
303

Kap. 43 – Syndebukken

”Når han har fullført soningen for helligdommen, Åpenbaringsteltet 
og alteret, skal han komme frem med den levende bukken. Aron skal 
trykke begge hendene sine mot hodet til den levende bukken. Over den 
skal han bekjenne alle Israels barns misgjerninger og alle deres over-
tredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på hodet til bukken, 
og så skal han sende den ut i ørkenen med en mann som står klar. Alle 
misgjerningene deres skal bukken bære på seg selv til et avsondret land. 
Og han skal slippe bukken løs i ørkenen.” (3. Mos. 16, 20-22)

 De symbolske handlingene på den store forsoningsdagen var ikke fullført 
før synden var blitt fjernet fra helligdommen og overført til ”asasel-bukken” (jf. 
Kap. 35). Denne bukken skulle sendes ut i ødemarken, og sammen med den ble 
også alle israelittenes synder fjernet fra helligdomen for godt.
 Det hadde vært to bukker involvert på den store forsoningsdagen. Den 
ene ble trukket ut til å være et syndoffer, og dens blod ble ført inn bak det innerste 
forhenget, til Det aller helligste. Her ble det sprinklet på og foran nådestolen (jf. 3. 
Mos. 16, 9. 15-16). Denne bukken var et symbol på Jesus, og viste til at Han fortsatt 
ville være menneskenes Mellommann og Yppersteprest ved Faderens trone etter 
at Han hadde gått inn i Det aller helligste i 1844 (jf. Kap. 36). Den andre bukken, 
”asasel-bukken”, var derimot ikke et bilde på Jesus. Den var et bilde på Guds fiende, 
Satan, og den skjebne som vil ramme ham etter at den store forsoningen i Det aller 
helligste er blitt fullført.
 I Åpenbaringsboken forteller Johannes at han fikk se Jesu gjenkomst til 
jorden, slik disiplene var blitt lovet (jf. Kap. 31):

”Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på 
den, heter Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig 
i rettferdighet. Hans øyne er som en ildslue, og på Hans hode er det 
mange kroner. ... Han er kledd i en kjortel dyppet i blod, og Hans navn 
er Guds ord. Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte 
Ham på hvite hester. Ut av Hans munn går det et skarpt sverd, for at 
Han skulle slå folkeslagene med det. Og Han skal selv herske over dem 
med jernstav. Han trår selv vinpressen med den allmektige Guds harme 
og vrede. Og Han har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte: 
Kongers konge og herrers herre.” (Åp. 19, 11-16)

 Flere av symbolene Johannes her får se, er hentet fra tidligere syn han har 
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fått. Da han første gang fikk se Jesus i Det hellige, beskrev han Ham med disse ord:

”...midt mellom de syv lysestakene så jeg en som lignet Menneskesøn-
nen, kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et gullbelte om brystet. 
Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvitt som snø, og Hans øyne var 
som luende ild. ... Ut av Hans munn gikk et skarpt, tveegget sverd, og 
Hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.” (Åp. 1, 13-16)

 Her gjenfinner vi både beskrivelsen av Jesu herlighet, Hans øyne som ”en 
ildslue”, og det skarpe sverdet som går ut fra Hans munn. Men det finnes også en 
viktig forskjell. Da Jesus var i Det hellige, hadde Han ingen krone på hodet. Denne 
kronen fikk Han først mange århundrer senere, da Han gikk inn i Det aller hellig-
ste. Når Johannes siden får se en illustrasjon av Jesu gjenkomst til jorden, ser han 
Ham som Konge (”...på Hans hode er det mange kroner...”). Jesus har nå overtatt 
”Davids nøkler” og sitter på ”Davids trone” (jf. Kap. 40). Han er ”kongers konge og 
herrers herre” (Åp. 19, 16). 
 I Judas brev refereres det til en profeti om Jesu gjenkomst som ble frem-
ført av Enok, en mann som levde før vannflommen, seks generasjoner etter Adam 
(jf. 1. Mos. 5, 18. 22-24). Den lød:

”Se, Herren kommer med ti tusener av sine hellige, for å holde dom 
over alle, for å refse alle ugudelige blant dem for alle deres ugudelige 
gjerninger som de har begått på ugudelig vis, og for alle de harde ord 
som de ugudelige synderne har talt imot Ham.” (Jud. 1, 14-15)

