

 Gud hadde bestemt at alt som ble ødelagt ved syndefallet, én dag skulle 
gjenopprettes. Det var for å muliggjøre dette at Han iverksatte frelsesplanen. En 
rekke av Det gamle testamentets profeter omtaler Guds nye rike, hvor de mennesk-
er som er frelst, skal bo til evig tid. Daniel beskriver dette som ”et rike som aldri i 
evighet skal bli ødelagt”, men som skal ”bli stående  til evig tid” (Dan. 2, 44). Det 
var i dette riket Gud ville grunnfeste tronen for Jesus, ”Davids ætt”, til evig tid (jf. 
2. Sam. 7, 12-14). Det ville ikke skje mens Jesus var her på jorden, men i fremtiden. 
Det skjedde heller ikke da Jesus steg opp til himmelen og gikk inn i Det hellige. 
Han satte seg da ved Faderens høyre hånd, men inntok ennå ikke stillingen som 
konge. Fra Hebreerbrevet leste vi:

”Men etter at Han hadde båret frem et evig offer for synder, satte denne 
Presten seg ved Guds høyre hånd. Fra da av venter Han inntil Hans 
fiender blir lagt som skammel under Hans føtter.” (Hebr. 10, 12-13)

 Guds rike var altså ikke av denne verden, og ble heller ikke opprettet da 
Jesus gikk inn i den himmelske helligdom. Det ville være en ventetid. Først etter 
denne ventetiden skulle Han overta kongemakten. Denne store begivenheten var 
blitt vist til Daniel i et syn. Etter at han hadde sett hvordan tronene ble flyttet fra 
Det hellige til Det aller helligste av himmelens helligdom, fikk han se hvordan Jesus 
ble gitt ”herredømme og ære og rike”. Han 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. Så ble det gitt Ham herredømme og ære og 
rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene Ham. 
Hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og Hans 
rike er det som ikke skal ødelegges.” (Dan. 7, 13-14)

På den tid da ”retten ble satt, og bøker ble åpnet”, skulle Jesus også motta konge-
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makten. Begivenheten fant altså sted i 1844, da den syvende engelen symbolsk 
blåste i sin basun. De høye røstene som Johannes fikk høre, hadde vitnet om nett-
opp dette:

”Da blåste den sjuende 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!” (Åp. 11, 15)

 1844 markerte altså både at den undersøkende domsprosessen startet og 
at Gud grunnfestet Jesu kongedømme for evig tid. Det var til de kristne som levde 
på denne tiden (”menigheten i Filadelfia”) at Jesus presenterte seg som ”Han som 
har Davids nøkkel, Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og 
ingen åpner opp” (Åp. 3, 7). Uttrykket ”Davids nøkkel” viste til det herredømmet 
Han på den tid overtok, det som var blitt illustrert gjennom profetien om kong 
Davids hus. Om dette herredømmet hadde Gud også sagt:

”Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast foran ditt ansikt til evig tid. 
Din trone skal være grunnfestet til evig tid.” (2. Sam. 7, 16)

 Selve uttrykket ”Davids nøkkel” er kun brukt ett annet sted i Bibelen. I 
Jesajas bok fortelles vi om en mann ved navn Sjebna som forkastes fra sin stilling 
som forvalter over kongens hus. I stedet innsatte Gud den gudfryktige Eljakim. Det 
var med andre ord en utskiftning som fant sted. Relatert til stillingen over kongens 
hus, var altså ”Davids nøkkel”. Om den som skulle innsettes, sa Gud:

”Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på Hans skulder. Han åpner opp, 
og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.” (Jes. 23, 22)

 Innsettelsen av Eljakim over kongens hus, ble et bilde på Jesus og den 
nye rollen Han skulle få i 1844. ”Nøkkelen til Davids hus” skulle fra nå av være ”på 
Hans skulder”. I en kjent profeti om Messias het det:

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans 
skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og 
Fredsfyrste. Herredømmet skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende 
over Davids trone og over Hans kongerike, for å grunnfeste det og holde 
det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid...” (Jes. 9, 6-7)

 Bildet med at ”Davids nøkkel” ble lagt på Jesu skulder (jf. Åp. 3, 7), illu-
strerte at Han på denne tiden (1844) overtok det evige ”herredømmet”, slik engelen 
hadde sagt til Daniel:

”Så ble det gitt Ham herredømme og ære og rike, så alle folk og folke-
stammer med alle tungemål skulle tjene Ham. Hans herredømme er et 
evig herredømme, som ikke forgår, og Hans rike er det som ikke skal 
ødelegges.” (Dan. 7, 14)
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