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Kap. 41 – På sin herlighets trone

 Året 1844 markerte, som vi har sett, to betydningsfulle begivenheter: 

1) Den undersøkende dommen av Guds folk fra alle tider begynte

2) Jesus mottok ”Davids nøkkel”, det vil si fikk kongeverdighet over 
Guds evige rike 

 På samme måte som på den store forsoningsdagen, vil domsprosessen i 
himmelen enten stadfeste eller avkrefte Guds folks rettferdighet. De som virkelig 
har angret sin synd, overgitt den til Gud og tatt imot Jesus som sin personlige Frel-
ser, vil få sin frelse bekreftet av Gud selv: Han vil erklære at de er rettferdige (gr. 
dikaioo). Disse menneskene vil dermed bli borgere av det evige riket, slik Daniel 
ble fortalt:

”Men Den høyestes hellige skal motta riket og ta det i eie for evig, ja, i 
evigheters evighet.” (Dan. 7, 18)

 Da Johannes ble bedt om å skrive ned Jesu ord til de syv menighetene, 
fulgte det et løfte om evigheten med hvert budskap. Selv om disse ble skrevet til 
bestemte menigheter, eller tidsperioder, gjelder de like fullt alle mennesker etter-
som de omhandler den seier som kan vinnes gjennom frelsesplanen. To av disse 
løftene lyder:

”Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og Jeg skal slett ikke 
stryke navnet hans ut av Livets bok. Men Jeg skal bekjenne hans navn 
for Min Far og for Hans engler.” (Åp. 3, 5)

”Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg 
også har seiret og satt Meg med min Far på Hans trone.” (Åp. 3, 21)

 Vi skal snart komme tilbake til disse løftene. Først skal vi se nærmere på 
en av Jesu lignelser der Han forklarer hvordan dommen vil åpenbare forskjellen på 
de ekte og de uekte medlemmene av Guds folk. Vi finner den kjente lignelsen om 
sauene og geitene i Matt. 25, 31-46 (se egen rute). Denne lignelsen inneholder mye 
informasjon, både om frelsesplanen og om prinsippene for Guds rettferdige dom. 
For det første blir vi henvist til tidspunktet for dommen av Guds folk: Den finner 
først sted etter at Jesus har satt seg på sin herlighets trone (Matt. 25, 31), altså etter 
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at Han har mottatt herredømmet over det evige riket (jf. Kap. 40). Det er altså ikke 
slik at et menneske ved sin død kommer ”direkte til himmel eller helvete”. Selve 
dommen, med undersøkelsen av menneskenes liv, startet ikke før i 1844. Resultat-
et av den vil heller ikke bli kjent før ved Jesu gjenkomst. I Åpenbaringsboken sier 
Jesus:

LIGNELSEN OM SAUENE OG GEITENE
– et bilde på dommen av Guds folk – 

”Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle de hellige englene med 
Ham, da skal Han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslagene skal bli sam-
let fremfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller 
sauene fra geitene. Og Han skal stille sauene ved sin høyre side, men geitene ved 
sin venstre. Så skal kongen si til dem ved sin høyre side:

”Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere 
fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere gav Meg mat. Jeg var 
tørst, og dere gav Meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg. Jeg var 
naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte Meg. Jeg var i fengsel, 
og dere kom til Meg.”

Da skal de rettferdige svare Ham og si: ”Herre, når så vi Deg sulten og mettet 
Deg, eller tørst og gav Deg drikke? Når så vi Deg som en fremmed og tok imot 
Deg, eller naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til 
Deg?” Og kongen skal svare og si til dem: ”Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere 
gjorde mot en av de minste av disse mine brødre, det gjorde dere mot Meg.”

Da skal Han også si til dem ved Sin venstre side: ”Gå bort fra Meg, dere som er 
forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler. For 
Jeg var sulten, og dere gav Meg ikke å spise. Jeg var tørst, og dere gav Meg ikke 
å drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok ikke imot Meg. Jeg var naken, og dere 
kledde Meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, men dere besøkte Meg ikke.”

Da skal også de svare Ham og si: ”Herre, når så vi Deg sulten eller tørst eller som 
en fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene deg?” Da skal Han 
svare dem og si: ”Sannelig Jeg sier dere: Alt det som dere ikke gjorde mot en av 
disse minste, det gjorde dere heller ikke mot Meg.” 

Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.” 

               (Matt. 25, 31-46)
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”Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver 
igjen etter hans gjerning.” (Åp. 22, 12)

 Når dommen er avsluttet og Jesus kommer tilbake til jorden, slik disiple-
ne ble lovet ved Hans himmelfart (jf. Kap. 31 og Apg. 1, 11), vil Han ”gi enhver 
igjen etter hans gjerning”. Den ”lønn” Han har med seg og vil dele ut, er resultatet 
av selve domsprosessen. Den er i henhold til de valg menneskene har tatt, og i hen-
hold til de muligheter frelsesplanen har gitt for rettferdiggjørelse og frifinnelse.

”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus 
Jesus, vår Herre.” (Rom. 7, 23)

 I lignelsen om sauene og geitene innleder Jesus med å vise til sin gjen-
komst, som altså vil finne sted etter at Han har mottat herredømmet over det evige 
riket (herlighetens rike). Når Han kommer til jorden for andre gang, vil Han derfor 
komme som konge. Han vil sitte ”på sin herlighets trone”, den trone som i de gam-
meltestamentlige profetiene ble omtalt som ”Davids trone” (jf. Kap. 40).

”Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle de hellige englene 
med Ham, da skal Han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag 
skal bli samlet fremfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik 
som en gjeter skiller sauene fra geitene.” (Matt. 25, 31-32)

 I lignelsen viser Jesus hvordan dommen deler menneskene i to grupper. 
Den enkle illustrasjonen er hentet fra jødenes hverdagsliv. En bonde kunne ha en 
stor flokk med småfe. I dagevis kunne sauene og geitene beite side om side, helt til 
tiden kom da han skulle skille dem fra hverandre. Det avgjørende kriteriet for hvor 
dyret skulle plasseres, var hvorvidt det dreide seg om en sau eller en geit. Alle som 
var sauer ble samlet i en gruppe, mens alle geitene ble samlet i en annen. Bonden 
kjente sine dyr og visste hvem som tilhørte hvor. På samme måten kjenner også 
Jesus de mennesker som en gang har sluttet seg til Ham. Basert på de prinsipper for 
rett og rettferdighet som Guds trone hviler på (jf. Kap. 37), blir det i dommen avgjort 
hvilken gruppe det enkelte menneske hører hjemme i. Lignelsen viser hvordan den 
enkeltes handlinger (”frukter”), eller karaktertrekk, avgjør bedømmelsen:

”For jeg var sulten, og dere gav Meg mat. Jeg var tørst, og dere gav Meg 
drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og 
dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte Meg. Jeg var i fengsel, og 
dere kom til Meg. ... Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse 

”For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine 
engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerning.” 

                     (Matt. 16, 27)
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mine brødre, det gjorde dere mot Meg. ... Alt det som dere ikke gjorde 
mot en av disse mine minste, det gjorde dere heller ikke mot Meg.” 
(Matt. 25, 35-40. 45)

 Dette viser nok en gang at det ikke er kunnskap om sannheten som frelser, 
men personens respons til dens innhold (jf. Kap. 39 og Rom. 2, 11-16). Lignelsen 
viser også hvor nødvendig det er at et menneske tillater Gud å gjennomføre alle 
deler av frelsesplanen. Den nye pakt innebærer rettferdiggjørelse, forløsning og et 
personlig forhold til Gud, men også helliggjørelse (jf. Kap. 16). Man må bli født på 
nytt og bære ”gode frukter” (jf. Kap. 17). Derfor oppfordres vi i Hebreerbrevet:

”Jag ... etter hellighet; uten den skal ingen se Herren.” (Hebr. 12, 14)

 For dem som har gjort dette, vil dommen bli en erklæring av rettferdighet 
(dikaioo). Deres synder er blitt utslettet for alltid, og deres liv har vitnet om at de 
er født på nytt og virkelig kan kalles ”Guds barn” (jf. Rom. 8, 12-17). Fordi ingen 
kan forandre på eller komme med innsigelser mot den dom Gud har avsagt, blir 
disse menneskene nå rettmessig omtalt som ”de rettferdige”. Deres lønn er et ”evig 
liv” (Matt. 25, 46). I Jesu lignelse ble disse illustrert av sauene som ble plassert ved 
kongens høyre side (Matt. 25, 33). Denne handlingen viser hvor nært deres seier er 
knyttet til Jesu seier, slik det også blir sagt i Åpenbaringsboken i forbindelse med 
kampen mellom Satan og Jesus (jf. Kap. 6):

”Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: ”Frelsen og styrken og riket 
tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Kristus, for ankla-
geren blant brødrene våre [Satan], han som anklaget dem fremfor Gud 
dag og natt, er kastet ned. Og de [de frelste] har seiret over ham i kraft 
av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt 
liv kjært, like til døden.”” (Åp. 12, 10-11)

 Uansett hvilke synder de har begått, så er de – gjennom Guds frelsesplan 
(”i kraft av Lammets blod”) – nå blitt tilgitt. Ingen kan anklage disse menneskene 
lenger, for i Guds øyne er de rettferdige.

”Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot 
oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, 
hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham? Hvem 
vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdig-
gjør. Hvem er den som fordømmer?...” (Rom. 8, 31-34)

”Og etter at Han var blitt fullendt, ble Han opphavsmann til evig 
frelse for alle dem som lyder Ham...” 
      (Hebr. 5, 9)

På sin herlighets trone
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–”Det er Gud som rettferdiggjør.” Dette er et resultat av hele frelsesplanen: forson-
ingen, forløsningen, helliggjørelsen og dommen. Frelsesplanen gir mennesker en 
fullkommen del i Jesu seier (jf. Joh. 3, 16). Etter at Jesus hadde overvunnet Satan i 
frelsesplanens første fase (forsoningen), satte Han seg ”ved høyre side av Majestet-
ens trone i himlene” (Hebr. 8, 1). I lignelsen om sauene og geitene illustrerer plas-
seringen av sauene på kongens høyre side, hvordan disse menneskene får del i Jesu 
seier og lønn:

”Så skal kongen si til dem ved sin høyre side: ”Kom, dere som er velsig-
net av Min Far Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens 
grunnvoll ble lagt.” (Matt. 25, 34)

 Slik oppfylles det ene av de to løftene fra Åpenbaringsboken som ble refe-
rert ovenfor:

”Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg 
også har seiret og satt Meg med min Far på Hans trone.” (Åp. 3, 21)

 Jesus har seiret, og vi kan få del i Hans seier. Han har selv blitt opphøyet 
til Faderens trone, og Han ønsker å opphøye oss – syndige mennesker – til å sitte 
med seg på sin herlighets trone (jf. Åp. 22, 1-5). Så stor er den arv Gud ønsker å gi 
den menneskehet Han har forløst. Paulus skriver om dette:

”For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn. ...og hvis vi 
er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger...” 
(Rom. 8, 14. 17)

”For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. ... Og dersom 
dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ætt og aringer ifølge løftet.” 
(Gal. 3, 26. 29)

 I Åpenbaringsboken omtales Jesus som ”Lammet som ble slaktet fra verd-
ens grunnleggelse” (Åp. 13, 8). Som vi har sett, betyr ikke dette at Hans stedfortred-
ende død skjedde da Gud skapte vår verden (jf. Kap. 6). I stedet viser det til at 
frelsesplanen var klar allerede før skapelsen, før de første menneskene hadde falt i 
synd. Men selve forsoningen fant først sted på den tid Gud hadde fastsatt (jf. Kap. 

”Men da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin Sønn, født 
av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under 
loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere er sønner, 
har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: ”Abba, 
Far!” Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn, 
da er du Guds arving ved Kristus.” 
                 (Gal. 4, 4-7)



289

22 og Kap. 25). Som Peter skriver:

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull 
dere ble frikjøpt ..., men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam 
uten lyte og uten flekk. Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens 
grunnleggelse, men Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres 
skyld.” (1. Pet. 1, 18-20)

 På samme måte omtaler Jesus det evige riket som ”riket som er gjort fer-
dig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt” (Matt. 25, 34). Opprettelsen av riket 
er like fullt og helt en del av frelsesplanen som den stedfortredende forsoningen. 
Følgelig eksisterte riket i form av Guds løfter allerede før skapelsen og syndefallet. 
Men Jesus overtok ikke herredømmet over dette riket før den fastsatte tiden var 
kommet, det vil si i 1844. Alle mennesker som har tatt imot Guds frelsestilbud, blir 
regnet som arvinger til dette riket. 