 Det er det samme bildet som blir fremstilt for Johannes. Jesus kommer til 
jorden, fulgt av himmelens engler. Han er konge og seierherre, en som ”både døm-
mer og fører krig i rettferdighet” (Åp. 19, 11). Enoks profeti viser til at Jesus nå vil 
dømme ”alle ugudelige” etter deres ”ugudelige gjerninger” (Jud. 1, 15). Det er dette 
Jesus senere refererer til når Han sier:

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

 Når han beskriver synet av Jesu gjenkomst, sier Johannes at Jesus selv trår 
”vinpressen med den allmektige Guds harme og vrede” (Åp. 19, 15). Også dette 
bildet er hentet fra et syn Johannes tidligere har beskrevet i Åpenbaringsboken. 
Her får han se Jesu gjenkomst fremstilt på følgende måte:

”Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt en som lignet Menneske-
sønnen. På sitt hode hadde Han en gullkrone og i sin hånd en skarp 
sigd. Og en annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til 
Ham som satt på skyen: ”Sving sigden Din og høst inn, for innhøst-
ingens time er kommet for Deg, for høsten på jorden er fullmoden.” 
Han som satt på skyen svingte da sigden sin over jorden, og jorden ble 
høstet.” (Åp. 14, 14-16)
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 På samme måte som i lignelsen om hveten og ugresset, brukes her korn-
høsten som et bilde på ”tidenes ende” (jf. Kap. 42 og Matt. 13, 39). Jesus kommer 
som konge (”på sitt hode hadde Han en gullkrone”), og Han gir det evige liv i gave 
til dem Han har rettferdiggjort (jf. Kap. 42). Relatert til dette synet, får Johannes 
også se et annet syn. En engel kommer ut fra tempelet i himmelen. I hånden har 
han en skarp sigd, og han får beskjed om å bruke den til å høste ”drueklasene på 
jordens vintre, for druene er fullmodne på det” (Åp. 14, 18). Engelen gjør som han 
blir bedt om, og druene  blir kastet i ”Guds vredes vinpresse”, som så blir tråkket 
utenfor byen (v. 19-20).
 Bildet av vinpressen som en konsekvens av synd og ulydighet, er imidler-
tid eldre enn Det nye testamentet. Vi finner det brukt flere steder i de gammeltesta-
mentlige skriftene. For eksempel bruker Jeremia det i sine klagesanger når han 
beskriver hvordan Jerusalem er ødelagt som en følge av at Gud trakk sin beskyttel-
se bort fra byen på grunn av innbyggernes vedvarende synder:

”Juda er ført bort i fangenskap etter undertrykkelse og hard trelldom... 
Hennes motstandere er blitt overhode, hennes fiender lever trygt. For 
Herren har gitt henne sorg på grunn av hennes mange overtredelser... 
Herren har forkastet alle mine mektige som var midt iblant meg. Han 
kalte sammen en festforsamling mot meg for å knuse mine unge menn. 
Herren tråkket jomfruen, Judas datter, som i en vinpresse.” (Klag. 1, 3. 
5. 15)

 Men før dette skjedde hadde Gud advart folket, uten å nedtone alvoret i 
den faren som truet. Gjennom Jeremia hadde han sagt:

”La deg advare, Jerusalem, så ikke Min sjel vender seg bort fra deg, og 
Jeg legger deg øde og gjør deg til et land som ikke er bebodd. Så sier 
hærskarenes Herre: De skal holde en grundig etterhøst på Israels rest, 
som på et vintre. Som en druesanker skal du stikke hånden din inn 
igjen blant grenene.” (Jer. 6, 8-9)

 Hadde jødene hørt på advarselen og fulgt oppfordringen til å omvende 
seg, ville de ikke blitt rammet av konsekvensen av sine synder. – ”Så sant Jeg lever, 
sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den 
ugudelige vender om fra sin ferd og lever...” (Esek. 33, 11). Men Jerusalems inn-
byggere ville ikke høre på budskapet som Jeremia formidlet. Derfor vendte Gud 
seg bort fra dem (jf. Jer. 6, 8). Resultatet var at deres fiender fikk overtaket. Mange 
av jødene ble ført i fangenskap, og byen ble ødelagt. Med sorg beskriver Jeremia 
jødenes triste skjebne:

