
325

Kap. 46 – “Vredens dag”

”Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle 
som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær. 
En dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke. 

Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk, stort og 
sterkt. Dets like har ikke vært fra evighet. Noe slikt skal det heller ikke 
komme etter det i årene som kommer, fra slekt til slekt. En ild fortærer 
foran dem, og bak dem brenner flammen. Landet er som Edens hage 
foran dem, og etter dem er det som en forlatt ødemark. Sannelig, ing-
enting skal slippe unna dem. De ser  ut som hester, og som stridshester, 
slik løper de...

For dem vrir folk seg i smerter. Alle ansikter blekner. ... Jorden skaker 
foran dem, himmelen skjelver. Solen og månen formørkes, og stjernene 
mister sin glans. Herren løfter sin røst rett foran sin hær, for Hans leir er 
meget stor. For sterk er den som utfører Hans ord. For Herrens dag er 
stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den?” (Joel 2, 1-11)

 ”Herrens dag”, også kalt ”Guds vredes dag” eller ”vredens dag”, blir 
omtalt av en rekke gammeltestamentlige profeter. Den beskrives som en svært al-
vorlig dag, der det skjer et oppgjør med de mennesker som har forkastet Gud, 
Hans lov og Hans tilbud om frelse. Sitatet ovenfor fra Joels bok er et godt eksem-
pel. ”Herrens dag” beskrives her som ”stor og meget fryktinngytende”, en dag som 
innebærer en fullstendig ødeleggelse av landet – slik det vil skje med vår verden i 
forbindelse med Jesu gjenkomst (jf. Kap. 43 og Jes. 24, 1). Noe av det mest interes-
sante med denne teksten fra Joels bok, er forøvrig de innledende ordene:

”Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle 
som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær.” 
(Joel 2, 1)

 Det oppfordres her til å blåse i basunen. I det gamle Israel, men også opp 
gjennom historien ellers, var dette et signal som varslet byens innbyggere om at 
fienden nærmet seg og at det var på tide å forberede seg. Lyden av basunen ble også 
brukt for å samle troppene til strid før man selv gikk til angrep på fienden, eller for 
å avslutte et angrep. Følgende eksempler illustrerer dette:
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”...Jeg vrir meg i smerte. Å, mitt hjertes vegger! Mitt hjerte klager i meg, 
jeg kan ikke tie, for jeg har hørt ... lyden av basunen, alarmsignalet til 
krig.” (Jer. 4, 19)

”...Når Jeg fører sverdet over et land, og folket i landet tar en mann fra 
sitt område og setter ham til vekter, når han ser sverdet komme over 
landet, da blåser han i basunen og advarer folket.” (Esek. 33, 3)

”Når det blåses i basunen i byen, blir ikke folket redde?...” (Am. 3, 6) 

”For om basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid?” 
(1. Kor. 14, 8)

Se også: 4. Mos. 10, 1-10; Jos. 6; Dom. 3, 27; 6, 33-34; 7, 16-22; 2. Sam. 2, 28; 18, 16; 20, 22; Neh. 
4, 20; Jer. 4, 5; 6, 1. 17. 22-24; 42, 14; 51, 27; Hos. 8, 1; Am. 2, 2

 Basunsignalet kunne også markere andre viktige begivenheter, slik som 
nasjonale festdager (jf. Sal. 81, 4), dyreofringer på høytidsdager (jf. 4. Mos. 10, 10) 
eller innsettelsen av nye konger (jf. 2. Sam. 15, 10 og 1. Kong. 1, 34). Det handlet 
altså om situasjoner der det var viktig å samle folkets oppmerksomhet. Som illus-

Profeten Esekiel forteller hvordan Guds ord kom til ham. Å blåse i basunen som 
en advarsel om forestående krig, blir her brukt for å illustrere hvordan Gud ville 
at Esekiel skulle advare folket om konsekvensene av ikke å omvende seg:

”Menneskesønn, tal til ditt folks barn og si til dem: Når Jeg fører sverdet over et 
land, og folket i landet tar en mann fra sitt område og setter ham til vekter, når 
han ser sverdet komme over landet, da blåser han i basunen og advarer folket. 
Men om noen hører lyden av basunen og ikke lar seg advare, så sverdet kommer 
og tar ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hode. Han hørte lyden 
av basunen, men lot seg ikke advare. Hans blod skal komme over ham selv. Men 
den som lar seg advare, skal berge sin sjel. Men hvis vekteren ser sverdet komme 
og ikke blåser i basunen, da blir ikke folket advart. Når  sverdet kommer og river 
bort en sjel iblant dem, blir han tatt bort i sin egen misgjerning. Men hans blod 
skal Jeg kreve av vekterens hånd. Og du, menneskesønn, Jeg har satt deg til vek-
ter for Israels hus. Derfor skal du advare dem fra Meg når du hører ord fra Min 
munn. ... Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke behag i den ugudeliges 
død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om 
fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø, Israels hus?” (Esek. 33, 2-7. 11)



327

trasjon ble basunens lyd derfor også satt i forbindelse med formidlingen av viktige 
budskap, slik som oppfordringen til omvendelse fra synd:

”Rop av full hals, hold ikke igjen! Løft din røst som en basun! Forkynn 
Mitt folk deres overtredelse, og Jakobs hus deres synder!” (Jes. 58, 1) 

 Denne sammenhengen finner vi også i teksten fra Joels bok. Etter å ha 
beskrevet Herrens dag som ”stor og meget fryktinngytende”, stilles spørsmålet: 
”Hvem kan utholde den?” I neste setning følger en oppfordring fra den Gud som 
stadig er kjærlighet (jf. Kap. 3):

”Men likevel, selv nå, sier Herren, vend om til Meg av hele deres hjerte, 
med faste, gråt og klage. Så flerr deres hjerter, og ikke deres klær! Vend 
om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til vrede 
og rik på miskunn...” (Joel 2, 12-13)

 I Midtøsten i gammel tid var flerringen av klær en ytre handling som ut-
trykte sorg og fortvilelse (jf. 1. Mos. 44, 13; Dom. 11, 35; 2. Sam. 3, 31; 13, 31; 2. 
Kong. 11, 14; 19, 1; 22, 11). I budskapet som formidles av Joel, vises det til at disse 
ytre handlingene i seg selv er verdiløse. Sann religion består ikke i ritualer, gester 
eller bekjennelser. Det er hjertets sanne sorg over synd og en fullstendig indre om-
vendelse som er nødvendig for at et menneske skal bli spart på ”Herrens dag..., den 
store og fryktinngytende”. Som Joel senere skriver:

”...Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herens dag 
kommer, den store og fryktinngytende. For det skal skje: Hver den som 
påkaller Herrens navn, skal bli frelst...” (Joel 3, 4-5)

Joels budskap er i stor grad rettet mot de mennesker som mener at de tilber Gud, 
men som ennå ikke har erfart en ekte, helhjertet omvendelse (jf. Joel 2, 12-17). 
Dette er nødvendig dersom de skal bli frelst – dersom de skal ”utholde den [Her-
rens dag]”. Det samme budskapet går igjen i hele Bibelen (jf. Kap. 16 og Kap. 17), 
men i Joels bok knyttes det spesifikt til forkynnelsen av at ”Herrens dag” er nær:

”Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle 
som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, den er nær.” 
(Joel 2, 1)

 Basunen markerer altså ikke at dagen har kommet, men at den er nær. 
Dette er et viktig poeng. Basunen markerer at det skal bli gitt en advarsel om en 
forestående begivenhet, nemlig ”Herrens dag”. Denne begivenheten blir relativt 
grundig beskrevet, samtidig som vi får vite hvorfor den beskrives: Det er nemlig 
fortsatt mulig å gjøre et valg som innebærer at man unnslipper den ødeleggelsen 
som blir varslet. 