”...hvis vi er barn da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi med-
arvinger...” (Rom. 8, 17). 

”...vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Hans vilje..., at dere 
kan vandre verdige for Herren og fullt ut være til behag for Ham, ved at 
dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud, ...så 
dere takker Faderen som har gjort oss i stand til å få del i de helliges arv 
i lyset. Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over 
i sin elskede Sønns rike.” (Kol. 1, 9-13)

 I kraft av løftet er en hver kristen både arving til og innbygger av Guds 
evige rike, på samme måte som en hver som utførte dyreofringer i tro, i kraft av 
Guds løfte hadde del i Jesu forløsning også før den stedfortredende død hadde fun-
net sted (jf. Kap. 6 og Kap. 7). Arven (riket) blir likevel ikke deres før den fastsatte 
tid, altså etter at dommen er avsluttet, ved Jesu gjenkomst. Først da oppfylles Dani-
els profetier som sier:

”Men Den høyestes hellige skal motta riket og ta det i eie for evig, ja, i 
evigheters evighet.” (Dan. 7, 18)

”...helt til Den gamle av dager kom. Det ble avsagt dom for Den høyestes 
hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie.” (Dan. 7, 22)

”Men retten skal bli satt... Deretter skal riket og herredømmet og stor-
heten til rikene overalt under himmelen, bli gitt til folket, Den høyestes 
hellige. Hans rike er et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde Ham.” 
(Dan. 7, 26-27)

 I den domsscenen som ble vist til Daniel, fikk han se at ”bøker ble åpnet” 
(Dan. 7, 10). Det er på grunnlag av det som er skrevet ned i disse bøkene, at menne-

På sin herlighets trone
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skene blir dømt. En svært viktig bok i denne sammenheng er den som blir omtalt 
som ”Livets bok”. Daniel blir senere fortalt at denne boken inneholder navnene til 
dem som blir frelst (Dan. 12, 1). Det samme blir forklart for Johannes (Åp. 20, 14-
15). At noen har sine navn skrevet i denne boken, betyr ikke at de er forutbestemt 
(predestinert) til frelse, mens andre, som ikke er blitt skrevet opp, er forutbestemt 
til å gå fortapt. Flere kristne og ikke-kristne grupper har opp gjennom århundrene 
fremmet en slik predestinasjonslære. Men det Bibelen forteller om ”Livets bok”, 
viser at denne læren er feil. Det er ikke bestemt en gang for alle hvilke mennesker 
som har sine navn skrevet i ”Livets bok”. Vi får vite hvilke kriterier som skal til for 
at noen får ha sitt navn skrevet i boken (jf. Åp. 13, 8). Men hvem som står skrevet 
der, blir ikke avgjort før i dommen. Jesus sier:

”Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og Jeg skal slett ikke 
stryke navnet hans ut av Livets bok...” (Åp. 3, 5)

 Dette sitatet viser at et menneske kan bli strøket fra ”Livets bok”. Sitatet 
viser også at det er i den undersøkende dommen det vil bli avgjort hvem som vil 
arve det evige liv. Alle som en gang har tatt imot Guds frelsestilbud, har fått sitt 
navn skrevet opp i “Livets bok”. Men deres liv vil bli undersøkt og bedømt (jf. 
Kap. 36 og Dan. 7, 22). De som ikke har del i Jesu seier, men kun formelt bekjente 
sannheten, vil bli strøket fra ”Livets bok”. Det samme gjelder dem som senere har 
vendt seg bort fra Gud igjen. Kun til ”den som seirer” sier Jesus at Han ikke vil 
”stryke navnet hans ut av Livets bok”. Slik foregår altså dommen.

”Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og Jeg skal slett ikke 
stryke navnet hans ut av Livets bok. Men Jeg skal bekjenne hans navn 
for Min Far og for Hans engler.” (Åp. 3, 5)

 Også den siste delen av dette sitatet viser til den undersøkende dommen. 
Da Jesus beskrev seg selv som Den gode hyrde, sa Han:

”...Jeg kjenner Mine, og Mine kjenner Meg.” (Joh. 10, 14)

 Selv om de har syndet, fortelles vi at Jesus ikke skammer seg over å kalle 
de mennesker Han har forløst, for sine ”brødre”. Ordet indikerer et nært slektskap, 
på samme måte som uttrykket ”Guds barn” (jf. Rom. 8, 14-17). I Hebreerbrevet 
begrunnes dette med den reelle forsoning som har funnet sted mellom menneske-
heten og Gud gjennom frelsesplanen:

”For både Han som helliggjør og de som blir helliggjort, er alle av Én. 
Derfor skammer Han seg ikke over å kalle dem brødre.” (Hebr. 2, 11)

 Det er et tilsvarende forhold som blir formidlet i Romerbrevet:

”For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn. For dere 
fikk ikke trelldommens ånd..., men dere fikk barnekårets Ånd, og i 
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”Den som har syndet mot Meg, vil Jeg stryke ut av Min bok.”

Historien om israelittenes tilbedelse av gullkalven er kanskje en av de mest kjente 
fra Det gamle testamentet. Mens Moses var på Sinai-fjellet og mottok steintavle-
ne med De ti bud, hadde folket laget seg en støpt gullkalv, som de tilbad som sin 
frelser og forløser (2. Mos. 32, 1-8). I lys av de spesielle begivenheter som nettopp 
hadde funnet sted, samt de løfter folket selv hadde gitt til Gud om troskap og 
lydighet (jf. 2. Mos. 19, 8), var dette en alvorlig synd. Gud ville da forkaste israel-
ittene som sitt folk, og i stedet gjøre Moses’ etterkommere til et utvalgt folk. Men 
Moses gikk i forbønn for folket, og Gud lyttet til hans bønn. Israelittene som folk 
ble ikke forkastet. Det ble derimot en rekke enkeltindivider, nemlig de som ikke 
ønsket å stå på ”Herrens side” (2. Mos. 32, 26).  

Neste dag gikk Moses igjen opp på fjellet i håp om å kunne gjøre soning for israel-
ittenes synd. Hans bønn for det frafalne folket viser hvordan Guds Ånd kan fylle 
et hjerte med uselvisk, medfølende kjærlighet (jf. steiningen av Stefanus, Kap. 
26).

”Så vendte Moses tilbake til Herren og sa: ”Å, dette folket har sannelig gjort en 
stor synd, og har laget seg en gud av gull. Og nå, om Du bare ville tilgi deres synd. 
Men hvis ikke, ber jeg om at Du stryker meg ut av Din  bok som Du har skrevet.”” 
(2. Mos. 32, 31-32)

Så stor var Moses’ kjærlighet til sine medmennesker at han var villig til å bli 
strøket ut av ”Livets bok” for at de andre skulle få leve. Guds svar viser oss 
hvordan ordningen med ”Livets bok” fungerer. Alle israelittene var blitt innskre-
vet der ettersom de alle en gang hadde inngått en pakt med Gud (jf. 2. Mos. 19, 
8). Men til tross for sin bekjennelse og sin kjennskap til sannheten, var det deres 
synder som avgjorde om deres navn fortsatt ville stå i boken.

”Herren sa til Moses: ”Hver den som har syndet mot Meg, vil Jeg stryke ut av 
Min bok. Nå skal du gå og lede folket til det stedet som Jeg har talt til deg om. 
Se, Min Engel skal gå foran deg. Men på Min hjemsøkelsesdag skal Jeg hjemsøke 
dem for deres synder.” (2. Mos. 32, 33-34)

Israelittene skulle fortsatt få væreGuds folk. De skulle få innta Kanaans land 
(”det stedet som Jeg har talt til deg om”), slik Gud en gang hadde lovet Abra-
ham. Men enhver som hadde syndet og ikke angret sin synd, ville blir strøket fra 
”Livets bok”. Når tiden var inne (”på Min hjemsøkelsesdag”), ville de derfor få 
”syndens lønn” (døden).