”I sin brennende vrede har Han hogd av hvert horn i Israel. Han har 
trukket sin høyre hånd tilbake da fienden nærmet seg. Han har flam-
met opp mot Jakob som en brennende ild, som fortærer alt rundt om-
kring seg.” (Klag. 2, 3)
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 Ved en annen anledning beskriver Jeremia Jesu annet komme og dom-
men over alle mennesker som bor på jorden. Også her benyttes bildet med vinpres-
sen for å illustrere Guds vrede:

”...Herren skal brøle fra det høye, og fra sin hellige bolig skal Han heve 
sin røst... Han skal sette i et rop, lik de som tråkker druene, mot alle 
dem som bor på jorden. Den mektige røsten når ut til jordens ende, for 
Herren går i rette med folkeslagene. Han skal dømme alt kjød med rett. 
De ugudelige skal Han overgi til sverdet, sier Herren.” (Jer. 25, 30-31) 

 Også profeten Jesaja bruker vinpressebildet når han viser til hvordan Han 
som er menneskenes Frelser, også er verdens rettferdige dommer:

”Hvem er denne som kommer fra Edom, i blodrøde klær fra Bosra, 
Han som er så herlig i sin drakt, som luter i sin store kraft? ”Det er 
Jeg, Jeg som taler i rettferdighet, som er mektig til å frelse.” Hvorfor er 
Din klesdrakt så rød og Dine klær lik hans som trår vinpressen? ”Jeg 
har tråkket vinpressen, Jeg alene, av folkene var det ingen mann med 
Meg. For Jeg har tråkket på dem i Min vrede og trampet dem ned i Min 
harme. Deres blod sprutet på Mine klær, og hele Min drakt ble tilsølt. 
For hevnens dag er i Mitt hjerte, året er kommet for Mine forløste. ... Jeg 
har tråkket ned folkene i min vrede, gjort dem drukne i Min harme og 
latt deres blod renne ned på jorden.”” (Jes. 63, 1-4. 6)

 Guds vrede vil komme over dem som ikke forut for Jesu gjenkomst har 
latt ”Guds Lam” bære denne vrede i deres sted. Når den undersøkende dommen 
er avsluttet og Jesus kommer tilbake til jorden for ”å høste den”, vil det være for 
sent. Da har Han sin lønn med seg, og enhver vil få igjen etter sin gjerning (jf. Åp. 
22, 12). Det er altså dette samme bildet med vinpressen som blir brukt for å vise 
Johannes hva som vil skje med de mennesker som avviste Guds frelsestilbud, når 
Jesus kommer igjen. 

”Så svingte engelen sigden sin over jorden og høstet jordens vintre. Og 
han kastet frukten i den store Guds vinpresse. Og vinpressen ble tråk-
ket utenfor byen...” (Åp. 14, 19-20)

”Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på 
den, heter Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig 
i rettferdighet. ... Han trår selv vinpressen med den allmektige Guds 
harme og vrede.” (Åp. 19, 11. 15)

 Etter at Johannes har beskrevet scenen med himmelens hærskarer som 
kommer på hvite hester, fortsetter han med å fortelle hva som skjer med jordens 
innbyggere:

”Da så jeg en engel som stod i solen. Og han ropte med høy røst og sa 
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til alle fuglene som flyr midt på himmelen: ”Kom og samle dere til den 
store Guds måltid, så dere kan ete kjøttet av konger, av hærførere, av 
mektige menn, av hester og av dem som sitter på dem, og av alle, fri og 
treller, både små og store.”” (Åp. 19, 17-18)

