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Kap. 45 – Den siste basun

 Før vi går inn på hva som vil skje etter at de 1000 årene er over, skal vi se 
nærmere på noen av de begivenheter som finner sted under den syvende basunen 
(jf. Kap. 37 og Åp. 11, 15-19). I 1. Korinterbrev skriver Paulus:

”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...” (1. Kor. 15, 51-52)

 Ifølge Paulus skal den første oppstandelsen, ”livets oppstandelse”, finne 
sted når ”den siste basun” lyder. Denne basunen markerer altså tiden når de 
avdøde troende står opp uforgjengelige og de levende blir forvandlet (dvs. ikledd 
uforgjengelighet, jf. v. 53). Også i 1. Tessalonikerbrev vises det til at disse begiven-
hetene skal finne sted når basunen lyder:

”...Herren selv skal med et rop, med en over-engels 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.” (1. Tess. 4, 16-17)

 Da Jesus beskrev denne begivenheten, refererte også Han til at den ville 
bli markert med lyden av en basun:

”...Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med 
kraft og stor herlighet. Og Han skal sende sine engler ut med en mektig 
basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindret-
ninger...” (Matt. 24, 30-31)

 I ett av sine syner hadde Johannes fått se syv engler blåse i syv basuner 
(jf. Kap. 33). Vi har så langt vært inne på to av disse og sett hvordan de markerte 
begivenheter av stor betydning for vår verden. Under den sjette basun ble forsegl-
ingen av Daniels bok brutt, og det profetiske budskapet om 1844 ble forkynt for alle 
folkeslag på jorden (jf. Kap. 38, Kap. 39 og Åp. 10). Under den syvende basun skulle 
”Guds hemmelighet være fullendt” (Åp. 10, 7). Guds hemmelighet omfattet de to 
store begivenhetene som fant sted i himmelen i 1844 (jf. Kap. 40 og Dan. 7, 10-14), 
nemlig:
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1. Jesu overtakelse av det evige riket. Jesus fikk da ”Davids nøkler” (jf. 
Åp. 3, 7) og ble kronet til konge over herlighetens rike. 
Den 7. basun: ”...Han skal herske som konge i all evighet.” (Åp. 11, 15)

2. Starten på den undersøkende dommen av Guds folk (jf. Åp. 14, 7). 
Den 7. basun: ”...tiden da de døde skal bli dømt...” (Åp. 11, 18)

 Begge disse begivenheter fant sted i Det aller helligste av himmelens 
helligdom. Johannes fikk derfor se at døren inn dit ble åpnet mens den syvende 
engelen blåste:

”Så ble Guds tempel i himmelen åpnet, og Hans paktsark kunne ses i 
Hans tempel.” (Åp. 11, 19)

 Under den syvende basunen blir det også referert til den siste store 
kampen mellom Gud og de mennesker som har valgt å følge Hans motstander:

”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.” (Åp. 11, 18)

 Da Johannes senere fikk se Jesus komme på den hvite hesten som ”kongers 
Konge og herrers Herre”, fulgt av himmelens engler (jf. Kap. 43 og Åp. 19, 11-16), 
ble han vist hvordan verdens herskere og deres hærer var ”samlet for å føre krig 
mot Ham som satt på hesten, og mot Hans hær” (Åp. 19, 19). I likhet med striden 
som ble utkjempet mellom Satan og Jesus i himmelen (jf. Kap. 6 og Åp. 12, 7-12), 
dreier dette seg primært om en ideologisk kamp. Det er en reell krig mot Gud, 
men i praksis går fiendskapet ut over de mennesker som har stilt seg på Guds side 
i kampen (jf. Åp. 12, 11-12 og Apg. 4, 23-29). Striden som har pågått mellom ”slan-
gens ætt” og ”kvinnens ætt” helt siden Adam og Eva måtte forlate Edens hage (jf. 
1. Mos. 3, 15), vil altså vare helt til den siste dag av denne verdens historie. Det vil 
altså aldri bli opprettet noe guddommelig fredsrike her på jorden, slik mange har 
hevdet og slik mange fortsatt hevder. Beskrivelsen av verdenssituasjonen under 
den siste basun sier derimot: ”Folkeslagene raste...” (Åp. 11, 18)
 Også kong David beskriver denne situasjonen i en av sine salmer. Her vis-
er han både hvem raseriet går ut over i praksis, hvordan de ugudeliges handlinger 
er uttrykk for fiendskap mot Gud, og hva enden på striden vil bli:

”De ugudelige legger planer mot den rettferdige, og skjærer tenner mot 
ham. Herren ler av ham, for Han ser at hans dag kommer. De ugudelige 
har trukket sverdet og spent sin bue, for å felle den elendige og fattige, 
for å drepe dem som er oppriktige i sin ferd. Deres sverd skal trenge 
inn i deres eget hjerte, og deres buer skal knekkes. ...de ugudelige skal 
gå fortapt. Og Herrens fiender skal bli borte som engenes prakt...” (Sal. 
37, 12-15. 20)



321

 Selv om det kan se ut som om gudfryktige mennesker kommer til å lide 
nederlag, vil det endelige utfallet bli noe annet. Gud kjenner til dette. ”Han ser at 
hans dag kommer”, som David uttrykker det. ”Herrens fiender” skal en dag ”bli 
borte” – på samme måte som de vakre blomstene som pryder engen én dag, før 
eller siden mister sin prakt og forsvinner. Det endelige utfallet av den store striden 
ble åpenbart til Johannes, og gjennom ham til alle som mot slutten av verdens his-
torie kommer til å oppleve motstand og forfølgelse fra mennesker som bevisst eller 
ubevisst har sluttet seg til Guds fiende:

”Da så jeg en engel som stod i solen, og han ropte med høy røst og sa til 
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, frie og treller, 
både små og store.” (Åp. 19, 17-18)

 Disse ble så ”drept med sverdet som gikk ut fra Hans munn som satt på 
hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt” (Åp. 19, 21). Guds folk fra alle 
tider vil derimot endelig ”få sin lønn”. De vil bli ”rykket opp i skyer ... for å møte 
Herren i luften” (1. Tess. 4, 17). Så vil de holde dom og regjere med Kristus i him-
melen i de tusen årene som jorden ligger øde og folketom (jf. Kap. 43 og  Kap. 44).
 Alt dette er altså begivenheter som finner sted mens den syvende engelen 
blåser i sin basun (Åp. 11, 15-19). For oversiktens skyld kan vi igjen se på den infor-

Følgende utdrag fra en samtale mellom Jesus og noen av jødene viser hvordan et 
indre fiendskap mot Gud og Hans prinsipper kommer til uttrykk gjennom hand-
linger, holdninger og fiendskap mot dem som er på Guds side (jf. ”på fruktene 
skal dere kjenne dem”, Matt. 7, 16-20). Samtalen viser også at de som i sitt hjerte 
står imot Gud, ikke nødvendigvis anser seg selv som Guds fiender, men kan mene 
at de tilhører Gud og handler etter Guds vilje. Et annet interessant moment er 
at denne samtalen og hendelsene forbundet med den, fant sted i Guds tempel:

”De [jødene] svarte med å si til Ham [Jesus]: ”Abraham er vår far.” Han sa til 
dem: ”Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. Men 
nå forsøker dere å drepe Meg, et menneske som har fortalt dere sannheten som 
Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slik. Dere gjør deres fars gjerninger.” 
Da sa de til Ham: ”Vi er ikke født i hor. Vi har én Far – Gud. ”Jesus sa til dem: 
”Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er utgått fra Gud og 
kommet hit. ... Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. 
Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen 
sannhet i ham...” Da svarte jødene og sa til Ham. ”Sier vi ikke med rette at Du 
er en samaritan og besatt av en demon?” ... Da tok de opp steiner for å kaste 
på Ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av templet...”  (Joh. 8, 37-44. 48. 59)
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masjonen Johannes får om den syvende basunen:

”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!” [ALTSÅ: Jesus mottar ”Da-
vids nøkkel”, dvs. kongedømmet over herlighetens rike].

