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Kap. 44 – Del i Guds dom

”...Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først 
sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det. Men hveten skal 
dere samle inn i låven min.” (Matt. 13, 30)

 Ved Jesu gjenkomst vil det bli klart hvem som har valgt Guds side i den 
store konflikten mellom Gud og Hans fiende. ”Og alle folkeslagene skal bli samlet 
fremfor Ham,” sa Jesus, ”og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter 
skiller sauene fra geitene.” (Matt. 25, 32). På den dagen vil resultatet av den under-
søkende dommen i himmelen bli offentliggjort. Den ene gruppen av mennesker, 
de som avviste Guds frelsestilbud, vil ”gå bort til evig straff ”. Den andre, de som tok 
imot Jesus som sin Frelser og Stedfortreder, vil få ”evig liv” (Matt. 25, 36). 
 Ifølge Bibelen vil denne jorden bli lagt øde ved Jesu gjenkomst. De som 
lever når Jesus kommer igjen, men som har avvist Guds frelsestilbud, vil, som vi 
har sett, dø (jf. Kap. 43 og Åp. 19, 21). Men hva skjer med de menneskene som i 
dommen blir erklært å være rettferdige (gr. diakioo)? I lignelsen om sauene og 
geitene får de denne beskjeden:

”Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort fer-
dig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.” (Matt. 25, 34)

 I lignelsen om hveten og ugresset illustreres dette ved at hveten samles inn 
i eierens låve. I forklaringen til denne lignelsen sier Jesus:

”Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike.” (Matt. 13, 43)

 Det samme bildet brukes også i Daniels bok, og viser til den tiden da de 
frelste arver det evige liv. Daniel blir fortalt at på den tid når ”hver den som blir 
funnet innskrevet i boken” (dvs. Livets bok, jf. Kap. 41), blir forløst, vil det finne 
sted en oppstandelse av de døde:

”...Men på den tiden skal ditt folk bli utfridd, hver den som blir funnet 
innskrevet i boken. Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen 
til evig liv, noen til skam og evig avsky. De kloke skal skinne som hvelv-
ingens glans. De som har ført de mange til rettferdighet, skal være lik 
stjernene for evig og alltid.” (Dan. 12, 1-3)

 Ifølge engelens ord til Daniel er det her snakk om to oppstandelser. Den 
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ene omfatter dem som står opp ”til evig liv”. Den andre gruppen vil derimot stå opp 
”til skam og evig avsky”. Vi skal se næremere på begge disse og på forskjellen mel-
lom dem etter at vi har sett på hva en oppstandelse fra døden egentlig innebærer.
 Ved skapelsen gav Gud liv til de menneskene Han hadde formet (1. Mos. 
2, 7). Uten Guds livgivende ånde (livspusten) ville menneskene ikke vært annet 
enn livløse legemer. Når et menneske så dør, opphører livsånden. Hjertet slutter 
å slå og alle organer slutter å fungere. Etter hvert dør cellene og hele legemet går i 
oppløsning. Slik forklarte Gud dette for Adam og Eva da Han fortalte dem om 
dødens virkning:

”I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til 
jorden. For av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende 
tilbake.” (1. Mos. 3, 19)

 Døden betyr slutten på en eksistens. Likevel har Gud mulighet til å gi 
mennesket livet tilbake. Dette innebærer ikke bare å gi det livsånden på ny, men 
også å restaurere legemet der det måtte være nødvendig. Bibelen gir flere eksem-
pler på hvordan Gud har vekket døde mennesker tilbake til livet (jf. 1. Kong. 17, 
17-24; Matt. 9, 18-25; Apg. 9, 36-42; 20, 7-12). Den mest kjente er trolig Lasarus, 
som allerede hadde ligget lenge nok i graven til at hans legeme hadde begynt å gå i 
oppløsning (jf. Joh. 11, 38-44).
 Til tross for disse eksemplene og engelens tydelige utsagn til Daniel (Dan. 
12, 1-3), var de dødes oppstandelse et teologisk stridsspørsmål på Jesu tid. Saddu-
keerne mente at det ikke ville finne sted noen oppstandelse fra de døde, mens fari-
seerne argumenterte for den (jf. Apg. 23, 6-8). Jesus selv lærte at de døde en gang 
ville stå opp igjen og at Han selv hadde makt til å gjennomføre dette:

”For slik som Faderen vekker opp de døde og gjør dem levende, slik 
gjør også Sønnen levende dem Han vil. For Faderen dømmer ingen, 
men Han har overgitt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Søn-
nen, slik de ærer Faderen...  Den som hører Mine ord og tror på Ham 
som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men 
er gått over fra døden til livet.” (Joh. 5, 21-24)