På sin herlighets trone
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Ånden roper vi ”Abba, Far!” Ånden selv vitner med vår ånd at vi er 
Guds barn, og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger 
og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli 
herliggjort sammen med Ham.” (Rom. 8, 14-17)

 Dette nære forholdet mellom Jesus og de mennesker Han har forløst, gjør 
at Han med glede omtaler dem offentlig som sitt folk. – ”Jeg skal bekjenne hans 
navn for Min Far og for Hans engler,” sier Han om det enkelte individ (Åp. 3, 5). 
De som derimot ikke ønsket å takke ja til Guds frelsestilbud, vil stadig være under 
den fordømmelse som deres synder har satt dem under (jf. Kap. 15 og Kap. 20). I 
motsetning til sauene, blir disse i lignelsen symbolisert av geitene som ble stilt på 
kongens venstre side. De har ingen del i Hans seier, og får derfor heller ingen del i 
Hans lønn.
 Da Jesus var her på jorden, underviste Han folket om hvordan de kunne 
skille religiøst hykleri og vranglære fra Guds sannhet. Han advarte mot å bedømme 
ut ifra ytre forhold, som  bekjennelse og utførelse av ritualer. ”Vokt dere for de fal-
ske profeter,” sa Han, ”de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er 
rovlystne ulver.” (Matt. 7, 15). Den eneste mulighet til å skille det falske fra det ekte, 
var ved å sammenlikne det med Guds ord og Guds prinsipper for rettferdighet. Et 
menneskes liv ville vitne om det virkelig var omvendt, eller om det kun gav seg ut 
for å være det (jf. Rom. 2, 11-13). Jesus fortsatte:

”På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra 
tornebusker eller fiken fra tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, 
men det dårlige tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig 
frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt.” ( Matt. 7, 16-18)

 Illustrasjonen er veldig enkel. Et vintre gir druer, en tornebusk gjør det 
ikke. Hvis man er i tvil om hva slags tre det er, kan man se på frukten. Bærer det 
god frukt, er det et vitnesbyrd om at det er et godt tre. Er frukten dårlig, viser det 
at det faktisk er et dårlig tre – uavhengig av hva som måtte bli sagt om det. 
 Slik er prinsippet for Guds dom. Han dømmer menneskene etter deres 
frukter. ”Min lønn er med meg,” sa Jesus, ”for å gi enhver igjen etter hans gjerning” 
(Åp. 22, 12). Dette ble tydelig vist i lignelsen om sauene og geitene. Dommen falt 
på grunnlag av ”alt det dere gjorde...” (gode frukter fra et godt tre) og ”alt det dere 
ikke gjorde...” (dårlig frukt fra et dårlig tre). Slik skal også vår dom, i likhet med 
Guds, være i samsvar med rettferdighetens prinsipp (jf. Kap. 1 og Kap. 2). Til folket 
sa Jesus:

”...Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke alle som sier til Meg: 
”Herre, Herre”, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min 
himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag. ”Herre, Herre, 
har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort 
mange kraftige gjerninger i Ditt navn?” Men da skal jeg bekjenne for 
dem: ”Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med 
lovløshet.” (Matt. 7, 20-23)
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–”...ikke alle som sier ... men den som gjør...” Kjennskap til sannheten og en teore-
tisk bekjennelse er ikke nok. ”...for lovens hørere er ikke rettferdige for Guds åsyn, 
men lovens gjørere skal bli rettferdiggjort” (Rom. 2, 13). De gode handlinger (de 
gode fruktene), er et resultat av helliggjørelsen. Navnet til dem som ”gjør Min him-
melske Fars vilje”, vil Jesus bekjenne for sin Far og englene. Men til dem som har 
stått imot, vil Han si:

”Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløs-
het.” (Matt. 7, 23)

 Jesu lignelse om sauene og geitene viser på den ene siden den store seier 
som syndige mennesker kan oppnå og glede seg til takket være Jesus. På den andre 
siden viser lignelsen også den alvorlige konsekvens av å avvise Guds frelsestilbud. 
Til geitene på kongens venstre side lyder det alvorlige budskapet:

”Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort 
ferdig for djevelen og hans engler. ... Og disse skal gå bort til evig 
straff...” (Matt. 25, 41. 45)

”Han skal gi enhver etter sine gjerninger. Han gir evig liv til dem 
som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, 
ære og uforgjengelighet. Og over dem som søker sitt eget og er 
ulydige mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten, 
lar Han komme harme og vrede, ja, trengsel og angst skal komme 
over hver menneskesjel som gjør det onde, over jøde først og så 
over greker. Men Han gir herlighet, ære og fred til den som gjør 
det gode, til jøde først og så til greker. For Gud gjør ikke forskjell 
på folk.” 
     (Rom. 2, 6-11)  

På sin herlighets trone