”...For Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan uthol-
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de den? Men likevel, selv nå, sier Herren, vend om til Meg av hele deres 
hjerte, med faste, gråt og klage. Så flerr deres hjerter, og ikke deres klær! 
Vend om til Herren  deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til 
vrede og rik på miskunn...” (Joel 2, 11-13)

 Selve dagen beskrives som en krigsscene. En mektig, uovervinnelig hær 
kommer ridende og legger landet fullstedig øde. Det understrekes at dette er en 
engangshendelse – noe tilsvarende har aldri skjedd tidligere og vil heller aldri skje 
igjen:

”...Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk, stort 
og sterkt. Dets like har ikke vært fra evighet. Noe slikt skal det hel-
ler ikke komme etter det i årene som kommer, fra slekt til slekt. En 
ild fortærer foran dem, og bak dem brenner flammen. Landet er som 
Edens hage foran dem, og etter dem er det som en forlatt ødemark. 
Sannelig, ingenting skal slippe unna. De ser ut som hester og som strids-
hester, slik løper de.
... 
Herren løfter sin røst rett foran sin hær, for Hans leir er meget stor. For 
sterk er den som utfører Hans ord.” (Joel 2, 2-4. 10)

Dette er ”Herren ... sin hær”. Beskrivelsen minner på mange måter om det synet 
Johannes senere fikk se av Jesu gjenkomst (jf. Kap. 43):

”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... 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. ... Han trår selv vinpressen med 
den allmektige Guds harme og vrede.
...
Og de andre [de ugudelige] ble drept med sverdet som gikk ut av Hans 
munn som satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.” (Åp. 
19, 11-15. 21)

 Slik legges jorden øde ved begynnelsen av de tusen årene (jf. Kap. 43). Det 
er denne situasjonen som altså beskrives av Joel:

”...Landet er som Edens hage foran dem, og etter dem er det som en 
forlatt ødemark. Sannelig, ingenting skal slippe unna dem.” (Joel 2, 3)

”Ve den dagen! For Herrens dag er nær. Den skal komme som en øde-
leggelse fra Den allmektige.” (Joel 1, 15)

 Teksten fra Joels bok viser at Gud, i tiden forut for den alvorlige begiven-
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heten som ”Herrens dag” er, ønsker at oppfordringen til omvendelse skal lyde med 
enda større kraft enn den har gjort tidligere. Helt siden Adam og Eva måtte forlate 
Edens hage, har oppfordringen alltid vært der. Men for de mennesker som vil leve 
i den siste tid av verdens historie, skal advarselen lyde enda sterkere og tydeligere. 

”Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle 
som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær.” 
(Joel 2, 1)

”Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde 
den? Men likevel, selv nå, sier Herren, vend om til Meg av hele deres 
hjerte, med faste, gråt og klage. Så flerr deres hjerte og ikke deres klær! 
Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til 
vrede og rik på miskunn...” (Joel. 2, 11-13)

”For det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst...” 
(Joel 3, 4)

 En tilsvarende beskrivelse av ”Herrens dag” som vi finner hos Joel, blir 
også gitt av flere av de andre gammeltestamentlige profetene. Dagen beskrives som 
grusom, en dag som innebærer at jorden legges øde og at syndere blir ødelagt. 
Nedenfor følger et utdrag fra profeten Jesajas bok. Også her fremstilles bildet av en 
krigssene, der Herren leder sin hær i det siste, avgjørende slaget mot de mennesker 
som kjemper mot Gud (jf. Åp. 19, 11-21):

”Larmen av en folkemengde lyder på fjellene, som av et stort folk. Det 
er et veldig ståk når folkeslagenes kongeriker er samlet. Hærskarenes 
Herre mønstrer hæren til slaget. De kommer fra et land langt borte, fra 
himmelens ende, Herren og våpnene Han fører i sin vrede, for å ødeleg-
ge hele jorden [jf. Joel 2, 11; Åp. 19, 14-15. 19]. 

Jamre dere, for Herrens dag er nær! Den kommer som en ødeleggelse 
fra Den allmektige. Derfor blir alle hender slappe, hvert menneskes 
hjerte skal miste motet, og de skal bli slått av angst [jf. Åp. 7, 15-17; 
Matt. 24, 30]...

Se, Herrens dag kommer, grusom, med harme og brennende vrede, for 
å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der [jf. Joel 1, 15].

For himmelens stjerner og deres stjernebilder skal ikke lenger gi sitt 
lys. Solen skal være formørket når den stiger opp, og månen skal ikke gi 
noe lys [jf. Joel 2, 10; Am. 5, 20]. 

