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Kap. 47 – “Lytt til lyden fra basunen!”

 Vi har nå sett noen få eksempler på hvordan Det gamle testamentets pro-
feter har beskrevet ”Herrens dag”. Det finnes mange tilsvarende beskrivelser (se 
f.eks. Hab. 3, 3-16; Sef. 1, 2-18; Mika 1, 2-5; Jer. 4, 5-31; 23, 19-20; Jes. 30, 27-30; 
33, 10-16). Disse budskapene ble ikke formidlet for å skape pessimisme, unødig 
frykt eller mismot, men for at mennesker skulle forstå hvor nødvendig det er med 
selvransakelse og ekte omvendelse dersom de skal bli frelst. Utallige ting og hend-
elser i denne verden legger beslag på vår oppmerksomhet. Mange ville aldri ta seg 
tid til den nødvendige selvransakelsen eller rette sine tanker mot Gud dersom de 
ikke i klartekst fikk beskrevet den alvorlige konsekvensen av å fortsette et liv i synd. 
Det var dette som skjedde da Jona brakte Guds svært alvorlige budskap til den as-
syriske byen Ninive:

”Jona begynte å gå en dagsreise inn i byen. Så ropte han ut og sa: ”Om 
førti dager skal Ninive ødelegges.” Da trodde mennene i Ninive på Gud. 
De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie, fra den største til den 
minste. Ordet rammet også Ninives konge. Da reiste han seg fra tronen, 
la av seg kappen, dekket seg med sekkestrie og satte seg i støvet. ... Da 
Gud så deres gjerninger, at de vendte om fra sin onde ferd [resultatet av 
Guds advarsel!], da angret Gud den onde ulykken Han hadde sagt Han 
ville føre over dem, og Han gjorde det ikke.” (Jona 3, 4-6. 10)

 Kunnskap om ens egen syndige og fortapte tilstand vil kunne føre til 
ydmykhet, anger og et sterkt ønske om en frelser. Det var slik døperen Johannes 
i sin tid forberedte folket på å ta imot den lovede Messias. Han gjorde dem opp-
merksomme på deres behov for en frelser. Deretter viste han dem Frelseren (jf. 
Kap. 23, Luk. 1, 15-17 og Joh. 1, 29). På tilsvarende måte ønsker Gud å forberede de 
mennesker som lever i den siste tid av verdens historie. Han har latt sine profeter 
videreformidle de alvorlige advarselsbudskapene, slik at mennesker kan forstå at 

”Se, Jeg sender Min budbærer, og han skal berede veien for Mitt 
åsyn. ... Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og 
fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes 
hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal 
komme og lyse jorden i bann.” 
                  (Mal. 3, 1; 4, 5-6)
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”Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den?” (Joel 2, 
11). Først når de innser sin egen svakhet og syndighet, vil de se sitt behov for en 
frelser. Først da er de klare til å ta imot Ham, med mindre de bevisst velger å for-
kaste tilbudet om frelse.
 På den store forsoningsdagen måtte alle israelittene ydmyke seg og ran-
sake seg selv. Dersom de ikke gjorde dette, fikk de ikke del i den store forsoningen 
som ypperstepresten utførte på deres vegne (jf. Kap. 35 og 3. Mos. 16, 29-30). ”For 
hver den som ikke ydmyker seg på den dagen, skal utryddes av sitt folk” (3. Mos. 
23, 28-29). Like alvorlig er det for mennesker som lever i dag. Det er nå den store 
forsoningsdagen foregår i himmelens helligdom. De som ikke vil ransake seg selv 
og ta imot den frelse som Gud tilbyr, vil bli utryddet. Det er fordi ”syndens lønn 
er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom. 6, 23). 
De som avviser Guds nådegave, vil selv motta lønnen for sine synder. Jesus kunne 
ha båret den for dem, men de var ikke villige til å omvende seg slik at de kunne bli 
frelst. 
 Slik var det også forut for Jerusalems ødeleggelse. Jesus advarte dem, og 
Han ønsket å frelse dem, men en stor del av jødene ville likevel ikke høre (jf. Kap. 
27):

”Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som 
er sendt til henne! Hvor ofte ville Jeg ikke samle sammen dine barn, 
som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, men dere ville 
ikke. Se, deres hus etterlater dere øde.” (Matt. 23, 37-38)

 Gud advarer alltid forut for alvorlige begivenheter, og sammen med ad-
varselen følger alltid en løsning på hvordan den kan unnslippes. 

”Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og 
skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor skulle dere dø, du Israels 
hus? For Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. Vend derfor 
om, så skal dere leve!” (Esek. 18, 31-32)

 Løsningen er omvendelse. Men fordi mange mennesker av ulike grunner 
ikke ser sitt behov for omvendelse og frelse, velger Gud å la en stor del av Bibelen 
fokusere på de alvorlige konsekvensene av ikke å omvende seg. Budskapene som vi 
har sett på fra Joels bok og fra Jesajas bok, er gode eksempler (jf. Kap. 46). Følgen-
de budskap fra Sefanjas bok er et annet eksempel, som både viser til de alvorlige 
følgene av synd og fremstiller løsningen, den redningsplan som Gud selv har utfor-
met:

”Herrens dag er nær, den store, den er nær og fremskyndes raskt. Hør 
lyden av Herrens dag! Der roper den mektige bittert. Den dagen er en 
vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleg-
gelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke, 
en dag med basun og krigsrop mot de befestede byene og mot de høye 
tårnene. Jeg skal føre trengsel over menneskene, og de skal gå som 
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blinde [KONSEKVENS], fordi de har syndet mot Herren [ÅRSAK]. 
Deres blod skal bli utøst som støv, og deres kjøtt som avfall. Verken 
deres sølv eller deres gull skal kunne utfri dem på Herrens vredes dag. 
Men hele jorden skal bli fortært av Hans nidskjærhets ild. For Han 
skal la en brå ende komme over alle dem som bor på jorden [KONSE-
KVENS].

Samle dere, ja kom, du skamløse folkeslag, før rådslutningen blir full-
byrdet – den dagen kommer farende som agner –, før Herrens bren-
nende vrede kommer over dere, før Herrens vredes dag kommer over 
dere! Søk Herren, alle dere ydmyke på jorden, dere som holder oppe 
Hans rette dom. Søk rettferdighet, søk ydmykhet [LØSNING]. Kanskje 
dere kan bli skjult på Herrens vredes dag [REDNING].” (Sef. 1, 14-2,3)

 Også Sefanjas budskap er et budskap for den siste tid, det vil si tiden når 
”Herrens dag er nær” (v. 14). Det understrekes for de menneskene som da lever, at 
enden vil komme raskere enn de tror – ”den er nær og fremskyndes raskt”. Selv om 
det er en begivenhet som har vært omtalt i flere tusen år, beskrives det som ”en brå 
ende”, noe som kommer plutselig. Jesus la vekt på det samme da Han underviste 
om sin gjenkomst og verdens ende (jf. Matt. 24, 3). At tiden nærmet seg, ville være 
kjent, blant annet ut ifra de tegn Gud selv har gitt på endetiden. Men selve dagen 
ville ikke være kjent. Derfor ville den komme brått og uventet.

”Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og 
det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, 
når dere ser alt dette [jf. v. 3-31], vite at Han er nær, Han står for dørene!
...
Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i him-
melen, men bare Min Far. Men som det var i Noahs dager, slik skal det 
også være når Menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflom-
men spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til den dagen Noah 
gikk inn i arken. Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem 
alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme.
...
Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han 
holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt. Der-
for skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time 
dere ikke venter det.
...
Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneske-
sønnens komme.” (Matt. 24, 32-33. 36-39. 43-44; 25, 13)

 Fordi man ikke vet nøyaktig når det skjer, må man hele tiden være for-
beredt på det. Det kan ikke utsettes, for en dag vil det være for sent. Når ødeleg-
gelsen kommer, vil også muligheten til å unnslippe den være borte. Det var slik det 
var for menneskene som levde i tiden før vannflommen. I 120 år etter at Han først 
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hadde varslet om storflommen, forsøkte Gud å påvirke dem til omvendelse (jf. 1. 
Mos. 6, 3). Men de fleste av dem fortsatte sitt daglige liv, uten å omvende seg eller 
ta imot Guds tilbud om frelse. Da tiden var inne, var det kun åtte mennesker som 
gikk inn i arken. Døren ble stengt, og syv dager senere kom vannflommen. 

”Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik 
skal det også være ved Menneskesønnens komme.” (Matt. 24, 39)

 Hverdagens mange gjøremål og bekymringer, gleder og sorger, kan fort 
lede oppmerksomheten bort fra det som skal skje. Tilsvarende kan den forkyn-
nelse som i dag formidles av mange kirkesamfunn, gi en falsk trygghet om at livet 
vil fortsette sin vante gang. I gammeltestamentlig tid sendte Gud stadig profeter 
til israelittene for å advare dem mot å fortsette i synd og avgudsdyrkelse. Samtidig 
var det også mange andre profeter som forkynte et ganske så annerledes budskap. 
Til tross for at folket parallelt med sin tilbedelse av Gud også tilbad andre guder og 
levde i synd mot Guds lov, forkynte disse profetene et budskap om fred, trygghet og 
Guds velsignelse. Dette var et budskap som var populært blant folket, men i Guds 
øyne var det forferdelig galt. Ikke bare var det løgn, men det bidrog også til at men-
nesker avviste Guds frelsestilbud og dermed gikk fortapt. Guds profeter irettesatte 
disse falske profetene flere ganger, slik vi for eksempel kan se i Jeremias bok:

”Selv om de sier: ”Så sant Herren lever”, så sverger de likevel falskt. ... 
De har talt falskt om Herren og sagt: ”Det er ikke Han. Ikke noe ondt 
skal komme over oss, og sverd eller hungersnød skal vi ikke se...”
...
Profetene profeterer falskt, og prestene hersker etter det de selv finner 
på. Og Mitt folk elsker å ha det slik. Men hva vil dere gjøre når avslut-
ningen kommer?” (Jer. 5, 2. 12. 31)

”Så sier Herren: Still dere på veiene og se etter, spør etter de gamle 
stiene, spør hvor den gode veien er og vandre på den! Da skal dere 
finne hvile  for deres sjeler. Men de sa: ”Vi vil ikke vandre på den.” Jeg 
satte vektere over deg, og de sa: ”Lytt til lyden fra basunen!” Men de sa: 
”Vi vil ikke høre.”” (Jer. 6, 17)

”Hvordan kan dere si: ”Vi er vise, vi har Herrens lov hos oss”? Sannelig, 
de skriftlærdes løgnaktige penn omskriver den til løgn. De vise blir til 
skamme, de er forferdet og fanget, for de har forkastet Herrens ord. 
Hvordan kan de da ha visdom? ... Fra den minste til den største er de 
alle grådige etter urett vinning. Fra profet til prest, går de alle frem med 
falskhet. De leger Mitt folks skade på en lettvint måte, og sier: ”Fred, 
fred!”, enda det ikke er noen fred.” (Jer. 8, 8-11)

 Verken tittel (prest, profet), bekjennelse, utdannelse eller liknende forhold 
gir noen garanti for at det budskapet som forkynnes i ”Herrens navn” virkelig er 
fra Herren. Budskapet om ”Fred, fred!” på tross av synd, er stadig populært, men 
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det er ikke mer riktig i dag enn det var på Jeremias tid. Budskapet for den siste tid 
er ikke ”Fred, fred!”, men:”Lytt til lyden fra basunen!” – slik vi finner det beskrevet 
hos blant annet Joel, Jesaja og Sefanja.

Fordi budskapet om ”Fred, fred!”, kan gjøre stor skade når det ikke er noen fred, 
advarte Jesus gjentatte ganger mot de falske profetene som leder mennesker bort 
fra den frelsesvei som Gud tilbyr. Her følger noen eksempler: 

”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som 
fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den. For trang er den 
port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den. Vokt dere 
for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er 
rovlystne ulver. På fruktene skal dere kjenne dem...” (Matt. 7, 13-16)

”...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.” (Matt. 24, 24)

”Jesus sa da til dem [disiplene]: ”Pass på at dere tar dere i vare for fariseernes 
og saddukeernes surdeig!” ... Da forstod de at Han ikke snakket til dem om å ta 
seg i vare for surdeig i brød, men for fariseernes og saddukeernes lære.” (Matt. 
16, 6. 12)
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