Og de 24 eldste som satt foran Gud på tronene sine, falt ned på sitt 
ansikt, tilbad Gud og sa: ”Vi takker Deg, Herre Gud, Du Allmektige, 
Du som er og som var og som kommer, fordi Du har grepet Din store 
makt og har hersket som konge. Folkeslagene raste [ALTSÅ: motstand 
mot Gud og Hans folk], og Din vrede er kommet [- dette skal vi komme 
tilbake til snart], og tiden da de døde skal bli dømt [ALTSÅ: dommen 
starter], og da Du skal lønne Dine tjenere, profetene og de hellige og 
dem som frykter Ditt navn, liten eller stor [ALTSÅ: de rettferdige døde 
og levende blir ikledd udødelighet og tas med til himmelen, hvor de 
så skal regjere sammen med Kristus i 1000 år], og da Du skal ødelegge 
dem som ødelegger jorden [ALTSÅ: jorden legges øde]. 

Så ble Guds tempel i himmelen åpnet, og Hans paktsark kunne ses i 
Hans tempel [ALTSÅ: Jesus går inn i Det aller helligste som vår ypper-
steprest, for å fullføre forsoningen]. Og det kom lyn, bulder, torden, 
jordskjelv og veldige hagl.” (Åp. 11, 15-19)

 Alle disse begivenhetene finner ikke sted samtidig, i betydningen av ett og 
samme øyeblikk, men de faller alle inn under den tiden som omfattes av den syv-
ende basun (Åp. 11, 15-19). Til sammenlikning omfattet den sjette basun åpningen 
av Daniels bok og forkynnelsen av dens profetiske innhold som gradvis fant sted 
over flere tiår forut for 1844 (jf. Kap. 38). Det er derfor mest korrekt å betrakte den 
enkelte basun som en periode, hvorunder visse begivenheter finner sted.

 Til slutt i omtalen av den syvende basun får vi beskrevet en rekke kraftige 
naturfenomener: ”lyn, bulder, torden, jordskjelv og veldige hagl”. De blir ikke vide-
re utdypet her, men andre steder i Bibelen blir de alle knyttet til Jesu gjenkomst og 
den siste dag. For eksempel sier Gud til Job:

”Har du vært i snøens forrådsrom eller sett haglets forrådsrom, som 

”Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for him-
lenes rike er deres. Salige er dere når de håner og forfølger dere 
og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. 
Fryd dere og juble i glede,  for stor er deres lønn i himmelen. For 
slik forfulgte de profetene som var før dere.” 

           (Matt. 5, 10-12)
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Jeg har holdt igjen til trengselens tid, til dagen med slag og strid?” (Job 
38, 22-23)

 I Jesajas bok finner vi denne beskrivelsen av Jesu gjenkomst:

”Se, Herrens navn [jf. Åp. 19, 11-13. 16] kommer fra det fjerne med 
Hans brennende vrede. Byrden er tung. Hans lepper er fulle av harme, 
og Hans tunge er som fortærende ild [jf. Åp. 19, 15. 20; Jes. 11, 4]. Hans 
åndspust er som en elv som flommer over. Den når opp til halsen, så 
Han kan sikte folkeslagene med ødeleggelsens såld og legge et forførel-
sens bissel i folkenes kjever. ... Herren skal la sin herlige røst høres [jf. 
1. Tess. 4, 16; Jer. 25, 30-31], Han viser sin arm når den farer ned med 
harme og vrede, og flammen av fortærende ild, med storm, styrtregn 
og hagl.” (Jes. 30, 27-30) 

 I en annen sammenheng beskriver Jesaja Jesu gjenkomst slik:

”Gå inn i klippen og gjem deg i jorden for Herrens gru og herligheten 
ved Hans majestet. Menneskets stolte blikk skal ydmykes, menns hov-
mod skal bøyes, og Herren alene skal være opphøyet på den dagen. 
For hærskarenes Herres dag skal komme over alt stolt og hovmodig, 
over alt som er opphøyet, og det skal bli fornedret... De skal gå inn i 
klippegrottene og inn i jordhulene, bort fra Herrens gru og herligheten 
ved Hans majestet, når Han reiser seg for å få jorden til å skjelve.” (Jes. 
2, 10-12. 19)