 Også dette er et bilde som kan virke brutalt. Fuglene som flyr under him-
melen blir bedt om å samle seg for å spise kjøttet av mennesker fra alle samfunns-
klasser. Selv om bildet kan virke groteskt, gir det egentlig bare en illustrasjon av 
den skjebne som rammer disse mennesker, nemlig at de dør. I vårt land skjer det 
sjelden at døde blir liggende utendørs uten at de blir begravet. Like sjelden skjer det 
derfor at de blir spist av ville dyr og fugler. Men i gammel tid var dette ikke uvanlig. 
Mennesker som omkom, spesielt på øde steder, ble raskt bytte for rovdyr og fugler 
som spiste det de kunne finne i ødemarken. I antikken og i gammeltestamentlig tid 
var menneskene vant til dette. Derfor var utsagn om at ville dyr eller fugler skulle 
spise et menneske, det samme som å si at vedkommende ville dø og ikke få noen 
verdig begravelse. Ett eksempel på dette finner vi i den ordstriden som fant sted 
mellom David og Goliat, kort tid før David overvant filisterkjempen. Sikker på sin 
seier sa Goliat til David:

”Kom hit til meg, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene i luften og dyrene 
på marken!” (1. Sam. 17, 44)

 Alle som var til stede forstod hva uttrykket betydde. Det Goliat sa, var 
ganske enkelt: ”Jeg  skal drepe deg!”. Et annet eksempel finner vi i den dom som ble 
formidlet til Israels frafalne konge, Jeroboam. Fordi kongen hadde forkastet Gud 
og gjort mer ondt enn noen annen konge før ham, ville han og hans etterfølgere 
miste kongetronen. Det alvorlige budskapet lød:

”...Derfor vil Jeg føre ulykke over Jeroboams hus, og fra Jeroboam skal 
jeg utrydde alt fra hankjønn i Israel, både slave og fri. ... Hver den som 
hører til Jeroboam og som dør i byen, skal hundene ete, og fuglene skal 
ete hver den som dør på marken...” (1. Kong. 14, 10-11)

 Således var dette et budskap som varslet om død (jf. 1. Kong. 21, 19 og Jer. 
7, 33). Når Johannes får høre engelens budskap til himmelens fugler om å samle 
seg til et stort måltid, er dette et bilde som varsler om at mange mennesker snart vil 
dø. At fuglene samler seg, viser at de forbereder seg  til å fortære sitt bytte. Det er 
noe som vil skje snart.
 Johannes får vite at de menneskene som tidligere har avvist Guds frelses-
tilbud, nå er forenet for ”å føre krig mot Ham som satt på hesten, og mot Hans 
hær” (Åp. 19, 19). Men det er Han som ”dømmer og fører krig i rettferdighet”, som 
vinner. Johannes beskriver resultatet av deres motstand mot Gud slik:

”Og de andre ble drept med sverdet som gikk ut fra Hans munn som 
satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.” (Åp. 20, 21)
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Det vi altså blir fortalt, er at alle de mennesker som har avvist Guds frelsestilbud, og 
som lever når Han kommer igjen, vil dø. De vil heller ikke få en verdig begravelse. 
Hvorfor? Fordi det ikke vil være noen igjen på jorden til å begrave dem. I fortsettel-
sen av det overnevnte budskap fra profeten Jeremia, der vinpressen brukes for å 
illustrere Guds vrede, beskrives også denne situasjonen:

”... Herren ... skal sette i et rop, lik de som tråkker druene, mot alle dem 
som bor på jorden. Den mektige røsten når ut til jordens ende, for Her-
ren går i rette med folkeslagene. Han skal dømme alt kjød med rett. 
De ugudelige skal Han overgi til sverdet. ... På den dagen skal Herrens 
drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre enden av 
jorden. Ingen skal synge klagesang over dem, og ingen skal samle dem 
og begrave dem. De skal bli til avfall på jorden. ... For deres land blir til 
en ødemark...” (Jer. 25, 30-33. 38)

 Også profeten Jesaja beskriver hvordan verden blir lagt øde ved Jesu gjen-
komst:

”Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde, omvelter dens overflate, 
og dem som bor der sprer Han omkring. Det skal skje: Som det går 
med folket, så også med presten, som med slaven, så også med hans 
herre, som med tjenestepiken, så også med hennes husfrue, som med 
kjøperen, så også med selgeren, som med långiveren, så også med lån-
takeren, som med innkreveren, så også med skyldneren. Jorden skal 
tømmes fullstendig og bli helt utplyndret, for dette ordet har Herren 
talt.” (Jes. 24, 1-3)