Jeg vil kreve verden til regnskap for ondskapen, og de ugudelige for 
deres misgjerning. Jeg vil gjøre ende på de hovmodiges stolthet og 
ydmyke voldsmennenes hovmod. ... Derfor vil Jeg la himlene skake og 
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jorden rystes fra sitt sted [jf. Joel 2, 10], ved hærskarenes Herres vrede 
på Hans brennende vredes dag.” (Jes. 13, 3-13)

 Beskrivelsen av ”Herrens dag” i Jesajas bok kapittel 13 og 14 er på mange 
måter interessant. Begivenheten fremstilles som en ødeleggelse av Babylon (jf. Jes. 
13, 1. 19). Dette bildet brukes også i Åpenbaringsboken, der Johannes får beskre-
vet samme begivenhet (jf. Åp. 18-19). Men det handler ikke om den gamle byen 
Babylon, som nå i flere århundrer har ligget i ruiner, men om hele verden. Dette 
fremkommer tydelig fra tekstene som helhet, og spesielt i utsagt som disse:

”De kommer fra et land langt borte, fra himmelens ende, Herren og 
våpnene Han fører i Sin vrede, for å ødelegge hele jorden.” (Jes. 13, 6)

”Se, Herrens dag kommer, grusom, med harme og brennende vrede, 
for å legge landet øde. Han skal ødelegge synderne der. ... Jeg vil kreve 
verden til regnskap for ondskapen, og de ugudelige for deres migjern-
ing. Jeg vil gjøre ende på de hovmodiges stolthet og ydmyke voldsmen-
nenes hovmod.” (Jes. 13, 9. 11)

 Det er forøvrig etter denne beskrivelsen av hvordan jorden legges øde ved 
Jesu gjenkomst, at Jesaja kommer med de kjente uttalelsene om den skjebne som 
da vil ramme Guds største fiende, Satan (jf. Kap. 43). Fra vers 4 i kapittel 14 gjelder 
budskapet ham. Her blir han tiltalt som ”Babylons konge”, den øverste leder for alt 
dette som har stått imot Gud, og som nå blir ødelagt. I begynnelsen av budskapet 
vises det til hvordan Jesus, ”Han som satt på hesten” (Åp.19, 19), har seiret over 
de menneskene som undertrykte sine medmennesker (spesielt de som forflugte 
Guds folk, jf. Kap. 45). Deretter beskrives hvordan jorden legges øde og får hvile, 
på tilsvarende vis som det i det gamle Israel ble gjort hvert syvende år, i sabbatsåret, 
og hvert femtiende år, i jubelåret (jf. Kap. 55 og 3. Mos. 25). Det er i denne perioden 
– mens jorden ligger øde og hviler – at Satan vil være ”lenket til avgrunnen”, det vil 
si bundet til den folketomme jorden, slik vi så i Kap. 43. Budskapet til ”Babylons 
konge” lyder:

”Se, hvordan det er ute med undertrykkeren... Herren har brukket 
de ugudeliges stokk, herskerenes stav, som slo folkene i harme med 
ustanselige slag, som hersket over folkeslagene i vrede. Det var for-
følgelse uten skånsel. Hele jorden har fått hvile og har ro. De bryter ut 
i jubelrop. 
...
Din kongeprakt er støtt ned til dødsriket, larmen fra dine harper. Mark 
er spredt under deg, og kryp dekker deg. Å, at du er falt ned fra him-
melen, du strålende stjerne, morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd 
ned til jorden, du som underkuet folkeslagene! 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 bli lik Den høyeste.” Men til dødsriket 
skal du føres ned, lengst nede i avgrunnens dyp. 
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...
Alle folkeslagenes konger, alle sammen, hviler med ære, hver i sitt eget 
hus. Men du er kastet bort fra din grav, som en foraktet kvist, helt dek-
ket av drepte, av dem som er gjennomboret med sverd, som farer ned 
til avgrunnens steinrøys...” (Jes. 14, 4-7. 11-19)

 Også i en senere profeti beskriver Jesaja hvordan jorden legges øde. I 
denne profetien blir det understreket at dette skjer fordi menneskene har brutt 
Guds lover og prinsipper for rettferdighet, og fordi de har forkastet Hans frelsestil-
bud:

”Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde, omvelter dens over-
flate... Jorden skal tømmes fullstendig og bli helt utplyndret... 
...
Jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lov-
ene, brutt forskriftene og aktet den evige pakten for intet. Derfor blir 
jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den, som må 
bære skylden...
...
Gru og avgrunn og snare kommer over deg, du som bor på jorden. ... 
Jorden brytes i småbiter, jorden kløves og revner, jorden rystes vold-
somt. ... Dens overtredelse skal hvile tungt på den, den skal falle og ikke 
reise seg igjen. På den dagen skal det skje: Herren skal gjengjelde de 
opphøydes hærskarer i det høye og jordens konger på jorden. De skal 
samles sammen som fanger i fangehullet. De skal stenges inne i fengsel. 
Etter mange dager skal de få sin gjengjeldelse.” (Jes. 24, 1.3-6. 19-22)

 Ødeleggelsen av jorden ved Jesu gjenkomst – ”vredens dag” – er et opp-
gjør med synd og syndere. Men det er likevel bare et midlertidig oppgjør. Som vi 
har sett, vil det endelige oppgjøret med synden og dens konsekvenser, ikke kunne 
finne sted før etter at de som blir frelst har fått del i Guds dom. Dette skjer i løpet 
av de 1000 årene som jorden ligger øde (jf. Kap. 44 og Åp. 20, 4. 6). Om dem som 
forkastet Guds frelsestilbud, forteller Johannes:

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

 I mellomtiden sover de altså dødens søvn. Jesaja illustrerer dette som at 
de er fenglset i påvente av sin dom. I antikken var fengsel sjelden en straff i seg selv, 
men oftere et rom hvor fangene ble oppbevart mens de ventet på henrettelse.

”De skal samles sammen som fanger i fangehullet. De skal stenges inne 
i fengsel. Etter mange dager skal de få sin gjengjeldelse.” (Jes. 24, 22)

 Det er under denne gjengjeldelsen at Gud vil ”gi enhver igjen etter hans 
gjerning” (Åp. 22, 12). Men dette skal vi komme tilbake til senere (Kap. 52). Vi 
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skal først se nærmere på den vreden som er knyttet til selve ”Herrens dag”, og som 
derfor gir den tilnavnet ”vredens dag” og ”Guds vredes dag”. Men før det, skal vi se 
på hvorfor Gud lar en så stor del av Bibelens fokus være rettet mot denne begiven-
heten.

Både falne engler og mennesker

”...Herren skal gjengjelde de opphøydes hærskare i det høye og jordens konger på 
jorden.” (Jes. 24, 21)

Sitatet fra Jesaja viser at alle som har syndet og gjort opprør mot Gud, en gang 
vil få den ”syndens lønn” som Adam og Eva ble advart om i Edens hage (jf. 1. 
Mos. 2, 17). Det gjelder både Satan og hans engler (”de opphøydes hærskare i det 
høye”, jf. Ef. 6, 12) og de mennesker som har avvist Guds frelsestilbud (”jordens 
konger på jorden”, jf. Åp. 19, 19). I løpet av de 1000 årene som de frelste er i 
himmelen, vil de få del i dommen over begge grupper (jf. Kap. 44 og Åp. 20, 4). 
Det er det samme Paulus skriver om til de troende i Korint:

”Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden [mennesker]? ... Vet dere ikke at 
vi skal dømme engler [Satan og hans engler]?” (1. Kor. 6, 2-3)

Mens de frelste får del i Guds dom, vil de falne englene og de mennesker som ikke 
blir frelst, være som ”fanger” som oppbevares i fengselet i påvente av sin straff. 
Satan og hans engler er ”bundet” til den øde jorden (jf. Kap. 43), mens de men-
neskene som forkastet frelsesplanen, sover dødens søvn i påvente av ”dommens 
oppstandelse” etter de 1000 år (jf. Kap. 51). Deretter vil Gud ”gi enhver igjen 
etter hans gjerning” (Åp. 22, 12). 

”De skal samles sammen som fanger i fangehullet. De skal stenges inne i fengsel. 
Etter mange dager skal de få sin gjengjeldelse.” (Jes. 24, 22)