 Jesus er verdens Frelser, og Han er dens dommer. De mennesker som tror 
på Ham, slipper selv å stå for Guds domsstol, ettersom Jesus har stått der i deres 
sted. De vil ikke bli dømt for sine synder, men er ”gått over fra døden til livet”, slik 
Jesus også sa til Nikodemus:

”Den som tror på Ham, blir ikke dømt...” (Joh. 3, 18)

 På grunnlag av dette vil det finne sted to forskjellige oppstandelser. I sin 
tale til jødene (Joh. 5, 21-24) fortsatte Jesus med å forklare at når tiden var inne, 
skulle de døde høre Hans stemme og bli levende (Joh. 5, 25). Deretter utdypet Han 
innholdet i de to oppstandelsene:
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”Undre dere ikke over dette. For den timen kommer, da alle som er i 
gravene skal høre Hans røst og komme frem, de som har gjort godt til 
livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstand-
else.” (Joh. 5, 28-29)

 De som har ”gjort godt” – som sauene i lignelsen – vil stå opp i ”livets 
oppstandelse”. De menneskene som vekkes opp her, står ikke opp ”til dom”, men 
”til evig liv”, slik engelen sa til Daniel (jf. Dan. 12, 2). De som har ”gjort ondt” – 
som geitene i lignelsen – vil derimot stå opp i en oppstandelse kalt ”dommens 
oppstandelse”. Disse vil altså vekkes opp igjen til dom, og de vil bli dømt etter sine 
gjerninger. Alle skjulte motiver og handlinger vil da bli kjent, for det er på grunnlag 
av disse at dommen finner sted (jf. Kap. 42 og 1. Kor. 4, 5). De vil derfor stå opp “til 
skam og evig avsky”, som det ble sagt til Daniel (Dan. 12, 2).
 I Åpenbaringsboken omtales de to oppstandelsene som den første og den 
andre oppstandelse, og de blir her også plassert i tid. ”Den første oppstandelsen” 
blir sagt å finne sted ved Jesu gjenkomst, ved begynnelsen av den 1000 år lange 
perioden som Satan er bundet ”i avgrunnen” (jf. Kap. 43 og Åp. 20, 2-3). Dette er 
den oppstandelsen Jesus kalte for ”livets oppstandelse” (Joh. 5, 29). Om de andre 
døde, de som ikke har del i livets oppstandelse, står det:

”Men de andre døde ble ikke levende igjen før de 1000 år var omme.” 
(Åp. 20, 5)

 Den første oppstandelsen finner altså sted ved de 1000 årenes begynnelse, 
mens den andre oppstandelsen finner sted ved periodens slutt. Blant dem som har 
del i den andre oppstandelsen, er de mennesker som blir drept ved Jesu gjenkomst 
(jf. Kap. 43 og Åp. 19, 21). Vi skal senere komme tilbake til disse og hva som skjer 
etter etter de 1000 årene. 
 Når det gjelder den første oppstandelsen, får vi altså vite at den vil finne 
sted ved Jesu gjenkomst. I sitt brev til menigheten i Korint, skriver Paulus om dette:

”Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden 
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av dem som er sovnet inn. For siden døden kom ved et menneske, kom 
også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. For slik som vi alle 
dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin 
egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som 
tilhører Kristus, ved Hans komme.” (1. Kor. 15, 20-23)

 Alt har sin fastsatte tid i Guds frelsesplan. Jesu oppstandelse skulle finne 
sted på den 16. abib det året Han ble korsfestet (jf. Kap. 29). Hans oppstandelse var 
en seier over synd og død, men også en garanti for at de mennesker som har tatt 
imot Ham, vil bli vekket opp igjen (jf. 1. Kor. 15, 13-20). Oppstandelsen fra de døde 
kunne bare komme ved Kristus (jf. v. 21). Gjennom sin egen oppstandelse ble Han 
”førstegrøden av dem som er sovnet inn” (1. Kor. 15, 20) – på samme måten som 
de aller første kornaksene som ble høstet inn, var en førstegrøde av årets avling. 
Senere, når tiden var inne, ble resten av avlingen høstet. Det er en fastsatt tid for 
alt. ”Hver i sin egen avdeling,” som Paulus skriver. Ved Jesu gjenkomst er det altså 
”de som tilhører Kristus”, som vil bli gjort levende.
 Ved syndefallet var mennesket blitt underlagt døden. Om dette skriver 
Paulus i Romerbrevet:

”For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på 
grunn av Ham som la den under forgjengelighet, men med håp...” 
(Rom. 8, 20)

 Fra samme stund det ble kjent for menneskene at de var blitt forgjengelige, 
oppsøkte Gud dem for å fortelle om frelsesplanen (jf. Kap. 6 og 1. Mos. 3, 14-21). 
Slik fikk de også håp, selv om de måtte møte de ulykkelige konsekvensene av sin 
synd. Som en følge av syndefallet ble menneskenaturen forandret. Det oppstod 
fiendskap mot Guds lov og en usunn frykt for Gud (jf. 1. Mos. 3, 10). Det naturlige 
fiendskapet mot Guds lov gjør mennesket til ”syndens trell” (Joh. 8, 34). ”For kjø-
dets sinnelag er fiendskap mot Gud,” skriver Paulus, ”for det bøyer seg ikke inn 
under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det. Den som da er i kjødet, kan 
ikke være til behag for Gud.” (Rom. 8, 7-8). Det er av denne grunn at mennesket 
må bli født på nytt for å bli frelst. Som Jesus sa til Nikodemus:

”...Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds 
rike. Det som er født av kjødet [gr. sarx], er kjød, og det som er født av 
Ånden, er ånd. ... Dere må bli født på ny.” (Joh. 3, 3-7)

 Helliggjørelsen, den nye fødsel som finner sted ved Guds Ånd, forandrer 
mennesket slik at det blir i stand til å leve etter Guds lov (jf. Kap. 16, Kap. 17 og 
Rom. 8, 1-4). ”For dersom dere lever etter kjødet [gr. sarx], skal dere dø,” forklarer 
Paulus. ”Men hvis dere ved Ånden dreper legemets [gr. soma] gjerninger, skal dere 
leve. For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.” (Rom. 8, 13-14). 
Dette gir ikke bare ”Åndens frukter” (jf. Kap. 19 og Gal. 5, 16-25), men gjennopp-
retter også det nære forholdet av tillit mellom mennesket og Gud som gikk tapt 
ved syndefallet. ”For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført 
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inn i frykt,” fortsetter Paulus, ”men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: 
”Abba, Far!”” (Rom. 8, 15). Helliggjørelsen og gjenopprettelsen av det personlige 
forholdet til Gud finner sted allerede her i livet (jf. Kap. 16). 
 Den andre store konsekvensen av syndefallet, var at mennesket ble ”un-
derlagt forgjengelighet”. Når den biologiske klokken tilsier det, eller som en følge 
av andre mer dramatiske omstendigheter, blir alle mennesker innhentet av døden. 
Likevel finnes det håp om en oppstandelse. Disse løftene er stadfestet og kan ikke 
forandres, men selve forvandlingen av menneskenaturen vil først finne sted ved 
Jesu gjenkomst. Paulus skriver om dette i 1. Korinterbrev:

”Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod [gr. sarx] kan ikke arve 
Guds rike [jf. Joh. 3, 3. 5]. Forgjengelighet arver heller ikke uforgjenge-
lighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men 
vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. 
For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal 
bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og 
dette dødelige må bli ikledd udødelighet.” (1. Kor. 15, 50-53)

 Her får vi vite hvordan ”livets oppstandelse” vil finne sted, der ”de som har 
gjort godt” vil vekkes opp igjen (Joh. 5, 29). –”Vi skal alle bli forvandlet”, skriver 
Paulus, og det vil skje på et øyeblikk. Dette gjelder både ”de rettferdige” som er 
døde og blir vekket opp, og ”de rettferdige” som er i live når Jesu kommer igjen. 
Alle vil bli ikledd uforgjengelighet. Således får de del i et evig liv. Dermed blir de 
også i stand til å arve det evige riket, slik det ble sagt til Daniel:

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

 Den kanskje beste beskrivelsen av ”livets oppstandelse” finner vi imidler-
tid i 1. Tessalonikerbrev. Paulus skriver her om det håp som alle troende kan glede 
seg i, selv om deres kjære blir lagt til hvile i graven:

”Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har 
sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp. 
For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre 
dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham. For dette sier vi til 
dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjen-
komst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. 
For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds 
basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 
Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen 
med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Her-
ren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.” (1. Tess. 4, 13-18)

– ”Og Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle 
sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til 
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Da Jesus fortalte disiplene om begivenheter som ville finne sted i tiden før Hans 
gjenkomst, startet Han med å advare mot personer som ville utgi seg for å være 
verdens frelser:

”Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si: ”Jeg 
er Kristus.” Og de skal forføre mange. ... Hvis da noen sier til dere: ”Se, her er 
Kristus!” eller ”Der!” så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal 
stå frem og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte, om det var 
mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis  de da sier til dere: ”Se, Han 
er i ørkenen!” da gå ikke ut dit. Eller: ”Se, Han er i de innerste rommene!” så tro 
det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker like til vest, slik skal også Men-
neskesønnens komme være.” (Matt. 24, 4-5. 23-27)

Ifølge Jesus vil mange utgi seg for å være Messias. Men vi skal likevel ikke tro at 
de er det. Jesu gjenkomst vil for det første være en begivenhet som alle vil legge 
merke til, uansett hvor de er. Jesus sammenliknet det med hvordan lynet lyser opp 
himmelen en mørk regnværsdag. Slik vil det også være når Han kommer igjen. Vi 
trenger ikke lete på øde steder eller oppsøke bestemte bygninger, selv om det går 
rykter om at Frelseren er der eller det skjer ”store tegn og under”. Verken andres 
utsagn eller mirakuløse hendelser er i seg selv beviser på at det som finner sted er 
sannhet. Det eneste som beviser at noe er fra Gud, er at det samsvarer med Bibel-
en, Guds ord – Hans åpenbaring. Det var til det skrevne ord Jesus selv henviste 
da Han skulle overbevise de første kristne om at Han var Messias og at det som 
hadde funnet sted med Ham, var en del av Guds frelsesplan (jf. Kap. 31 og Kap. 
38). Det var de gammeltestamentlige skriftene som disiplene og de første kristne 
brukte som grunnlag for sin argumentasjon (jf. Kap. 15).

”Dere er bygd opp på apostlenes [Det nye testamentets] og profetenes [Det gamle 
testamentets] grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen.” (Ef. 2, 20)

For det andre vil ikke Jesus komme ned på denne jorden når Han kommer igjen. 
Derfor skal vi ikke lete etter Ham her (”...gå ikke ut dit. ...tro det ikke...”). Ifølge 
teksten fra 1. Tessalonikerbrev skal de frelste møte Jesus i luften før de tas med 
til himmelen for å ”regjere med Ham i tusen år” (Åp. 20, 6). Gjennom det vil de få 
del i dommen over dem som ikke blir frelst.

”For Herren selv skal ... stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp 
først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med 
dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.” (1. Tess. 
4, 16-17)
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den andre.” (Matt. 24, 31). Ved Jesu gjenkomst vil alle mennesker som opp gjen-
nom århundrene har tatt imot Guds frelsestilbud, bli vekket opp igjen og ikledd 
uforgjengelighet. De troende som lever når Jesus kommer igjen, vil bli forvandlet 
på samme måte (jf. 1. Kor. 15, 50-53). Begge grupper vil så bli ”rykket opp i skyer 
... for å møte Herren i luften”. Slik blir ”Hans utvalgte” samlet sammen fra verdens 
åker (jf. Matt. 13, 30).
 Paulus skriver ikke mer om hvor de frelste vil være etter at oppstandelsen, 
forvandlingen og møtet med Herren har funnet sted, bortsett fra at de for alltid vil 
være sammen med Ham. I Åpenbaringsboken får vi imidlertid vite mer. Etter å ha 
beskrevet hvordan han så jorden bli lagt øde ved Jesu gjenkomst, forteller Johannes 
at han fikk et nytt innsyn i himmelen:

”Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem 
å holde dom...” (Åp. 20, 4)

 Johannes får her se en annen domsscene enn den Daniel tidligere var blitt 
vist. Daniel hadde sett hvordan Faderens trone ble flyttet inn i Det aller helligste, 
og hvordan Jesus så gikk inn dit for å starte domsprosessen der Guds folk skulle 
dømmes:

”Jeg så på dette helt til det ble satt troner frem, og Den gamle av dager 
satte seg. ... Hans trone var som flammene av ild... Tusen ganger tusen 
gjorde tjeneste for Ham. Ti tusen ganger ti tusen stod fremfor Ham. 
Retten ble satt og bøker ble åpnet. ... 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... Det ble avsagt dom for Den 
høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie.” (Dan. 7, 
9-10. 13-14. 22)

 Den domsscenen Johannes får se, finner derimot sted etter at dommen 
over Guds folk er avsagt og etter Jesu gjenkomst. Også Johannes har i et tidligere 
syn fått se Guds trone (jf. Åp. 4, 2-6), men nå får han se mange andre troner. De 
som setter seg på dem, er de menneskene som har del i den første oppstandelsen. 
Johannes forteller om dem at ”de levde og regjerte med Kristus i tusen år” (Åp. 20, 
4). Etter å ha understreket at dette handler om den første oppstandelsen, fortsetter 
han med å si om dem som har del i den:

”Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over 
dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud 
og Kristus, og de skal regjere med Ham i 1000 år.” (Åp. 20, 6)

 Den ”annen død” som her blir omtalt, skal vi komme tilbake til senere (jf. 
Kap. 53). Med unntak av dem som lever ved Jesu gjenkomst, har alle de menne-
skene Johannes nå ser, vært rammet av den ”vanlige” døden (se over). Men fordi de 
har fått del i den første oppstandelsen, ”livets oppstandelse”, og i den er blitt iført 
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uforgjengelighet, kan de ikke dø på nytt. De har arvet et evig liv, og ”den annen 
død” har ingen makt over dem.
 Johannes får vite at disse menneskene nå skal ”regjere med Kristus i 1000 
år” (Åp. 20, 4). Det er derfor de har satt seg på tronene. Dette er en oppfyllelse av 
Jesu løfte om at ”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 får også 
vite at det ble ”overgitt dem å holde dom” (Åp. 20, 4). Et sentralt spørsmål blir her: 
Hvilken dom er det nå som finner sted?
 Daniel hadde fått se dommen over Guds folk som startet i 1844. Disse er 
selv ikke tilstede i helligdommen, men Jesus er der som deres advokat og stedfor-
treder. Englene er vitner til den undersøkende domsprosessen. De kjenner resul-
tatet av og grunnlaget for dommen og vet at den er rettferdig (jf. Kap. 2 og Åp. 19, 
11). Det er, som vi alt har vært inne på, derfor de kan utføre oppdraget som høst-
arbeidere i Herrens åker (jf. Kap. 42 og Matt. 13, 30. 41). Men for de mennesker 
som selv har seiret og er blitt iført uforgjengelighet, vil det utvilsomt oppstå en 
rekke spørsmål. Hvorfor er det de trodde var hvete, blitt definert som ugress? Og 
hvordan kan det ha seg at noe av det de trodde var ugress, er blitt samlet inn blant 
hveten? Sagt med andre ord: Hvordan kan de vite at Guds dom er rettferdig?
 Domsprosessen som vil finne sted i himmelen disse 1000 årene, er nød-
vendig for at Gud skal kunne ta et endelig oppgjør med synden og dens konsekven-
ser. Dypest sett handler det om Guds rettferdighet, om hvordan Han både kan være 
rettferdig og gjøre rettferdig. Uten at de frelste får del i grunnlaget for Guds dom, 
vil de aldri kunne være sikre på at den er rettferdig. De vil da heller ikke kunne 
være sikre på at Gud er rettferdig. Gud ønsker derfor å la menneskene få del i 
dommen. Han vil ”vise sin rettferdighet” (Rom. 3, 26). Derfor vil ikke den endelige 
dommen over de menneskene som forkastet frelsesplanen, finne sted før etter at 
de 1000 årene er over. Det endelige oppgjøret blir utsatt, slik at de frelste kan få se 
”bevismaterialet” og foreta en selvstendig dom.

”Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt dem å 
holde dom. ... Og de levde og regjerte med Kristus i 1000 år.” (Åp. 20, 4)

 Også Paulus refererer til dette når han skriver:

”Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? ... Vet dere ikke at vi 
skal dømme engler?” (1. Kor. 6, 2-3)

 De som ble strøket ut av Livets bok, og de som aldri fikk sitt navn skrevet 
opp i boken, vil nå bli dømt (”de hellige skal dømme verden”). Men ifølge sitatet 
skal også engler bli dømt (”vi skal dømme engler”). Satan og de englene som fulgte 
ham ble kastet ut av himmelen da de gjorde opprør mot Gud (jf. Kap. 6 og Åp. 12,7-
9). Den endelige dommen over dem vil likevel ikke finne sted før i fremtiden, slik 
vi blant annet kan lese i Judas’ brev:

”Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen 
bolig, dem har Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på 
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den store dag.” (Jud. 1, 6)

 Gud ønsker å gi menneskene kjennskap til grunnlaget for Hans dom av 
Satan og de engler og mennesker som fulgte ham i opprøret. Hele universet skal få 
visshet om at Gud er rettferdig og dømmer rettferdig. 

”Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, Han som skal 
føre mørkets skjulte ting frem i lyset og åpenbare hjertenes råd...” (1. 
Kor. 4, 5)

”...For ingenting er skjult, som ikke skal bli avslørt, og ingenting er 
gjemt, som ikke skal bli kjent.” (Matt. 10, 26) 