 Også Jesus selv beskrev sin gjenkomst med tilsvarende referanser til den 
gru som begivenheten vil fremkalle hos Guds motstandere:

”Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle 
folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme 
på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.” (Matt. 24, 30)

 Likeledes forteller Johannes: 

”Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som 
gjennomboret Ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre seg over 
Ham...” (Åp. 1, 7)

 Når han senere beskriver hva han fikk se under det sjette segl (jf. Kap. 33), 
skriver Johannes:

”Jeg så da Han [Lammet] åpnet det sjette seglet, og se, det ble et stort 
jordskjelv. Og solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som 
blod. Og stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som 
mister sine siste fikener når det blir ristet av en kraftig vind. Så trakk 
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himmelen seg sammen som når en bokrull blir rullet igjen, og hvert 
fjell og hver øy ble flyttet vekk fra sitt sted. Og kongene på jorden, de 
store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige menn, hver trell og 
hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. Og de sier til 
fjellene og klippene: ”Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter 
på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kom-
met, og hvem kan da bestå?”” (Åp. 6, 12-17)

  
 I likhet med basunene, beskriver det sjette segl en rekke begivenheter som 
ikke finner sted på ett og samme øyeblikk. Poenget er at begivenhetene finner sted 
i en bestemt periode, som blir dekket av det sjette segl. De øvrige seglene beskriver 
andre perioder og begivenheter. Det oppgis ikke noen direkte årstall (absolutt kro-
nologi), men vi får på denne måten en relativ kronologi for historiens utvikling. 
Dette betyr at vi kan vite at de begivenhetene som er beskrevet under den syvende 
basun, ikke vil finne sted før, men etter de begivenhetene som står beskrevet under 
de øvrige segl. Tilsvarende kan vi vite at begivenhetene som omtales under for 
eksempel det fjerde segl, er begivenheter som finner sted før de som står beskrevet 
under det femte segl. Begivenhetene under det tredje segl, finner sted etter begiv-
enhetene i det første og andre segl, men før det fjerde segl, etc.
 Alle begivenhetene som finner sted under det sjette segl (Åp. 6, 12-17), 
står beskrevet andre steder i Bibelen. Det store jordskjelvet, solformørkelsen, 
månen som ble som blod, og stjerneregnet (v. 12-13) blir omtalt av Jesus som tegn 
på at Hans gjenkomst nærmer seg (jf. Matt. 24, 29-30). Flere århundrer i forveien 
hadde Gud også forkynt det samme gjennom profeten Joel:

”Jeg skal la tegn vise seg på himmelen og på jorden: Blod, ild og 
røyksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Her-
rens dag kommer, den store og fryktinngytende. For det skal skje: Hver 
den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst...” (Joel 3, 3-5)

 Sammenrullingen av himmelen som en bokrull (Åp. 6, 14) er beskrevet 
av profeten Jesaja (jf. Jes. 34, 4), og et liknende bilde brukes i Salme 102, 26-27. 
Beskrivelsen av hvordan konger, hærførere, slaver og vanlige mennesker forsøker 
å skjule seg i huler og fjellklipper, har vi allerede sett på (jf. Jes. 2, 10-19, se over). 
Beskrivelsen som  vi får under det sjette segl, viser at det er ”Hans vredes store dag” 
som har fylt menneskene med frykt, og som de nå forsøker å unnslippe:

”Og de sier til fjellene og klippene: ”Fall over oss og skjul oss for Hans 
åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store 
dag er kommet, og hvem kan da bestå?”” (Åp. 6, 16-17)

Joel kalte denne dagen for ”den store og fryktinngytende” (Joel 3, 4), en beskrivelse 
som er svært treffende. Men hva innebærer den egentlig? Temaet kan lett fremkalle 
frykt eller et ønske om å overse hva det handler om. Likevel er det viktig å ha en 
klar forståelse av hva som menes med ”Guds vrede” og ”vredens dag”, for det er noe 
vi alle må forholde oss til.