”Se, Herrens dag kommer, grusom, med harme og brennende vrede, 
for å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der.” (Jes. 13, 9)

 Det er i forlengelsen av denne siste profetien (Jes. 13, 9) at Jesaja går over 
til å beskrive den skjebne som vil ramme Guds største fiende, Satan, på denne 
tiden. Han sier:

”Å, at du er falt ned fra himmelen, du, strålende stjerne, morgenrødens 
sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som underkuet folkeslag-
ene. For det er du som har sagt i ditt hjerte: ”Til himlene vil jeg stige 
opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på for-
samlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over 
skyenes tinder, jeg vil bli lik Den høyeste.” 

Men til dødsriket skal du føres ned, lengst nede i avgrunnens dyp. De 
som ser deg, skal stirre på deg, granske deg og si: ”Er dette mannen 
som fikk jorden til å skake, som rystet kongeriker, som gjorde verden 
lik en ørken, og som rev ned byene i den, som aldri slapp sine fanger 
løs?” Alle folkeslagenes konger, alle sammen, hviler med ære, hver i sitt 
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eget hus. Men du er kastet bort fra din grav, som en foraktet kvist, helt 
dekket av drepte, av dem som er gjennomboret av sverd, som farer ned 
til avgrunnens steinrøys. Du er som et nedtråkket lik.” (Jes. 14, 12-19)

 Jesaja beskriver her jorden som legges øde ved Jesu gjenkomst. Han ser 
Satan omgitt av likene til de mennesker som omkom ved Jesu gjenkomst (”helt 
dekket av drepte, av dem som er gjennomboret av sverd”). Ingen levende menne-
sker er til stede. Satan er altså alene igjen på den øde jorden, som i denne tilstanden 
blir omtalt som ”dødsriket” og ”lengst nede i avgrunnens dyp”. Det er den samme 
situasjonen Johannes får se, etter at himmelens fugler har fortært sitt måltid (Åp. 
19, 21). Johannes forteller:

”Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøk-
kelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den 
gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham i 1000 år, og han 
kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et segl over 
ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de 1000 år var 
til ende...” (Åp. 20, 1-3)

 Det er denne begivenheten som ble illustrert gjennom den store forson-
ingsdagens siste fase. Da ble ”asasel-bukken” ført ut i ødemarken etter at soningen 
for helligdommen var fullført:

”Alle misgjerningene deres skal bukken bære på seg selv til et avsondret 
land. Og han skal slippe bukken løs i ørkenen.” (3. Mos. 16, 22) 

 Denne symbolske handlingen viser til den tid da Satan vil bli lenket til 
den øde jorden (”avgrunnen”), slik både Jesaja og Johannes beskriver. Ifølge det 
som ble sagt til Johannes, vil han tilbringe 1000 år i denne ødemarken. I denne 
tiden kan han ikke lenger ”forføre folkeslagene”, slik han tidligere har gjort. Det er 
ganske enkelt ikke noen mennesker der å forføre. Jorden er fullstendig øde og tom.

”Jeg så på jorden, og se, den var uformet og tom. På himmelen var det 
ikke noe lys. Jeg så på fjellene, og se, de skalv, og alle haugene svaiet. Jeg 
så, og se, det fantes ikke noe menneske mer, alle fuglene under himmel-
en hadde flyktet. Jeg så, og se, det fruktbare landet var en ødemark. Alle 
byyene var revet ned fremfor Herrens åsyn, fremfor Hans brennende 
vrede. For så sier Herren: Hele landet skal legges øde. Likevel skal Jeg 
ikke gjøre ende på det. Derfor skal jorden sørge, og himmelen der oppe 
skal bli svart, for Jeg har talt. Jeg har planlagt at det skal bli slik. Jeg ang-
rer ikke, og Jeg skal ikke vende om fra det.” (Jer. 4, 23-28) 

Men ennå gjenstår en viktig del av frelsesplanen. Det endelige oppgjøret med synd-
en og dens konsekvenser har ennå ikke funnet sted. I løpet av de 1000 årene som 
Satan er bundet, vil det også foregå en begivenhet som er helt nødvendig for at 
dette skal kunne skje.
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